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GENERAL MOTORSIN TUOTE

»Voitto tai tappio riippuu monessa tapauk*
sessa jakelujärjestelmästä»,toteavat liikemiehet,
jotka omasta kokemuksestaan ovat tulleet
huomaamaan kuinka tärkeä tämä liikkeen osa on.

Kuljetuskysmyyksen yleispätevä ratkaisu ei
kuitenkaan ole ajateltavissa. Kuhunkin erilaa*
tuiseen kuljetukseen on vain yksi kuorma*
vaunutyyppi, joka soveltuu siihen tehtävään
paremmin kuin mikään muu.

Siinä G M Okuormavaunujen erilaisten
tyyppien sarjassa, jonka General Motors tar*
joaa, on tyyppi T 19 tarkoitettu kuljetuksiin
aina 13A tonniin saakka.
GENERAL MOTORSIN TUOTE
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Kaikki tässä luettelossa mainitut rakenteen ja varusteiden yksityisseikat on
huolellisesti tarkistettu, mutta General Motors Nordiska A. B. pidättää
kuitenkin itselleen oikeuden ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia niihin.
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GENERAL MOTORSIN

GMC MALLI Tl9

TUOTE

on sitkeä vetämään kuin kuormavaunu, mutta voimakas ja joustava kuin henkilövaunu

4 vaihdetta eteenpäin — 6 sylinteriä —

Olkoonpa kysymyksessä tavaroiden jakelu kaupungissa tahi
pitkät ajot, nopeus on aina ratkaiseva tekijä, joka määrää,
kuinka monta kuljetusta ehditte suorittamaan työpäivässä.

T 19 ei tarvitse jättäytyä hitaampain vaunujen seuraan,

vaan se voi pysyä nopeimpain vaunujen mukana. Siksi se ehtii
useampia ja pitempiä vuoroja päivässä ja ehtii suorittamaan enemmän
työtä pienemmillä kustannuksilla kuin aikaisemmin käytetyt kuljetus*

Takeen T 19: n hyvästä laadusta antavat Teille General Motorsin
kokeilulaboratoriot ja General Motorsin koeradat, missä koetellaan
kaikki rakenteet ja niiden yksityiskohdat tuhansien kilometrien ajossa
ennenkuin ne hyväksytään valmistettaviksi.

General Motors tuntee olevansa vastuussa vaunusta, ei vain silloin
kun se ostetaan, vaan koko sen kestävyysaikana. Kaikkialla maassa
on huoltoasemia, joilta saatte ostaa varaosia ja joissa yleensä on

välineet.
Tavattoman lyhyt kääntösäde — pienempi

kuin minkään muun kuormavaunun — helpottaa
seisontajonoon ajoa ahtailla kaduilla, notkealla
ohjattavuudellaan ja varmojen nelipyöräjarru*
jensa turvin se voi kätevästi pujottautua eteen*
päin liikennetungoksessa.

Vuoden 1929 T 19*alustan erikoisen huomat*

ammattitaitoisia mekaanikkoja panemassa ne
paikoilleen. Tämän palvelun kautta on General

tavia uutuuksia ovat 30 % entistä voimakkaampi
moottori, melkoisesti pitempi akseliväli sekä

Motorsin vaununostaja aina turvattu.

Bendix nelipyöräjarrut

General Motorsin kuormavaunu T 19 on
uudenaikainen vaunu, joka täyttää liikenteen
kaikki vaatimukset — mutta siitä huolimatta
hinnaltaan niin halpa, että tämä on mahdollista
vain General Motorsin yli koko maailman
ulottuvan järjestön ja suunnattomien apuneu*

vojen avulla.
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GMOALUSTA TYYPPI T 19 A
on tarkoitettu korkeintaan 1 3A tonnin kuormien kuljetukseen. Tay*
dessä kunnossa olevan kuormavaunun paino kuormineen on 3,636 kg.,
alustan nettopaino on 1,398 kg. Tyypin T 19 A, akseliväli on 3,245 m.
ja väliseinän sekä kehyksen takapään väli on kokonaista 3,531 m.
Lisäksi on saatavana malli, tyyppi T 19 B, jonka askeliväli on 3,702 m.
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GENERAL MOTORSIN

SELITYS TYYPISTÄ T 19
vuoden 1929 malli

TUOTE

Akseliväli. T 19 A: 3,245 m., T 19 B: 3,702 m.

Moottori. 6*sylinterinen, kehittää 58 hv. 3,000
kierroksella minuutissa.

Akselit. Etuakseli muottiin taottua Lterästä,
käännettyä Elliot*mallia.

Taka=akseli puoleksi uiva, banjomallinen koppa
puristettua terästä, kaikkialla kuulalaakerit, väli*
tyssuhde 6,14:1 tavallinen, 5,57:1 lisämaksusta.

Jarrut. Jalkajarru Bendix*mallinen, kolmiken*
käinen paisuntajarru, itsetehostavaa tyyppiä,
vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään.

Käsijarru vaikuttaa vaihdelaatikon pääakseliin.
Bensiininsyöttö. Nokka*akselin käyttämä ben*

siinipumppu, A. C*tyyppinen suodatin. Säiliöön
mahtuu 57 litraa.

Rungonvoitelu. »Alemite*Zerk» (painevoi*
telu).

Kennosto (akkumulaattori). Willardin, 6voltin
13*levyinen. Varaus: 84 amperituntia.

