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tarjoaaTeille

Jäähdytin
Se on johdanto niihin hienoihin virtaviivoihin, jotka ovat tunnus-

omaisia vuoden 1937 malleille. V-muotoinen, pystysuora ristikko on
ruostumatonta terästä.

Stockmannin Auto-osasto
HELSINKI
Puh. 20181 t. 32 867



HUDSON CUSTOM EIGHT SEDAN

Automaattinen vaihde
Hudson-erikoisuus. Kevyt liike
sormella, toinen varpaalla
vaihtamista, jarrutusta tai
ajoa varten.

Patteri sijoitettu konepel-
lin alle helposti saavutet-
tavissa, kun siitä on huoleh-
dittava ja sitä säännöllisesti

tarkistettava.

Kirkas tuulilasi tuuletus
aukoista, jotka sijaitsevat aivan
tuulilasin lähellä, virtaa lämmintä
ilmaa alhaalta ylöspäin lasin
sisäpintaa pitkin ja pitää sen
puhtaana huurusta. Lämpölait-
teella pidetään se puhtaana myös

lumesta ja jääriitteestä.

C-HENG. HUDSON BROUGHAMN CAKRIOI/BT

Vaunuja - kaikkien

ihailemia

HUDSON-TERRAPLANE

Kolme istuu mukavasti etuistuimella - ku-
vasta selviää, miten jarru- ja valhdetankojen
poissaolon vuoksi, sähkökäden ansiosta, tulee
lattia vapaaksi.

Kaksoiskaasutin uutuus
Huilsonissa ja Super Terra-
planissa, jonka ansiosta, tulee
10 °/n:n bensiininsäästö. Kuva
esittvi. suurta kaksoiskaasu-
tiuta ja (yläkulman pikku-
kuva) kaasun kulkua toisen
imukkeen kautta takasilinte-

reihin ja toisen kautta etu
silintereihin.

Ohjattava etuakseli — eri

Kaksoiskehykset "2-X" tyyppiä vankem

koisrakenteinen, jollainen on
vain näissä vaunuissa. Kaksi
voimakasta, junttataontaista

vartta sallivat liikuntavapau-
den vain pystysuoraan suun-
taan, jonka vuoksi vaunun
kulku, jarrutus ja ohjaus ovat
tasaisemmat.mat ja jäykemmät, jonka ohella vaunun korkeus

on huomattavasti madaltunut, joka myös lisäii
tielläpysymismahdollisuuksia.

SUPER TERRAPDANE SEDAN

Kak soi san toin aa 1 1 ise t nestejarrut
vain Hudsonissa ja Terraplanessa.

Kaksi erillistä jarrujärjestelmää, jotka

toimivat samasta jarrupolkimesta,
pehmeä nestejarru ja erikoisena varmuu-
tena vielä mekaaninen varmuusjarrujär-
Jestelma, joka tarvittaessa alkaa toimia
automaattisesti ja pysähdyttää vaunun.



YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA

HUDSON
6-sil. ja 8-sil.

Moottori — 6-sil. 101 hv., silint. suu-
ruus 3"X5" (76X127 mm.), silint.
tilavuus 3,74 1., puristus 6,25:1.
— 8-sil. 122 hv., silint. suuruus
3"X4,5" (76X114 mm.), silint.
tilavuus 4,17 1., puristus 6,25:1.

Voitelu — Patentin saanut kaksois-
syöttöjärjestelmä, labyrinttinen
öljyn jäähdytys, öljyjärjestelmän
tilavuus 6-sil. moottorissa 4,70 1.,
8-sil. 6,60 1.

Kaasutus — Kaksoisalaimujärjestelmä,
automaattinen ilmankuristusvent-
tiili ja lämmönsäädin.

Sytytys — Täysin itsetoimiva syty-
tyksen säätö, säätö eri poltto-
aineita varten, 17-levyinen pat-
teri, 105 amp.t. 6-sil., 19-levyinen
patteri, 125 amp.t. 8-sil.

Generaattori — Tuuletettu, voltti-
regulaattori.

Käyntiinpano — Käyntiinpanonappula
varustelaudalla.

