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Esipuhe
Tämä kirja, jota ei ole kirjoitettu teknillisellä kielellä, on

tarkoitettu tutustuttamaan Teidät Ford V-8 kuormavau-
nuunne. Lisäksi se sisältää useita selityksiä ja neuvoja, jotka
osottautunevat arvokkaiksi kiireellisissä tapauksissa. Tästä
syystä ehdotamme, että säilytätte tämän kirjan vaununne
hansikaslokerossa.

Te itse, Ford-myyjänne ja me toivomme, että Te saisitte

mahdollisimman suuren tyydytyksen uudesta Ford kuorma-
autostanne. Tätä silmällä pitäen on tämä kirja laadittu ja me

toivomme, että Te uhraatte muutamia minuutteja lukeaksenne
tämän kirjan, joka on kirjoitettu ennenkaikkea Teitä varten.

OY. FORD AB.
Huolto-osasto
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Ford V-8 ei kaipaa kunnostusajoa
Omistaessanne uuden Ford kuorma-auton, voitte koko-

naan unohtaa ikävän 1.000—2.000 km pituisen »sisäänajoajan»,
sillä se on heti valmis tavalliseen käyttöön. Voitte heti alussa
ajaa jopa 60 km tuntinopeudella ja ensimmäisten 200 km
jälkeen niin nopeaan kuin haluatte.

Tämä merkitsee, että voitte käyttää Ford V-8 kuorma-
vaunuanne alusta alkaen tavalliseen ajoon. Tämä on erittäin
tärkeätä varsinkin silloin, kun ajokausi sattuu olemaan vilk-
kaimmillaan taikka liiketoiminnan laatu muuten vaatii no-
peita matkoja. Tarvitsematta ajaa alussa hitaasti voitte heti
saada täyden hyödyn ajastanne.

Ford V-8 kuormavaunu ei tarvitse mitään kunnostusajoa
laakeripintojen sileyden takia ja senvuoksi, että kaikki liik-
kuvat osat ovat valmistetut tavattomalla tarkkuudella. Väl-
jyydet olivat oikeat silloin, kun auto toimitettiin Teille.
Vaununne ei ole riippuvainen pitkästä kulumisajasta kireyden
poistamiseksi ja pehmeän käynnin aikaansaamiseksi.

Tällaisesta tarkkuustyöstä on seurauksena auton pitempi
Ikä, suurempi taloudellisuus ja parempi suorituskyky. Ne
ovat edelleen todistuksena siitä huolellisuudesta ja työn hy-
västä laadusta, jota on käytetty Ford V-8:n valmistuksessa.

Auton saadessanne on moottorissa riittävästi öljyä ensim-
mäistä 500 km varten. Sitä ei siis tarvitse lisätä.

Vaihtakaa moottorin öljy ensimmäisen 500 km ajon jäl-
keen uuteen öljyyn, jonka viskositeetti on oikea. (Katso
sivua 12).
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Tarkastushuolto
Viekää uusi Ford V-8 kuormavaununne myyjänne luo ajet-

tuanne sillä noin 600 km. Täten hän saa tilaisuuden tarkastaa
sen, kiristää sylinterinkannen ja imuputkiston mutterit,
ta rkistaa kaasuttajan ja suorittaa muita tärkeitä pieniä huolto-
tehtäviä, jotka voivat tulla kysymykseen.

Tämän n.s. 600 km huollon, samoin kuin toisen tarkastuk-
sen ja tarkistushuollon 1.500 km ajon jälkeen, suorittaa myy-
jänne Teille ilmaiseksi.

Jos olette matkalla silloin, kun näiden huoltosuoritusten
aika on tullut, ettekä voi toimittaa autoanne sille myyjälle,
jolta olette sen ostanut, niin kuka Ford-myyjä hyvänsä tekee
nämä palvelukset Teille hintaan mk 75: — sekä 600 että
1.500 km ajon jälkeen ja Te.saatte maksun takaisin esittä-

mällä kuitatun laskun sille myyjälle, jolta olette auton ostanut.
Ford-huoltoon sisältyvät kaikki huoltotehtävät ja kehittyy

se alinomaa mitä nykyaikaisimpia huoltovälineitä hankittaessa.
Te tulette havaitsemaan, että Ford-myyjät ovat kaikkialla

varustetut antamaan niin korkealaatuista huoltoa kuin
mahdollista.

Huolto
Ford-myyjät käyttävät Ford kekkaria saadakseen selville

viat moottorin ja sähköjärjestelmän toiminnassa. Tämän lait-
teen avulla, jonka Ford Motor Companyn huolto-osasto on
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kehittänyt, voi kokenut mekaanikko edeltäkäsin todeta ja
estää viat ennenkuin ne pääsevät häiritsemään.

Jokaisella paikkakunnalla pyritään kiinnittämään parhaim-
mat mekaanikot Fordin huoltotyöhön.

Fordin huolto-opetuksella kehitetään huolto-henkilöstöä
jatkuvasti, niin että parhaimman takeen turvallisuudellenne
saatte antamalla Ford-myyjien mekaanikkojen suoritettavaksi
tarkastus- ja huoltotyöt.

Jotta autonne kunnossapitokustannukset pysyisivät mahdol-
lisimman pieninä, olemme laatineet huoltotöiden hintaluette-
lon Ford-myyjiä varten. Tämä ehdotettu hinnasto perustuu
pienimpiin kustannuksiin, jotka töiden kunnollinen suoritus
vaatii.

Tiedämme, että autonne tarvitsee aika ajottain yhden- tai
toisenlaatuista huoltoa. Jos Ford-myyjänne saa silloin tällöin
tilaisuuden tarkastaa vaununne suorituskyvyn ja turvallisuus-
tekijät, niin saatte jatkuvasti nauttia uuden kuormavaununne
hivelevästä tehosta ja täydellisestä varmuuden tunteesta.

Antakaa voidella vaununne säännöllisesti. Jos Ford-
myyjänne tekee tämän työn, niin hän tekee samalla tarkastuksia
ja kiinnittää huomionne sellaisiin tarpeellisiin huoltotöihin,
jotka ovat käyneet selville tämän tarkastuksen yhteydessä.

Tämän lisäksi on laadittu Ford kekkaria varten täydellinen
tarkastusohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Kukin sylinterin puristus
Männänrenkaiden ja venttiilien kunto
Sytytystulppien kunto
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Kennoston lataus ja teho
Kennoston johdot
Käynnisti nmoottori
Sytyksen ensiövirtapiiri
Katkojakärkien kunto
Induktiokela
Suurjännitejohdot, pyörijä j.n.e.
Kondensaattori
Generaattori
Valot
Torvet
Polttoainepumppu ja -johdot
Kaasuttaja

Seuraavassa luvussa »Omistajan vastuu» mainitaan muu-
tamia sellaisia seikkoja, joista Teidän on itse pidettävä huolta.

Pitäkää tämä kirja autossanne, jotta voitte saada siitä neu-
voja siinä tapauksessa, että jotain häiriötä sattuisi silloin, kun
myyjän huoltoa ei ole saatavissa.

