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PACKARD
[ Tutteruuden ja nerokkuuden merkeissä suo*

ritetun elämäntyön paras palkka on py*
syvä, hyvä arvonanto, joka varmaan onkin huo*
mattavasti vaikeampi saavuttaa kuin taloudelli*
nen menestys. PACKARD on onnistunut hank*
kimaan molemmat, mutta se kieltämätön arvon*

anto, jota PACKARD tänäpäivänä 27 vuo*

den tuloksellisen työn jälkeen nauttii on suu*

rempi merkityksellinen
kuin tehtaan ehdoton ta*
loudellinen riippumatto*
muus. Valmistamalla au*

tomobiilejä, jotka pie*
nimpiä yksityiskohtia
myöten ovat tarkoituk*
senmukaista laatutyötä,
suojaa PACKARD uut*

teruudella ja nerokkuu*
della hankkimaansa ar*

vonantoa, sillä PAC*
KARD on täysin tietoi*

Moottorin käynti on joustava ja värähdyksetön.

nen siitä, että hyvää nimeä ja pysyvää arvon*

antoa ei voida hankkia kerta kaikkiaan, vaan
ovat ne hankittavat yhä uudelleen.

Samaten kuin PACKARD tehtaat tätänykyä
ovat uudenaikaisimmin ja täydellisimmin va*

rustettuja, mitä maailman automobiiliteollisuus
voi näyttää, samaten voi PACKARD automo*
biili, mitä laatuun, loistoon, ajo*ominaisuuk*
siin ja suorituskykyyn tulee, kestää kovim*
mankin kilpailun.

Vaunulle kokonaisuudessaan on tunnus*
omaista rakennepuhtaus ja yksinkertaisuus,
mikä, samalla kun se osoittaa, että jokainen

PACKARD s=heng. avovaunu.
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rakenneyksityiskohta on mitä tarkimmin aja*
teltu, antaa ehdottoman luottamuksen. Tämä
koskee ennen kaikkea moottoria. Jo uiko*
puoleisesti tarkastaessa sitä voi todeta osien
olevan helposti luoksepäästävissä ja että joka
laitteella on oma erikoinen voimansiirtonsa
kampiakselista. Tästä johtuen voidaan kaikki
tarkistukset, korjaukset j.n.e. suorittaa toisis*

taan riippumatta.
Senkautta että PAC=

KARD 1927 vuoden
moottorimalleissaan on
suorittanut joukon muu=
toksia, on moottorin voima
kohonnut n. 40 %:lla.
Tämä on saavutettu en*

siksikin ottamalla käytän*
töön uuden sylinterikan-
nen n.k. Turbo mallia,
jonka kautta on saavu=
tettu edullinen räjähdys^

tila, korkeampi puristus ja siitä johtuva tay*
dellisempi palaminen, ja toiseksi käyttämällä
aikaisempien teräsmäntien sijasta kevytmetalli*
mäntiä. Nämä kevytmetallimännät eivät kui*
tenkaan ole tavallista mallia, vaan ovat ne
varustetut terässisustalla, joka kokonaan ta*
soittaa lämpölaajenemisvaihtelut ja samalla
vahvistaa mäntiä. Jo ennestään runsasmittau
nen kampi=akseli on uusissa moottorimalleissa
vielä voimakkaampi ja on se 6=syl. moottoreissa
laakeroitu seitsemään, B=syl. taas yhdeksään ke*
hyslaakeriin. Kampiakselin runsaat mittasuhteet
ja kevytmetallimäntien käyttö tekevät moottorin

AUTOLA Oy.

käynnin käytän*
nöllisesti kat*
soen värähdyk*
settömäksi kai*
kiila nopeuksilla
ja antavat sil*
le ainutlaatuisen
kiihtyväisyys*
kyvyn. 6*syl.

Hypoid=kardanipyörästö takaa PACKAR D
ehdottoman äänettömän kulun. . mootfori kehit=

Myös kone*alustassa tapaamme samat yksin*
kertaiset ja puhtaat rakenneperiaatteet. Runko
on silmiinpistävän voimakas, sen korkeus yli 8 .

Erikoista huomiota ansaitsee PACKARD'in
käytäntöön ottama keskus=runkorasvausjärjes=
telmä, joka tekee mahdolliseksi yhdellä otteella
rasvata rungon 31 voitelukohtaa. Siten on
yksi vaunun kestävyyden tärkeistä elinehdoista
täytetty.

Mitä jousiin tulee, ovat nämä entisestään vah*
vistetut, kuitenkin ilman että PACKARD'iIIe
ominainen hyvä jousto olisi siitä kärsinyt.
Oheellisesta kuvasta ilmenee se erikoisrakenne,
joka on otettu käytäntöön PACKARD'in etu=
jousissa ja joka kokonaan poistaa mahdolli=
sen jousikatkeamisen aikaansaaman vaaran.

tää nyt 3200 kierroksella 81 hv. ja B*syl. sa=
maila kierrosluvulla 109 hv. Suhteessa sylin*
teritilavuuteen ja bensiinikulutukseen onkin
PACKARD moottorien teho ihmeteltävä ja
se voimavara, joka aina on käytettävissä, on
luonteenomainen PACKARD vaunujen ajo*
ominaisuuksille ja suorituskyvylle. Kaikissa
olosuhteissa joustavan käynnin takaa vielä
uusimpien periaatteiden mukaan rakennettu
kaksi*levykytkin.