Bensiinijärjestelmä — Bensiinipump-
pu, polttoaineputket, jotka on
jäähdytetty höyrynmuodostumisen
estämiseksi, polttoainemittari va-
rustelaudalla, polttoainesäiliön ti-
lavuus yli 60 1.

Kytkin — öljykitkainen, yksilevyinen,
lämpökäsitellyt korkkiset välik-
keet.

Vaihtaminen. — Samanaikaistettu.
»Sähkökäsi» vaihteiden koneellista
vaihtamista varten muutamissa
malleissa.

Jouset — Puolielliptiset edessä ja
takana, takajousien asennus vi-
nottainen, itsesäätävät U-malliset
jousenriipukkeet, nesteiskunvai-
mentajat, ohjattava etuakseli.

Jarrut — Kaksoisautomaattiset neste-

TE RRAPLAN E

De Luxe ja Super
Moottori — 6-sil. 96 hv., silint. suu-

ruus 3"X5" (76X127 mm.), silint.
tilavuus 3,47 1., puristus 6,25:1.
101 hv. SUPER TERRAPLANESSA.

Voitelu — Patentin saanut kaksois-
syöttöjärjestelmä, labyrinttinen
öljyn jäähdytys, öljyjärjestelmän
tilavuus 4,70 I.

Kaasutus — Alaimujärjestelmä De
Luxe malleissa, kaksoisalaimujär-
jestelmä ja automaattinen kuris-
tusventtiili SUPER TERRAPLA-
NESSA, ilmanpuhdistin.

Sytytys —■ Täysin itsetoimiva syty-
tyksen säätö, säätö eri poltto-
aineita varten, 17-levyinen pat-
teri, 105 amp.t.

Generaattori — Tuuletettu, voltti-
regulaattori SUPER TERRAPLA-
NESSA.

Käyntiinpano — Käyntiinpanonappula
varustelaudalla.

Bensiinijärjesteltnä — Benslinipump-
pu, polttoaineputket, jotka on
jäähdytetty höyrynmuodostumisen
estämiseksi, polttoainemittari va-
rustelaudalla, polttoainesäiliön ti-
lavuus yli 60 1.

Kytkin — öljykitkainen, yksilevyinen,
lämpökäsitellyt korkkiset välik-
keet.

Vaihtaminen — SamanaikaisteMu.
Jouset — Puolielliptiset edessä ja

takana, takajousien asennus vi-
nottainen, itsesäätävät U-malliset
jousenriipukkeet, nesteiskunvai-
mentajat, ohjattava etuakseli.

jarrut. Takapyörissä lisäksi me-
kaaniset, teräsköysiset jarrut, ta-
soittajana teräksinen takokappale.

Kehys — Kaksoiskehykset »2-X» tyyp-
piä.

Pyörät ja renkaat — Teräspyörät
matalapainerenkain 16X6,00 6-
sil. Hudsonissa, 16X6,25 8-sil.

Akselien väli — 122" (3,10 m.) 6-sil.
Hudsonissa ja 122" (3,10 m.) sekä
129" (3,28 m.) 8-sil. malleissa.

Vaununkori — Kokonaan uutettu te-

Jarrut — Kaksoisautomaattiset neste-
jarrut. Takapyörissä lisäksi me-
kaaniset, teräsköysiset jarrut,
tasoittajana teräksinen takokap-
pale.

räskori, saumaton teräskatto ra-
kennettu yhdeksi kokonaisuudeksi
alustan kanssa, täydellisesti eris-
tetty kuumuutta, kylmyyttä ja
melua vastaan.

Kehys — Kaksoiskehykset »2-X» tyyp-
piä.

Pyörät ja renkaat — Teräspyörät
matalapainerenkain 16X6,00".

Akselien väli — 117" (2,98 m.), koko-
naispituus 4,55 m.

Vaununkori — Kokonaan uutettu te-
räskori, saumaton teräskatto ra-
kennettu yhdeksi kokonaisuudeksi
alustan kanssa, täydellisesti eris-
tetty kuumuutta, kylmyyttä ja
melua vastaan.

HUO M! Tehdas pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa tehdä vaunujen
rakenteessa muutoksia olematta velvollinen tekemään näitä muutoksia
aikaisemmin myytyihin vaunuihin.

TILGMANNIN KIRJAPAINO