Omistajan vastuu
Ford V-B:ssanne on useita sellaisia seikkoja ja elimiä,

jotka Teidän tulisi tuntea ja osata käsitellä. Aikanne säästä-
miseksi olemme yhdistäneet ne eri alaotsikkojen alle.
Avaimet. Merkitkää muistiin avainten numerot. Se sääs-
tää Teidät monesta harmista siinä tapauksessa, että avaimet
katoavat.

Jos haluatte, niin pitää myyjänne avainten numerot muis-
tissa. Avainten numero ei ole itse avaimissa, vaan pienessä
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metallilevyssä, joka on kiinnitetty avaimeen. Irroittakaa
tämä levy, niin pian kun olette kirjoittanut numeron muistiin.

Numero on jätetty avaimesta pois senvuoksi, että var-
kaat eivät pääsisi näkemään sitä ja teettämään toista saman-
laista.

Ford-myyjänne voi toimittaa Teille toisen avaimen, jos
ilmoitatte hänelle sen numeron.

Kytkin. Älkää pitäkö jalkaanne kytkinpolkimella ajon
aikana.

Jos ajaessa pidätte jalkaanne kytkinpolkimella, aikaansaa se
kytkinpintojen ja irroitinlaakerin ennenaikaisen kulumisen ja
tekee usein toistuvan tarkistuksen tarpeelliseksi.

Pitäkää kytkinpoljin oi-
kein tarkistettuna.

Kytkinpolkimen tarkis-
tus on ainoa välttämätön
kytkimen tarkistus; se on
kuitenkin aina pidettävä
oikeana.

Tämä tarkistus on hel-
posti suoritettavissa säätä-
mällä tarkistustangon pi-
tuus (katso kuvaa I). Tä-
män tangon lyhentäminen
lisää polkimen vapaata lii-
kuntaa. Tarkistus on oikea
silloin kun polkimella on
I 1/2—l 3/4 tuumaan va-
paata liikuntavaraa.

KYTKINPOLJIN
Kuva I
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Paine renkaissa. Renkaissa tulisi aina pitää oikea paine
(katso sivua 22).

Tarkista renkaiden ilmanpaine ainakin kerran viikossa.
Renkaat, joissa on liian vähän ilmaa, kuluvat ennen-

aikaisesti ja vaikuttavat haitallisesti ohjaukseen ja jarruihin.

Jäähdytysjärjestelmä. Jäähdytysveden tulee olla niin
neutraalista (pehmeätä) kuin suinkin mahdollista. Seu-
duilla, joilla on vain emäs-, happo- tai suolapitoista vettä,
on havaittu, että lisäämällä Fordin ruostumista estävää ainetta,
(jota on saatavissa Ford-myyjiltä), saadaan sellaisen veden syö-
vyttävä vaikutus mahdollisimman pieneksi. Lisää jäähdytys-
järjestelmästä on sivulla 23. Katso myös seuraavaa lukua
»Pakkasneste».

Ohjeet renkaiden vaihtamista varten ovat sivulla 20.

Pakkasneste. Emme suosittele jäätymistä vastaan minkään-
laisia epäorgaanisia liuoksia.

Fordin pakkasneste, jota on saatavissa Ford-myyjiltä, on
hyvää. Myöskin etyyliglykooli, jäähdytysglyseriini ja alkoholit
ovat tyydyttäviä jäätymistä vastaan. Nämä ovat kaikki orgaa-
nisia nesteitä ja, kuten vesikin, aikaansaavat ruostumista sel-
laisessa järjestelmässä, joka sisältää rautaa. Tätä ruostumista
voidaan estää käyttämällä sopivaa ehkäisyainetta. Fordin
pakkasneste, muutamat jäähdytysglyseriinit ja muutamat
alkoholimerkit sisältävät tehokasta ehkäisyainetta tällaista
syöpymistä vastaan.

Niistä epäorgaanisista, jäätymistä ehkäisevistä aineista,
joita on tarjottu yleisölle, ovat kalsiumkloridiliuokset luulta-
vasti kaikkein vahingollisimpia. Sitäpaitsi muutkin sellaiset Mu-
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okset kuten hunaja, glykoosi ja sokeri sekä öljyt ovat haitallisia
ja senvuoksi niitä ei voi suositella.

Ajo tomuisissa olosuhteissa. Pölyisillä maanteillä ajetta-
essa tulisi usein tarkastaa moottorin ilmanvaihtoaukon
siivilä (kts. kuvaa 17) ja kaasuttajan ilmanpuhdistaja (kts.
kuvaa 23), jotta tomu ei pääsisi tukkimaan niitä.

Erikoisen tomuisissa olosuhteissa toimimaan joutuvissa
kuormavaunuissa olisi käytettävä Fordin öljysäiliöllä varustet-
tua ilmanpuhdistajaa. Sellaisissa olosuhteissa on sen käyttä-
minen todella kannattavaa, koska se pidentää moottorin ikää
monella sadalla prosentilla.

Tomuisissa olosuhteissa työskentelevien kuormavaunujen
moottoriöljy on vaihdettava mahdollisimman usein, jotta öljy
säilyisi puhtaana.

Tavallisen ilmanpuhdistajan huolto. Ilmanpuhdistajasta
poistetaan kerääntynyt pöly ja roskat irrottamalla siiviläosa
ja pesemällä se bensiinissä. Hyvin kuivuttuaan' kastetaan sii-
vilä ohueen moottoriöljyyn ja liian öljyn annetaan valua pois
ennen siivilän paikoilleen panemista.

Öljysäiliöllä varustetun ilmanpuhdistajan huolto. Puhdis-
taja on niin rakennettu, että öljy pesee tomun ilmasta ja
suuri osa liasta jää heti säiliön kuppiin. Kun moottoria käyte-
tään yhtämittaa erittäin tomuisissa oloissa, kuten maankaivuu-
töissä tai huonoilla tomuisilla teillä, voi olla tarpeellista puh-
distaa kuppi ja täyttää se uudella öljyllä kaksikin kertaa päi-
vässä. Tavallisissa oloissa kuppia tarvitsee puhdistaa ja täyttää
vain silloin, kun öljy vaihdetaan kampikammioon.

Ilmanpuhdistajan kupin poistaminen. Öljysäiliön eli ku-
pin täyttämistä varten irroittakaa kaksi siipimutteria ja
vääntäkää kuppia myötäpäivään noin tuuman verran. Se voi-
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daan silloin poistaa vetämällä sitä alaspäin. Kun se on otettu
pois, tyhjentäkää öljy, poistakaa lika rätinpalasella, täyttäkää
kuppi sitten merkittyyn öljytason keskustaan asti ja pankaa
kuppi takaisin paikoilleen menettelemällä päinvastoin kuin
irroitettaessa.

Öljyn viskositeetti. Puhdistajassa käytetään samanlaista
öljyä kuin kampikammiossa, lukuunottamatta niitä tapauksia,
jolloin moottorissa käytetään paksumpaa öljyä kuin SÄE 40,
joka on paksuinta öljyä, mitä voi käyttää puhdistajassa.

Erittäin kylmillä seuduilla on suotavaa käyttää SÄE 10
öljyä, jolla on alhainen jäätymispiste.