Pieneksi ei ole arvioitava sitä muutosta,
jonka PACKARD on takavoimansiirrossa teh*
nyt, ottamalla käytäntöön kokonaan uuden
kardaanipyörästön. Hammasmuoto on n.k.
hypoidi mallia ja koko kardaanirakenne eroaa
huomattavasti tavallisesta sikäli, että kardaani*
hammaspyörän keskiviiva ei kulje lautaspyö*
rän keskipisteen kautta, vaan 2" sen alapuo*
lelta. Tämän kautta saavutetaan voimansiirto,
joka yhdistää tavallisen hammaspyörävoiman*
siirron ja ruuvivoimansiirron kaikki edut, omaa=
matta niiden varjopuolia. Eduista mainittakoon
ehdottomasti äänetön käynti, pienempi kulumi=
nen, pitempi elinikä ja vähentynyt voimanhukka.

Uusi jousirakenne poistaa kokonaan jousi=
katkeamisen aikaansaaman vaaran,

Jarrut ovat Bendix*malliset mekaaniset neli*
pyöräjarrut, erikoisen tehokkaasti suojatut.
Kussakin jarrussa on kolme jarrukenkää, jotka
jarrutettaessa perättäisesti joutuvat toimintaan,
siten aikaansaaden joustavan, mutta varman
pysähtymisen. Kaikki nämä rakenne*erikoi=
suudet, huolellinen työ sekä korin arvok*
kaan loistelias sisustus ja mukavuus yhtyvät
PACKARD'issa viimeistellyksi kokonaisuu*
deksi antaen parhaan selityksen PACKARD'in
maailmanmaineelle.

PACKARD 7*heng. umpivaunu.
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PACKARDIN uusi taka*akseli

MALLIT JA SELOSTUKSET
Packard 6-s yl.
Malli 426 Malli 433

s*heng. Phaeton avov. 7*h. Touring avovaunu
5* „ Sedan umpiv. 7*,, Sedan umpivaunu
2—4,, Runabout avov. 7*„ Sedan Limousine umpiv.

4* „ Coupe umpivaunu
5* „ ClubsSedan umpivaunu

Packard 8-syl.
Malli 336 Malli 343

s*heng. Phaeton avov. 7*h. Touring avovaunu
5* ~ Sedan umpiv. 7* „ Sedan umpivaunu
2—4

„ Runabout avov. 7* „ Sedan Limousine umpiv.
4* „

Coupe umpivaunu
5* „ Club*Sedan umpivaunu

Sylinteriluku
Sylinteri läpimimitta
Iskun pituus
Sylinteritilavuus
Jarrutettuja h.v
Suomal. vero hv.
Akseliväli
Etujousien pituus
Takajousien pituus

Malli 426-433 Malli 336-343

6 8
3 y 2" (88.9 mm) i3%' (88.9 mm)
5" (127 mm) | 5" (127 mm)
4.727 sms 6.303 sm 3

81 hv. 109 hv.
18 24

I 426: 3-20 m I 336: 3.46 m
I 433: 3.38 m I 343: 363 m

38" (965 mm) 38" (965 mm)
56" (1420 mm) 56" (1420 mm)

I 426: 4.82 m J 336: 5.05 m
I 433: 5.00 m | 343: 5.23 m

1 74 m 1.82 m.
33" x 5,7?" 33" x 6.75"
80 ltr. 80 ltr.

Koko pituus

Koko leveys
Renkaat
Bensiinisäiliön tilavuus

Moottori: Sylinterit ovat L*muotoiset, yhteenvaletut
ja varustetut irroitettavalla sylinterinkannella.

Voitelu: Painevoitelu hammaspyöräpumpun avulla
kaikkiin kehys*, kiertokanki* ja nokkaakselilaake*
reihin sekä männäntappeihin.

Jäähdytys: Vedenkierto keskipakoispumpun avulla.
Termostaatti.

Polttoainesyöttö: Stewart Vacuum*järjestelmällä
bensiinisäiliöstä. Bensiini*johdossa tehokas ben*
siinisiivilä.

Kytkin: Kuiva kaksilevykytkin.
Vaihdelaatikko: 3 vaihdetta eteenpäin ja yksi ta*

kaisinottoa varten.
Jarrut: Mekaaniset PACKARD*Bendix nelipyörä*

jarrut, jarrurummun läpimitta 14".

Runkovoitelu: Keskussrunkorasvaus 31 eri rasvaus*

kohtaan.
Sähkölaitteet: Starttimoottori Bendix voimansiir*

rolla vauhtipyörästä ja generaattori, kumpikin
PACKARD Dyneto*mallia. Akkumulaattori 6V.
120 amperituntia. Sytytyssäätö puoliautomaat*
tinen.

Varusteet: Nopeus* ja matkamittari, kello, bensiini*
mittarikojelaudalla, savukkeensytyttäjä, itsetoimiva
tuulilasinpuhdistaja, takapeili, motomittari, yhdis*
tetty pysähdys*, peruutus* ja takalyhty, hakija*
valonheittäjä kaikissa avomalleissa. Puskurit ja
iskunvaimentajat edessä ja takana, lukittava vara*
pyörä sekä työkalut.

PACKARD 4-heng. Coupe umpivaunu.
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