Konealustan varusteet. Torpeedo ja väliseinä,
kojelauta ja etulattia puristettua terästä, öljyn*
paineen mittari, nopeus* ja matkamittari, etupu*
skuri U*muotoisesta teräskiskosta, vararenkaan*
pidin, numerolevyn pidin edessä ja takana,
etu* ja takalokasuojat sekä astuinlaudat.

Painot. Täydessäkunnossa Tl9 A Tl9 B
olevan kuormavaunun suurin
bruttopaino (kuorminen ja
lavoinen) 3,636 kg. 3,636 kg.
Alustan nettopaino .. .. .. .. 1,395 » 1,429 »

General Motors Nordiska A. B. pidättää itsel=
leen oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muut=
taa edellämainittuja rakenteen yksityiskohtia.

Sylinterin läpimitta 84,14 mm.
Iskun pituus 98,42 »

Sylinteritilavuus 3,28 litraa
Kytkin. Itsetarkistava yksilevyinen kuiva

kytkin.
Vaihdelaatikko. 4 vaihdetta eteenpäin, yksi

taaksepäin, n. k. kuulatyyppinen vaihdelaite.
Välityssuhteet: ykkönen 5,556: 1

6» sylinterinen moot<
tori, joka on varus»
tettu bensiinin' ja
öljynpuhdistajalla, il'
manpuhdistajalla sekä
kampikammiontuule'

kakkonen 3,474: 1
kolmonen 1,746: 1
nelonen suora
taakse 5,704: 1

telu).

Neljällä etuvaihteella
voi ilman liikarasitusta
käyttää moottorin
runsaita voimia sekä
hitaaseen, sitkeään ve=
toon että nopeaan kul»
kuun tasaisella tiellä.

Kardaaniakseli. 50,8 mm. putkimainen kar*
daaniakseli kaksine kardaaninivelineen (T 19 B
kolme kardaaniniv.).

Ohjauslaite. Jacoxin halaistu mutteri* ja
ruuvimalli.

Kehys. U*muotoinen, sivukiskot puristettua
terästä, kiskon korkeus 152,4 mm., paksuus 4,8
mm., laipan leveys 57 mm., 5 poikkitukea, niihin

Tukevat nelipyöräjar»
rut tuottavat ajajalle
turvallisuuden tun»
teen, koska hän tietää
voivansa ehdottomas»
ti hallita jokaisen
uhkaavan tilanteen.luettuna moottorin takimmainen tuki.

Jouset. Puolisoikeat, manganipiiterästä, jou*
sensilmukoissa pronssiholkit.

5



GENERAL MOTORSIN

GMC T 19 allustalle

TUOTE

rakennettuja korityyppejä

Seuraavilla kuvilla on tarkoituksena vain antaa esimerkkejä GMC
T 19 vaunun monipuolisesta käyttökelpoisuudesta kaikenlaatuisiin kul*
jetuksiin sekä osoittaa kuinka helposti se voidaan soveltaa kuhunkin
eri tarkoitukseen.

Malli on käytännössä osoittautunut erikoisen sopivaksi kaupoille, liha*,

ruokatavara* ja vähittäiskaupoille, maitoliikkeille, pikatoimistoille,
ajuriliikkeille, huonekaluliikkeille, leipureille y. m.

General Motors on rakentanut nämä GMOvaunut tyydyttääkseen
päivä päivältä yhä kasvavaa sellaisen kuormavaunun kysyntää, joka on

yhtä joustava kuin henkilövaunu sekä säästeliäisyytensä ja voimakkuu*
tensa vuoksi edullinen raskaitten tavarain kuljetuksissa.

Vaunujen huomattavan nopeuden ja erinomaisen kulkukyvyn vuoksi
voidaan niillä suorittaa useampia kuljetuksia päivässä ja — mikä on vielä
tärkeämpää — ne tulevat kaikki täsmällisesti suoritetuiksi.

Kaiken taloudellisen kuljetuksen ratkaisevin tekijä, kustannusmäärä
tonnikilometriä kohti, on GMOvaunuilla mahdollisimman alhainen.
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Erikoisesti puitten kuljettamiseen rakennettu korimalli, T»l9 jakeluvaunu on paitsi kuljetusvälineenä myöskin mainosvälineenä suuriarvoinen.

T«l9 malli on osoittautunut yhtä
käyttökelpoiseksi lyhyissä, kiireel»
lisissä kaupunkiajoissa kuin ras»

kaassa maantieajossa.
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Ehkä yleisimmin käytetty vaunumalli. Monet liikeyritykset pitävät tätä vaunua muita

merkkejä parempana sen kestävyyden ja käytännöllisyyden vuoksi.
Lavalla varustettu käytännöllinen vaunu. Lavan matala korkeus maasta helpottaa

kuormaamista ja purkaamista.

Eräs elintarveliike ja panimo an»
tavat erikoisesti arvoa T»l9mallin
nopeuden ja joustavuuden vuoksi.
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TYYPPI T 19 A. MITAT KORIN VALMISTAMISTA VARTEN (engl. tuumia)

T29.4 2*i9B
Akseliväli 3,245 m. 3,702 m.
Koko pituus 4,842 » 5,277 »

Hytin takaosasta keskiviivaan 1,327 » 1,784 »

» » kehyksen takapäähän 2,311 » 2,769 »

Leveys etupyörien napakapselien kohdalta 1,748 » 1,748 »

7 29 23
Leveys takapyörien napakapselien kohdalta 1,741 m. 1,741 m.
Raideväli, edessä 1,429 » 1,429 »

» takana 1,457 » 1,457 »

Kääntösäde 5,944 » 7,620 »
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ESSELTE