Ilmanpuhdistajan suodatinosa. Suodatinosaan ei todennä-
köisesti koskaan tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Jos
sitä kuitenkin jostain syystä olisi huollettava, voidaan se pois-
taa seuraavalla tavalla:

I) Kiertäkää ruuvit irti ja irroittakaa suodatinosan poh-
jalla oleva säätölevy.

2) Poistakaa säätölevyn yläpuolella oleva siivilä painamalla
toista sivua suodatinosaa vasten niin paljon, että siivilän
vastakkainen reuna pääsee säästölevyn kannattimien ohi.

3) Poistakaa suodatinosa huolellisesti samaan tapaan kuin
siiviläkin poistettiin. Suodattimessa on useita eri osia. Pois-
takaa yksi osa kerrallaan.

4) Puhdistakaa nämä osat kastamalla ne bensiiniin.
Jos yläruuvi poistetaan, niin varmistukaa siitä, että se takaisin-
pantaessa tulee alkuperäiseen asentoonsa, nim. kovero keskus
suodatinosaa kchti.

Neuvoja kylmän ilman varalta. Kylmällä ilmalla on käy-
tettävä ohuempia öljyjä (kts. seuraavaa kappaletta).
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Generaattorin lataustehoa on mah-
dollisesti lisättävä (kts. sivua 17).

Välttäkää ryntäytämästä moottoria
kylmänä.

Pitäkää kytkinpoljin alaspainettuna
moottoria käynnistettäessä. Tämä vä-
hentää käynnistinmoottorin ja kennos-
ton rasitusta ja helpottaa siten käyn-
nistystä.

Moottorin öljy. Seuraavan numeroisia
moottoriöljyjä suositellaan käytettä-
väksi allamainituissa lämpötiloissa:

Lämpörajat
yli 30° C SÄE 40
0 -30° C SÄE 30
-15 —0° C SÄE 20 tai 20W
_25 15° C SÄE 10 tai lOW
Alle -25° C lOW paloöljyllä

ohennettuna

Viskositeetti numero

Jos ajomatkat ovat lyhyitä on käy-
tettävä yhtä tai paria astetta ohuempaa
öljyä kuin yhtämittaisissa ajoissa. Yllä-
esitetyt numerot ovat tarkoitetut
keskimääräisiä ajo-olosuhteita varten.

Vaihtakaa moottorin öljy aina 3.000
km jälkeen. Pitäkää öljyn pinta öljy-
tason mittapuikon »full»- ja »danger»-
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merkkien välillä. Kuitenkaan ei ole välttämätöntä lisätä öl-
jyä ennenkuin sen pinta on laskenut »danger»-merkkiin.
(kts. kuvaa 2).

Bensiini. Autonomistajilla on käytettävänään suuri vali-
koima eri bensiinilajeja. Ford V-B:ssa voidaan tyydyttävästi
käyttää mitä hyvää bensiiniä tahansa. Kuitenkin, koska eri
laatujen räjähdysnopeudet (oktaaniarvot) ovat erilaiset, niin
on tarpeellista muuttaa sytytyshetkeä silloin, kun ruvetaan
käyttämään korkeampi- tai alempioktaanista bensiiniä. Tämä
suoritetaan tarkistamalla virranjakajan alipainejarru.

Ford-myyjänne tekee tämän tarkistuksen puolestanne tai
jos haluatte tehdä sen itse, niin ovat täydelliset ohjeet
sivulla 45.
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Moottorin käynnistys

Avatkaa ohjaus- ja
sytyslukko.

Työntäkää sytytyk-
senkatkaisija merkkiin
»on».

Katsokaa, että vaih-
detanko on vapaa-asen-
nossa.

Vetäkää ilmankuris-
tusnappulaa »choke»
ulos.

Painakaa käynnistin-
kosketinta. (Kylmällä il-
malla käynnistin pyörit-
tää moottoria helpom-
min, jos kytkin on irroi-
tettu). Niin pian kun

VAIHDETANGON ASENNOT
Kuva 3

moottori alkaa käydä, ottakaa sormi käynnistinkosketti-
melta.

Työntäkää ilmankuristusnappulaa sisään niin paljon kuin
on mahdollista, ilman että moottorin tasainen käynti häiriin-
tyy. Niin pian kun moottori on lämmennyt, työntäkää
ilmankuristusnappula kokonaan sisään.

Välttäkää ryntäyttämästä moottoria kylmänä.
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Ajaminen
Istuin on helposti siirrettävissä ajajalle mukavimpaan asen-

toon. Pitkillä matkoilla tuottaa istuimen asennon vaihtelemi-
nen lepoa.

Ovet voidaan lukita sisäpuolelta kahvaa nostamalla.
Monet henkilöt pyrkivät suureen nopeuteen ja kiihtyväi-

syyteen. Sellaiset ajajat tavallisesti tietävät, että huippu-
vauhti, samoinkuin suuri moottorin kierrosnopeus pienillä
vaihteilla ajettaessa, vaatii huomattavasti voimaa. Teidän Ford
V-B:llanne en tällainen voimavara ja on se erittäin joustava.
Polttoaineen kulutus on riippuvainen käytetystä voimasta.

Kennosto ja generaattori
Pitäkää nesteen pinta levyjen yläpuolella lisäämällä tislat-

tua vettä.

Lisätessänne tislattua vettä kennostoon täyttäkää kukin
kenno täyttöaukon alareunaan asti.

Kennoston yhteydet ja korin ja moottorin välinen johto
on pidettävä puhtaana ja hyvin kiinnitettynä; muuten gene-
raattorin jännite kohoaa yli turvallisen rajan.

Generaattorin latausteho olisi tarkistettava kunkin
ajajan yksilöllisen sähkön kulutuksen mukaan.

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

15



16
Kuva 4



Generaattorin lataustehon lisäämiseksi poistetaan gene-
raattorin peitevanne ja siirretään kenttäharjaa (kts. kuvaa 5)
pyörimissuuntaan. Lataustehon pienentämiseksi siirretään
harjaa vastakkaiseen suuntaan.

Generaattorin latausmäärä, sytytysvirtaa lukuunotta-
matta, ilmenee kojelaudalla olevasta amperimittarista, edel-

Kuva 5

GENERAATTORI
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lyttäen, ettei virtaa käytetä muissa virtapiireissä (lyhdyissä
j.n.e.).

Generaattorin jännite olisi tarkistettava vähintäin joka
kolmas kuukausi (Ford-myyjät käyttävät tähän tarkoitukseen
erittäin tarkkaa Ford kekkaria).

Generaattorin jännite generaattorin ankkurin harjassa ei
saisi olla enemmän kuin 1/2 volttia korkeampi kuin kennoston
navoista saatu generaattorin jännite.

Ero näiden molempien lukemien välillä on suuri tai pieni
riippuen virtapiirin vastuksesta; liian suuri vastus on korjat-
tava, muuten se vahingoittaa generaattoria, sytytysjärjestel-
mää ja lyhtyjen hehkulamppuja.
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Pyörä! ja renkaat
Kaikissa oikeanpuoleisissa pyörissä käytetään oikea- ja

kaikissa vasemmanpuoleisissa pyörissä vasenkierteisiä pult-
teja, jotta pyörän mutterit eivät löyhtyisi ajettaessa. Mutte-
reita on usein koeteltava, jotta ne aina ovat tiukat. Erikoisen
usein, mieluimmin joka päivä, on mutterit tarkastettava, jos
joudutaan ajamaan pitkiä matkoja peruuttaen.

Pyörien on oltava puhtaat. Ennenkuin asetatte pyörän
navalle tarkastakaa aina, että mutterien pyöristettyä päätä
vastaavat reijat ovat puhtaat. Myöskin on pyörän navan-
puoleisen pinnan ja sitä vastaavan navan laipan oltava puh-
taat. Sama koskee molempien kaksoistakapyörien kosketus-
kohtien pintoja. Tämä seikka on erikoisesti otettava huo-
mioon, kun varapyörä otetaan käytäntöön, sillä siihen ke-
rääntyy helposti lokaa tieltä.

Kaksoispyörät on kiinnitetty kaksilla muttereilla. Sisempi
pyörä on asennettava ja kiristettävä ennenkuin ulompi pyörä
sovitetaan paikoilleen.

Pyörien mutterit on kiristettävä pyörien ollessa nostet-
tuina irti maasta.

Sisempien muttereiden kiristämistä varten on ulkopyörän
muttereita löyhennettävä ainakin kaksi täyttä kierrosta.

Kiristäkää kaikkien pyörien mutterit ajettuanne uudella
kuormavaunulla ensimmäiset 75 — 150 km.
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Renkaat. Fordin levypyörät on varustettu yhtenäisellä luk-
korenkaalla. Katkaistuja lukkorenkaita ei voi käyttää näissä
pyörissä.

Lukkorenkaan irroittaminen. Rengas rauta asetetaan laipassa
olevaan loveen kuten kohta»B» kuvassa 7 näyttää.

Vääntäkää lukkorengasta kunnes se loven kohdalta ko-
hoaa vanteen laipan yli.

Vääntäkää rengasta edelleen irti kourusta siirtyen vas-
takkaista puolta kohti, kunnes rengas on kuvan 6 osoitta-
massa asennossa.

Lukkorengas ja itse rengaskin voidaan tällöin poistaa.

Renkaan asettaminen paikoilleen

Senjälkeen kun ui-
ko- ja sisärengas on so-
vitettu paikoilleen ta-
valliseen tapaan asete-
taan yhtenäinen lukko-
rengas kuvan 6 osoitta-
maan asentoon.

Kaksi renkaan vas-
takkaista reunaa asete-
taan vannekourun lai-
pan päälle (kts. kohtaa
»A» kuvassa 6) ja ren- Kuva 6

20



gas pakotetaan kou-
ruun kohdassa »C»
niin syvälle kuin mah-
dollista.

Lukkorengas saa-
daan sitten kouruun
nakuttamalla sitä koh-
taan »B» (kts. kuvaa 7)
tai käyttämällä jotakin
työkalua vipuna, joka
pakottaa tai vetää ren-
gasta ulos- ja alaspäin
vanteen laipan yli
kouruun. Kuva 7

Lukkorenkaan lo-
pullinen sovittaminen
suoritetaan lyömällä
kourun reunan yli ulot-
tuvan renkaan osan ja
vanteen laipan koske-
tuskohtaa. Tästä kos-
ketuskohdasta edetään
vähitellen lähtökoh-
dasta »B» kauimpana
olevaa osaa kohti (kts.
kuvaa 7).

Kuva 8 näyttää mi-
ten rengas asteettain
sovitetaan paikoilleen. Kuva 8
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Katsokaa tarkoin, että lukkorenkaan sisäsyrjäon kokonaan
mennyt vanteen ulkoreunan yli vanneuoman kouruun, ennen-
kuin täytätte renkaan ilmalla.

Renkaiden ilmanpaine. Pitäkää renkaissa seuraava paine
ja tarkastakaa se kerran viikossa:
6.00x20 renkaissa 45 naulaa (3,15 ik)
6.50 x 20 » 50 naulaa (3,50 ik)
7.00x17 » 45 naulaa (3,15 ik)
7.00x20 » 55 naulaa (3,85 ik)
7.50x17 » (8 kudoskerrosta) 55 naulaa (3,85 ik)
7.50x20 » 55 naulaa (3,85 ik)
32x6 renkaissa (8 kudoskerrosta, kuorma-

vaunutyyppiä) 75 naulaa (5,25 ik)
32x6 renkaissa (10 kudoskerrosta, raskasta

tyyppiä) 80 naulaa 5,60 (ik)
32x7 renkaissa , 85 naulaa 6,00 (ik)
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Jäähdytys-
järjestelmä
Tuulettajan hihnat

ovat sopivan kireät sil-
loin, kun niitä voi ge-
neraattorin ja vesipum-
pun hihnapyörien puo-
livälissä liikuttaa sor-
millaan tuuman verran.
(Nuolen osoittama
kohta kuvassa 9).

Tuulettajan hihnojen
kireys säädetään liikut-
tamalla generaattoria
ylös ja alas, sen jälkeen
kun generaattorin kan-
nattimen mutteri on
höllennetty.

Kiristäkää generaat-
torin kannattimen mut-
teri, kun tarkistus on
suoritettu.

Jää hdytysj a rjestel man
tyhjentäminen. Kum-
mankin sylinteriryhmän
sivulla on oma tyh-

Kuva 9
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jennyshanansa kuten kuvasta 9 hahmotettuna nä-
kyy.

Molemmat hanat on aukastava, jotta jäähdytysjärjestelmä
tyhjentyisi kokonaan.

Termostaatti on kummassakin sylinterinkannessa, ku-
ten näkyy hahmotettuna kuvassa 17.

Nämä termostaatit hidastuttavat veden kiertokulkua jääh-
dytysjärjestelmässä, kunnes on saavutettu moottorin käyn-
nille sopivin lämpötila.

Pyörien suuntaus ja ohjauslaite
Sekä etu- että taka-askelissa olevien lujien tukitankojen ja

Fordin poikittaisjousien ansiosta Ford V-B:nne pyörät pysyvät
oikeassa suuntauksessa ja vaativat hyvin vähän huomiota.

Antakaa Ford-myyjänne tarkistaa pyörien suuntaus ja
ohjauslaite pari kertaa vuodessa. Se lisää turvallisuutta ja
pidentää renkaitten ikää.

Ford kuormavaunun pyörien oikea etuviistous on nolla
vaunun tyhjänä ollessa.

Etuakseli olisi aika ajoittain nostovivuilla kohotettava ylös
ja koetettava, että pyörät pyörivät kevyesti ja että ne eivät
liiaksi holku sivulle. Liiallisen sivuttaisholkunnan havaitsemi-
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ETUAKSELI
Kuva 10

seksi tarttukaa renkaaseen ja ravistakaa pyörää. Etupyörän
laakerit tarkistetaan seuraavasti:
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OHJAUSLAITE
Kuva II

Irroittakaa navan kansi, sokkanaula ja pyörän laakerin
mutteri. Napa voidaan silloin irroittaa tai laakerit tarkistaa.

Takaisin asennettaessa tai tarkistettaessa on mutteri kier-
rettävä tiukkaan ja senjälkeen auki noin 1/4 kierrosta. Älkää
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unohtako varmistaa mutteria sokkanaulalla. Ohjauslaitteessa
voidaan suorittaa mahdollisen kulumisen vaatimat tarkistuk-
set. Kuitenkin on ohjauslaitteen kuluminen hyvin vähäistä,
joten se ei tavallisesti kaipaa mitään tarkistusta ennenkuin on
ajettu useita tuhansia kilometrejä. Ford-myyjänne tekee pyy-
dettäessä tämän tarkistuksen puolestanne mitättömästä mak-
susta.

Saa llaa a aa a g I aaahkojarjestelma
Kuva 12 on Ford V-8:n yksinkertaistettu sähköjohtojen

kytkinkaava. Se näyttää sekä johdot, jotka kulkevat eri sähkö-
yksikköihin, että myöskin eri yksikköjen virtapiirit.

Eri virtapiirien havainnollistamiseksi ovat molemmat
sähköenergian lähteet (kennosto ja generaattori) sijoitetut
kaavan yläosaan, niin että seurattaessa mitä virtapiiriä hyvänsä
voidaan virran kulkua verrata veden virtaamiseen.

Virtapiirien yksinkertaistamiseksi ovat taka- ja seis-
valot sekä etuvalot esitetyt niinkuin niissä olisi vain yksi-
lankaiset hehkulamput, vaikka todellisuudessa niissä kaikissa
on kaksilankaiset hehkulamput (huomaa tähti * kuvassa 12).

Voitelu
Voitelutaulukko (kuva 13) antaa täydelliset tiedot siitä,

kuinka usein ja mitä voiteluaineita on käytettävä auton eri
liikkuvien osien voitelemiseksi.
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SÄHKÖJOHTOJEN KYTKINKAAVA
Kuva 12



Ford kuormavaunun voitelu voidaan jakaa kahteen
ryhmään:

I) Kohdat, jotka vaativat huomiota aina 1.500 km ajettua.

2) kohdat, jotka vaativat huomiota joka syksy ja kevät eli
8.000 km ajettua, mikä niistä ensin sattuu.

Voiteletteko sitten autonne itse tai annatteko jonkun
muun tehdä sen puolestanne, varmistautukaa seuraavista
seikoista:

Jokainen voitelupidike on pyyhittävä puhtaaksi ennenkuin
voidepuristinta käytetään.

Huolehtikaa, että moottorin öljy on hyvälaatuista ja sen
viskositeetti oikea. (Kts. sivua 12.)

Huolehtikaa, että takasillassa käytetään erikoispaineöljyä,
jonka viskositeetti on oikea.

Käyttäkää sekä etu- että takapyörissä Ford pyöränlaakeri-
rasvaa M-544.

Vesipumppuja ei tarvitse voidella.

Jarrut
Ford kuormavaunun jarrujen oikea tarkistus suoritetaan

seuraavasti:
Nostakaa kaikki pyörät maasta irti.

Irroittakaa käsijarrutangon haarukkatapit käsijarrun poikki-
akselista.
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30 VOITELU- JA HOITOKAAVA
Kuva 13 31



Tarkastakaa, etteivät etupyörien ja olkatappien laakerit
ole liian väljät.

Tutkikaa, etteivät jousien ripustinpultit ja etuakselin
tukitangon kiinnekohdat ole höltyneet.

Kiertäkää jarrun tarkistusruuvia sisään, kunnes jarrutus
tuntuu kaikissa neljässä pyörässä. Kiertäkää sitten takaisin
juuri sen verran, että jarrut eivät ota kiinni. Tarkistettaessa
tulee jarrujen olla kylmät.

ETUJARRU TAKAJARRU
Kuva 14
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Tarkistakaa jarrupolkimen ja poikkiakselin yhdystanko
niin, että käyttövivun pidäke koskettaa poikkitukea kuten
kohta »A» kuvassa 15 näyttää.

Pitäkää jarrupoljinta painettuna alas joko väkivivun tai
puukappaleen avulla. Pyörittäkää kutakin pyörää ainakin yksi
täysi kierros. Vastuksen tulisi olla yhtäsuuri kaikissa pyörissä.
Jos niin ei ole asianlaita, niin kiertäkää tiukempien pyörien
tarkistusruuvia auki, kunnes kaikki pyörät pyörivät samalla
tavoin.

Täyttäkää renkaat sopivan paineisiksi (kts. sivua 22) ja
suorittakaa tiekoe.

Käsijarrut tarkistetaan säätämällä käsijarrun vedin
tankojen pituus. (Kts. kuvaa 15).

Ford-myyjillä on jarruhuoltoa varten erikoistyökalut ja
suorittavat he nämä työt teille edulliseen hintaan. Tarvites-
sanne jarruhuoltoa neuvotelkaa asiasta Ford-myyjänne kanssa.

Lyhdyt
Valokeilaa voidaan nostaa (kaukovalo) tai laskea (lähivalo)

jalkapainakkeen avulla. Kaukovalon palaessa näyttää koje-
laudalla oleva merkkilamppu punaista valoa.

Lyhtyjen virtapiirejä suojelee 20 amperin sulake (kts. ku-
vaa 12). Valojen polttopiste on pysyvästi asetettu eikä se
kaipaa mitään huomiota.
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JARRUJÄRJESTELMÄ
Kuva 15



Jos lyhtyjen suuntaus muuttuu, on se heti tarkistettava
uudelleen. Ford-myyjänne ovat valmiit tämän suorittamaan.

Ford kuormavaunun etulyhdyt ovat tarkalleen 39 tuuman
(99 sm) etäisyydellä toisistaan ja on niiden korkeus maasta
kuormavaunun tyhjänä ollessa 42 tuumaa (106,5 sm).

Etulyhdyt voidaan suunnata siirtämällä lyhtyjä, senjälkeen
kun kannattimen alapuolella olevia muttereita on jonkun-
verran höllennetty.

Asettakaa kuormavaunu kohtisuoraan seinää tai verhoa
vasten, joka on 25 jalan (7,6 m) päässä etulyhtyjen laseista.

Kuvan 16 osoittamat viivat olisi merkittävä seinälle tai
verholle.

MOLEMMAT ETULYHDYTOIKEA ETULYHTY
Kuva 16

35



Kummankin etulyhdyn kaukovalon on suuntauduttava
suoraan eteenpäin, s.t.s. valosoikioiden keskipisteiden tulee
olla 39 tuuman (99 sm) etäisyydellä toisistaan.

Lyhdyt on asetettava siten, että valoläikän ylin reuna on
lyhtyjen korkeudella vaunun tyhjänä ollessa.

Moottorihäiriöt matkalla
Ellei moottori lähde käyntiin, johtuu se todennäköisesti

siitä, että joko moottori on saanut liian runsaasti bensiiniä,
sytytysjärjestelmä ei synnytä kipinää tai kaasuttajaan ei tule
bensiiniä.

Jos moottori on saanut liian runsaan kaasuseoksen, niin
vetäkää kuristusnappulaa »throttle» ulos niin paljon kuin se
tulee. Antakaa käynnistinmoottorin pyörittää virratonta
moottoria n. 30 sekunnin ajan, jotta liian runsas kaasuseos
poistuisi.

Saadaksenne selville, syntyykö sytytystulpassa kipinää
vai ei, pitäkää kunkin sytytystulpan johtoa noin 1/2 sm
päässä sylinterin kannesta (kts. kuvaa 17), samalla kun
moottoria pyöritetään käynnistinmoottorin avulla. Jos jokai-
sesta johdosta lähtee kipinä, niin ei vika luultavasti ole syty-
tysjärjestelmässä. Sytytystulppien kärkivälin on oltava 0,025".

Jos kaasuttajaan ei tule riittävästi bensiiniä, voi se johtua
siitä, että bensiinijohdoissa on jokin este tai bensiini on säi-
liössä loppumaisillaan. Poistakaa polttoainepumpun kansi,
kuten näkyy kuvasta 17 ja puhdistakaa siivilä ja sakkakammiot.
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Jos matkalla toteatte joitakin häiriöitä, neuvomme Teitä
kääntymään Ford-myyjänne puoleen, jotta hänen erikois-
mekaanikkonsa kekkarin avulla poistavat salassa piilevät häi-
riöitten syyt ja näin estävät niitten esiintymisen vastaisuu-
dessa.
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Moottorin suorituskyky
Monet seikat vaikuttavat Ford V-8 suorituskykyyn. Kun

yritetään tehostaa sen toimintaa, niin on otettava huomioon
kaikki ne tekijät, jotka voivat siihen vaikuttaa.

Sellainen seikka kuin sytytystulppien heikko kipinä voi
merkitä vikaa induktiokelassa. Kuitenkin, ennenkuin induk-
tiokela tuomitaan vialliseksi, on otettava huomioon kennos-
ton jännite, katkokärkien ja kondensaattorin tila sekä
korkeajännitejohtojen eristys, koska niissä olevat viat pie-
nentävät induktiokelan tehoa.

Pehmeät renkaat, pyörien väärä asento, laahaavat jarrut,
rungon riittämätön tai väärä voitelu sekä pyörien laakerien
väärä tarkistus, kaikki nämä lisäävät moottorin rasitusta, ja on
ne otettava huomioon sen käyntiä tarkistettaessa.

Monet autonne suoritustekijöistä vaativat jopa tieteellisiä
tarkastuskoneita, jos halutaan saavuttaa suurin suorituskyky.
Ford-myyjänne on parhaiten varustettu ja kyvykkäin suorit-
tamaan moottorinne käynnin tarkistuksen silloin, kun täl-
laista huoltoa tarvitaan.

Moottorin käynnin tarkistus. Tarkastakaa kennoston tila
ja lataus.

Kennoston kaikki yhteydet ja korin ja moottorin välinen
johto on pidettävä puhtaana ja hyvin kiinnitettynä.

Mitatkaa jokaisen sylinterin puristus. Puristuksen pitäisi
olla yhtäsuuri kaikissa sylintereissä, poikkeamien ollessa
korkeintaan 10 naulaa (0,7 ik).
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MOOTTORIN POIKKILEIKKAUS
Kuva 18
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Puhdistakaa sytytystulpat, mieluimmin hiekkapuhalti-
mella, ja tarkistakaa kärkiväli 0,025 tuumaksi (0,64 mm).

Jos sytytystulppien kärjet ovat pahasti palaneet tai posliini
säröytynyt, niin on sytystulpat uusittava.

Tarkastakaa virranjakajan katkojakärjet. Jos ne ovat pala-
neet tai rosoiset, niin on virranjakaja vaihdettava tehtaalla
uusittuun virranjakajaan.

Asettakaa virranjakajan katkojavälit 0,014 —0,016 tuumaksi
(0,35 —0,40 mm) katkojavivun ollessa nokan korkeimmalla
kohdalla.

Katkojavivun jousen jännityksen tulee olla 20—24 unssia
(noin I kg).

Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä pitäkää jokaista sytytys-
tulppajohtoa vuoron perään I sm päässä sylinterinkannesta.
Jos kipinä hypähtää tämän välin säännöllisesti kaikista kah-
deksasta sylinteristä, niin sytytyksen koko toisiojärjestelmä
on kunnossa.

Ellei tyydyttävää kipinää saada mistään kahdeksasta sy-
tytystulppajohdosta, niin induktiokelassa, pyörijässä tai
kondensaattorissa on vika.

Jos tyydyttävä kipinä saadaan yhdestä tai useammasta
johdosta, mutta ei kaikista, niin se johto tai johdot, joista ei
syntynyt kipinää, tai virranjakajan kytkentälevy ovat toden-
näköisesti oikosulussa tai sytytystulpan johto ei ole tarpeeksi
syvällä kytkentälevyn koskettimessa.

Tyhjentäkää sakka polttoainepumpusta japuhdistakaa siivilä.
Puhaltakaa polttoaineputkien läpi esteiden poistamiseksi.
Polttoainepumpun paine ei saisi olla alle I 1/2 naulaa

(O,J ik) eikä yli 3 1/2 naulaa (0,25 ik) millään nopeudella.
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VIRRANJAKAJAN POIKKILEIKKAUS
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Kuva 19



Moottoria käynnistettäessä tulisi pumpun antaa bensiiniä
viimeistään 20 sekunnin sisällä.

[Jos polttoainepumppuun ei tule bensiiniä, voi se johtua
johdossa olevasta ilmavuodosta. Ilmavuodon aiheuttaa toisi-
naan se, että sakkakammion tulppa ei ole oikein paikoillaan.

VIRRANJAKAJAN PITKITTÄISLEIKKAUS
Kuva 20
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MOOTTORIN
PITKITTÄISLEIKKAUS Kuva

21
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Kiristäkää imuputkiston mutterit, tukkikaa kaikki vuo-
dot putkistoissa, tuulilasinpuhdistajassa ja virranjakajan ali-
painejohdossa sekä kiristäkää sylinterinkannen mutterit.
(Moottorin tulee tällöin olla lämmin).

Tyhjentäkää kaasuttajan kohokammio ja poistakaa esteet
suuttimista ja kohoventtiilistä.

Puhdistakaa kaasuttajan äänenvaimentaja eli ilmanpuh-
distaja.

Taskistakaa kaasuttaja kuten sivulla 47 on neuvottu.

Ford V-8 virranjakaja on varustettu alipainehidastajalla,
jonka avulla kipinä saadaan myöhäisemmäksi suhteessa kuor-
mitukseen. Tämän alipainejarrun yhteydessä on mahdollisuus
säätää sytytys myöskin eri bensiinilaatujen mukaan ilman, että
osakuormitusten alipainesäätö häiriintyy.

Alipainejarrun tarkistamiseksi höllentäkää lukkomutteria
(kts. kuvia 9 ja 19) ja kiertäkää tarkistusruuvia auki, kun-
nes moottori kuormitettuna nakuttaa.

Kiristäkää ruuvia sitten vain senverran, että nakutus hä-
viää.

Muutamissa tapauksissa, jolloin alkuperäinen tarkistus on
muuttunut, on tarpeellista muuttaa sytytysennakon tarkis-
tusta (virranjakajan oikealla puolella, kts. kohtaa »A» kuvassa
19) huipputehon saavuttamiseksi tiekokeen osoittamalla tavalla.

Ajakaa suurimmalla vaihteella B— ll km tuntinopeudella;
jarruttakaa vähitellen, samalla kaasuttaen niin paljon, että
nopeus pysyy 8— 11 km tunnissa. Lisätkää kuormitusta kun-
nes moottorin jokainen isku voidaan tuntea. Jos edellävii-
toitettua menettelyä on tarkkaan seurattu, on sytytyksen
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4-VAIHTEINEN VAIHDELAATIKKO
Kuva 22



epäsäännöllisyyteen todennäköisesti syynä kiinnitakertunut
venttiili, joka ei ollut takerruksissa puristuskokeen aikana.
Jos puristushäviötä havaitaan ainoastaan moottorin ollessa
lämmin, johtunee se siitä, että venttiilinvarren ja nostajan
välinen liikuntavara ei ole oikea.

Kaikkien V-kahdeksikkojen venttiilien oikea liikuntavara on
0,0125—0,0135 tuumaa.

Kaasuttajan tarkistus
Lämmittäkää moottori ja tarkastakaa, ettei imuputkis-

tossa, tuulilasinpuhdistajassa tai virranjakajan alipainejoh-
doissa ole minkäänlaisia ilmavuotoja.

Asettakaa moottorin tyhjäkäyntinopeus vastaamaan 8— 1 1
km ajonopeutta tunnissa tyhjäkäyntinopeuden tarkistusruu-
vin avulla (kts. kuvaa 23).

Tarkistakaa kaasuttajasta aina vain toinen puoli kerrallaan.
Kiertäkää tarkistusruuvia sisään hitaasti kunnes moottori al-
kaa vitkastella tai käydä epätasaisesti. Kiertäkää sitten ruu-
via hitaasti ulos kunnes moottori alkaa pyöriä kunnollisesti.
Kiertäkää lopuksi tarkistusruuvia jälleen sisään hyvin hitaasti
juuri senverran, että moottori käy pehmeästi tällä nopeudella.

Oikeassa asennossaan on säätöruuvi tavallisesti auki 5/8 —

3/4 kierrosta.
Menetelkää samalla tavalla kaasuttajan toiseen puoleen

nähden.
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KAASUTTAJA
Kuva 23
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Asettakaa tyhjäkäyntinopeus 8— 1 1 km tunnissa. Kaasut-
tajan säätö on tarkistettava ainakin joka kevät ja syksy.

Lämpimällä ilmalla kiihdytyspumpun iskun pituus lyhen-
netään yhdistämällä kiihdytyspumpun tanko kuulaniveleen
»S» (asentoon, joka näkyy kuvasta 23).

Sama kuva näyttää kuulanivelen, johon tanko yhdistetään
kylmänä vuodenaikana.

Taka-akseli

Maallikon ei tulisi ryhtyä takasillan tavallista suurempiin
korjauksiin. Sellaiset on aina paras jättää valtuutetun Ford-
myyjän tehtäväksi, joka on tällaiseen huoltoon tottunut ja
jolla on välineet sitä varten.

Yhdysakseli. Yhdysakseli on siten tehty, että se voidaan
helposti poistaa, jolloin päästään käsiksi murtoniveliin j. n. e.
tarvitsematta irrottaa muita rungon osia. Tämä seikka yh-
dessä vaihdelaatikon takana sijaitsevan irrotettavan poikki-
tuen kanssa helpottaa vaihdelaatikon ja kytkimen huoltoa.

Taka-akselif. Fordin täysin kevennetyt taka-akselit poiste-
taan seuraavasti:

Takanavan kansi irrotetaan poistamalla navan kannen
kaksi ruuvia.

Kun navan kansi on poistettu, tulee näkyviin kaksi pul-
tin kantaa ja kahdeksan vaarnaruuvia ja mutteria; nämä mut-
terit pitävät akselin laippaa navassa. Näissä kahdeksassa

49



vaarnaruuvissa on pieni halkaistu kartio jousilevyn alapuo-
lella, kuten kuvan 24 erikoiskohdasta näkyy.

Kahta ruuvia sisäänruuvaamalla (kts. kohtia »A» kuvassa 24)
saadaan taka-akselin laippa irtaantumaan navasta.

Kun laippa on irroitettu navasta näiden ruuvien avulla, on
ruuveja kierrettävä takaisin. Senjälkeen lyödään voimak-
kaasti akselin laipan keskiosaan.

Tämä löyhentää vaarnaruuvien kartioita, niin että ne
voidaan poistaa, jonka jälkeen akseli voidaan vetää ulos.

Kun asetatte akselin takaisin, katsokaa, että tiiviste on
paikallaan ja että ruuveja »A» on tarpeeksi kierretty auki.

Asettakaa suipot kartiot ja jousilevyt paikoilleen.
Vetäkää akselin laippa kireälle kahden vastakkaisen vaarna-

ruuvin avulla. Näin menetellen kartiot saattavat akselin
keskiasentoon.

Kiristäkää taka-akselin laipan kaikki mutterit.
Kiristäkää sitten ruuveja »A» senverran, että ne eivät pääse

höltymään. *

Taka-akselin laipan mutterit on aina pidettävä kireällä.
Takanavan poistaminen. Kun taka-akseli on poistettu, pääs-

tään käsiksi takapyörän laakerin muttereihin. Kuormavau-
nun työkalujen joukossa on erityinen avain takanavan laa-
kerin mutterien poistamista ja laakerin tarkistamista var-
ten. Laakerissa on kaksi mutteria ja yksi pidätinlevy. Kun
ulompi mutteri on poistettu, niin mutterinpidätin ja rasvan-
pidätin voidaan vetää ulos.

Pidätinlevy on varustettu kahdella 1/4 tuumaisella 20-kier-
teisellä reiällä sen poistamisen helpottamiseksi.
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TAKA-AKSELI
Kuva 24



Kun pidätinlevy on poistettu, niin sisempi eli tarkistus-
mutteri voidaan tarkistaa tai poistaa.

Kun navan laakerin mutterit on poistettu voidaan täkä-
näpä ja myös laakerit poistaa.

Asennettaessa napaa ja laakereita takaisin paikoilleen, on
laakerin mutteri kierrettävä tiukkaan yllämainitulla avaimella
ja senjälkeen 1/8 kierrosta auki tarpeellisen liikuntavaran
aikaansaamiseksi.

Lukitkaa mutteri paikalleen pidättimen ja ulomman mut-
terin avulla.

Vaihdot
Yhtiöllämme on käytännössä vaihtojärjestelmä, jolla kor-

jauksen tarpeessa olevat asennelmat voidaan vaihtaa täydelli-
sesti uusittuihin asennelmiin murto-osalla siitä hinnasta, minkä
uudet asennelmat tai tavallinen korjaustyö maksaisi.

Luultavasti tervetullein kaikista vaihdoista lienee moot-
torin vaihto, josta myyjänne mielellään antaa Teille lähempiä
tietoja.

Kun moottori aikanaan vaatii perusteellisen korjauksen,
niin se voidaan vaihtaa tehtaassa uusittuun moottoriin varsin
huokealla hinnalla, johon sisältyy valtuutetun Ford-myyjänne
suorittamat asennustyöt.

Ford-tehtaalle uusittavaksi tulevat vanhat moottorit pure-
taan täydellisesti ja jokainen osa tutkitaan samalla tarkkuu-
della kuin uudet osat.
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Ne osat, jotka eivät läpäise tätä tarkastusta, hyljätään
ja korvataan uusilla osilla. Sylinteriryhmät tarkastetaan pe-
rusteellisesti, porataan uudelleen ja viimeistellään.

Näitä uusittuja moottoreita rakennettaessa ei sallita mi-
tään poikkeamista vahvistetuista työtavoista ja väljyyksistä.

Ford-myyjillä on tavallisesti uusittuja moottoreita varas-
tossa ja voivat he vaihtaa kuormavaunuunne uusitun moot-
torin muutamassa tunnissa.
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Moottori
Kuvat 18 ja 21 ovat Ford V-8 moottorin poikkileikkaus-

kuvia.
Kampikammion tuuletus Ford V-8 moottorissa on järjes-

tetty siten, että kampikammion öljy ohentuu mahdollisim-
man vähän. Ilma virtaa sisään öljyn täyttöputken kautta,
kiertää moottorin läpi ja poistuu öljykaukalon oikealla puo-
lella olevasta aukosta.

Moottori on 90-asteen V-moottori ja kampiakseli samoin
90-asteista mallia. 8 sylinteriä ja kampikammio on valettu
yhdeksi kappaleeksi, mikä takaa osien pysyvän alati oikeassa
suhteessa toisiinsa.

Nokka-akselia käyttää kampiakselin viistohampainen ham-
maspyörä, joka tekee ketjuvälityksen ja välipyörät sekä niistä
johtuvat tarkistukset tarpeettomiksi.

Virranjakajaa ja -katkojaa käyttää nokka-akseli, mikä tekee
lisäakselit, hammaspyörät j. n. e. sekä kulumisesta aiheutuvat
tarkistukset tarpeettomiksi.
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Pääominaisuudet ja -mitat
Malli 85.

Moottori: — 90-asteen 8-sylinterinen V-tyyppi
Sylinterin läpimitta 3,062" (77,79 mm)
Iskun pituus 3,75" (95,25 mm)
Jarrutettuja hevosvoimia 85

Voitelujärjestelmä: — Voimakas hammaspyöräpumppu pu-
ristaa öljyn suoraan kampiakselin, kiertokankien ja nokka-
akselin laakereihin. Moottorin muut osat roiskevoidellaan.
Öljykaukalon tilavuus 4,7 It.

Jäähdytysjärjestelmä: — Kummankin sylinteriryhmän etu-
päässä on keskipakoisvesipumppu. Putki- ja ripajääh-
dyttäjä. Tilavuus 23 It.

Polttoainejärjestelmä: — Säiliön tilavuus 68 It.
Sähköllä toimiva polttoainemittari.
Kaksoiskanavakaasutus.
Kalvotyyppinen polttoainepumppu.

Moottorin numero: — Moottorin numero on myöskin kuor-
mavaunun sarjanumero. Se on leimattu kytkinkoteloon.

Voimansiirto: — Vaihd epyörästö on siirtopyörätyyppiä.
Neljä vaihdetta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Voiteluaine
hammaspyöräöljyä. Öljymäärä 2,35 It.
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Kytkin: — Mekaanisesti vaimennettu, joustava, puolittain
keskipakoinen kuiva yksilevykytkin.

Taka-akseli: — Täysin kevennetty, putkivoimansiirrolla.
Kierteishampaiset kartiopyörät. Kärkilaakeroitu kartio-
vetopyörä. Voiteluaine korkeata painetta kestävää ham-
maspyöräöljyä (erikoispaineöljyä). Tilavuus 3,3 It.

Renkaat: — (Katso sivua 22).

Akseliväli: — 134" (3,4 m) tai 157" (4,0 m).

Kääntöympyrä: — 134" akselivälille 48 jalkaa (14,65 m);
157" akselivälille 57 jalkaa 8 tuumaa (17,60 m).

Pienin etäisyys maasta: 7,93" (20 cm) (6.00 X 20 renkaille)
8,62" (22 cm) (32 x 6 renkaille)

Jarrut: — Sisältäpäin laajenevat, mekaaniset, kaksikenkäiset
itsetehostuvat nelipyöräjarrut.
Jalkajarrujen kokonaisjarru-

tuspinta 368 neliötuumaa (2.370 cm 2 ).

Erillinen käsijarru vaikuttaa takapyöriin.
Käsijarrujen kokonaisjarru-

tuspinta 120,75 neliötuumaa (810 cm 2).

Kokonaisjarrutuspinta yh-
teensä 488,75 neliötuumaa (3.180» ).

Ohjauslaite: — Puolipalautuva. Kaksoiskartiokierukka- ja
rullatyyppiä. Välityssuhde 18,4:1. Voiteluaine hammas-
pyöräöljyä.
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Malli 60.

Moottori: — 90-asteen 8-sylinterinen V-tyyppi
Sylinterin läpimitta 2,6" (66,04 mm)
Iskun pituus 3,2" (81,88 mm)
Jarrutettuja hevosvoimia 60

Voitelujärjestelmä: — Voimakas hammaspyöräpumppu pu-
ristaa öljyn suoraan kampiakselin, kiertokankien ja nokka-
akselin laakereihin. Moottorin muut osat roiskevoidellaan.
Öljykaukalon tilavuus 3,8 It.

Jäähdytysjärjestelmä: — Kummankin sylinteriryhmän etu-
päässä on keskipakoisvesipumppu. Putki- ja ripajäähdyt-
täjä. Tilavuus 20,7 It.

Polttoainejärjestelmä: — Säiliön tilavuus 68 It.
Sähköllä toimiva polttoainemittari.
Kaksoiskanavakaasutus.
Kalvotyyppinen polttoainepumppu.

Moottorin numero: — Moottorin numero on myöskin kuor-
mavaunun sarjanumero. Se on leimattu kytkinkoteloon.

Voimansiirto: — Vaihdepyörästö on siirtopyörätyyppiä.
Neljä vaihdetta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Voiteluaine
hammaspyöräöljyä. Öljymäärä 1,2 It.

Kytkin: — Mekanisesti vaimennettu, joustava, puolittain
keskipakoinen, kuiva yksilevykytkin.
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Taka-akseli: — Täysin kevennetty, putkivoimansiirrolla.
Kierteishampaiset kartiopyörät. Kärkilaakeroitu kartio-
vetopyörä. Voiteluaine korkeata painetta kestävää hammas-
pyöräöljyä (erikoispaineöljyä). Tilavuus 2,4 It.

Renkaat: — (Katso sivua 22).

Akseliväli: — 122" (3,1 m).

Kääntöympyrä: — 44 jalkaa (13,40 m)

Pienin etäisyys maasta: — 9,3" (23,6 sm).

Jarrut: — Sisältäpäin laajenevat, mekaaniset, kaksikenkäiset,
itsetehostuvat nelipyöräjarrut.
Sekä jalka- että käsijarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyö-
rään.
Kokonaisjarrutuspinta yh-

teensä 277 neliötuumaa (1.785 cm 2).

Ohjauslaite: — Puolipalautuva. Kaksoiskartiokierukka- ja
rullatyyppiä. Välityssuhde 18,2:1. Voiteluaine hammas-
pyöräöljyä.
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