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MALLIT D-35 ja DS-35



International kuorma-auton korkea
laatu ja nykyaikaiset kauniit viivat
sekä suuri luotettavaisuus yhdessä
taloudellisuuden kanssa ovat mallien
D-35 ja DS-35 tuntomerkit.
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Monenlaisia koriyhdistelmiä,
jotka sopivat kaikenlaista
ajoa varten, voidaan raken-
taa International-konealus-
toihin.
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Mallien D-35 ja DS-35 konealustat ovat hyvin

vankkaa rakennetta. Korkeat rungon sivupal-
kit monine poikkitukineen muodostavat tukevan
perustan moottorille, vaihdelaatikolle, akseleille
j. n. e. sekä korille että kuormalle.
Tehokkaiden nestejarrujen avulla voidaan hel-
posti pysäyttää auto suurimmallakin kuormituk-
sella. Vacuum tehostaja, joka kuuluu vakiova-
rusteisiin, tekee jarrupolkusimen painamiseen
tarvittavan voiman pieneksi. Käsijarru, joka
sijaitsee vaihdelaatikon takana, on täysin riip-
pumaton neste jarruista.

Leveä etuakseli, vahvistettu vaihdelaatikko ja
kytkin, rullalaakerikardaaninivelet sekä itsesää-
tävä keskuslaakeri kardaaniakselissa ovat omi-

naisuuksia, jotka pidentävät auton käyttöikää ja

samalla tekevät auton vankaksi ja taloudelli
seksi.

Kuvassa nähdään rungon vankka rakenne, kardaani
käsijarru ja uusi patterin kiinnitys sekä muita tär
keitä konealustan yksityisseikkoja.



Läpileikkaus mallin D-35 mootto-
rista, kytkimestä javaihdelaatikosta

Vasemmalla olevassa kuvassa näkyy, miten uiva öljyimuri imee öljyn päältäpäin,
missä öljy on aina puhtainta. Hammasratasmallinen öljypumppu pumppaa öljyn
kaikkiin kampiakselin, kiertokankien, nokka-akselin, männän pulttien sekä vent-
tiilipainoakselin laakereihin. Tehokas öljynpuhdistaja, jossa on vaihdettava sydän,
puhdistaa öljyn ennenkuin se pääsee laakereihin.
Ylläolevassa kuvassa näkyy selvästi vaihdettavat silinterit, kytkin, vaihdelaatikko,
vastapainoilla varustettu kampiakseli, poratut kiertokanget, venttiilikoneisto ja tay-
sm uivat männän tapit



Karaistut, vaihdettavat
pakoventtiilien istuk-
kaat.

Vaihdettavat tarkkuus-
malliset laakereitten ku-
lutuspinnat.

International-tehdas on ollut
ottaessaan käytäntöön pakoventtiilien ka-\
raistut istukkaat. Nämä istukkaat paine-
taan paikoilleen ja pysyvät ne siinä eri-
koisen menetelmän avulla. Karaistut is-
tukkaat pysyvät kauemmin palamatta ja
vaikuttavat siten moottorin hyvän tehon
säilymiseen.

Tarkkuusmalliset, vaihdetta-
vat valta- ja kiertokankien
laakerit ovat olleet jo useita
vuosia käytännössä Interna-
tional-moottoreissa — hyvin
huomattava ominaisuus —

niiden vaihto on nopea ja
halpa.

Vaihdettavat silinterit.
Vaihdettavat silinterit ovat olleet jo monta vuotta käytännössä Inter-
national-moottoreissa. Mallien D-35 ja DS-35 silinterit voidaan vaihtaa
yksitellen tai kaikki hyvin lyhyessä ajassa poistamatta moottoria kone-
alustasta. Kuvassa näkyy silinterin ympärillä oleva vesitila, joka sallii
jäähdytysveden kierron vapaasti silinterien ympäri jäähdyttäen ne
tehokkaasti. ——»■ ■ ■ ■'
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Pöly ja lika poistetaan kaa-
suttajaan menevästä ilmasta
tämän tehokkaan ilmanpuh-
distajan avulla. Sisääntuleva
ilma läiskyttää öljyn ilman-
puhdistajan sisällä oleviin me-
tallivilloihin, jotka öljyn kos-
tuttamina täydellisesti puh-

Öljy-ilmanpuhdistaja.

distavat ilman.

Tässä läpileikkauksessa nä-
kyy, miten moottori on kan-
natettu edestä pultilla ja ku-
mieristeillä.

Voimakas 6-silinterinen kan-
siventtiilimoottori.

Vasemmalla olevassa kuvassa näkyy m. m. sähköjärjestelmän
maajohto. Hyvin tärkeä seikka tarkistusnäkökannalta katsottuna
on moottorin etupäässä oleva sytytyksen säätölaite, jonka kärki
osoittaa sytytyshetken. Tämä kärki on helposti nähtävissä ja
merkki on tuulettajan hihnapyörässä.

Ylösalasin olevat
set paksut kumieristeet ja
pultit kannattavat moottorin
takapäätä.
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Vankkarakenteinen.
Pitkäikäinen.

Mallin D-35 taka-akseli on täysin kuormit-
tamaton. Isokruunupyörä ja pikkukruunu-
pyörät ovat kierrekartiomalliset. Pikku-
kruunupyörässä on niin kutsuttu satula-
kiinnitys. Akselit ovat valmistetut kromi-
molybdeniteräksestä. Vetolaippa ja akseli
on yhtenäinen. Kuorma ei lepää näiden ak-
seleitten päällä, vaan kantaa sen Banjo-
mallinen suojus, jossa on isokokoiset kar-
tiomalliset rullalaakerit.

Nämä puolisoikeat takajouset takaa-
vat pehmeän ja miellyttävän ajon pie-

nemmilläkin kuormilla ja raskaampia
kuormia ajettaessa ottavat apujouset

osan kuormituksesta päälleen. Neste-
jarrut ovat koteloidut ja täydellisesti
suojatut, joten lika ei pääse jarrupin-

toihin.
Vacuum tehostajat kuuluvat vakiova-
rusteisiin malleissa D-35 ja DS-35.



NOPEA AJO, ETEENPÄIN.
Kun ohjaaja siirtää vaihdetangon eteenpäin,
joutuvat kaikki neljä planeettihammaspyörää
lukko-asentoon ja pyörivät yhdessä tasauspyö-
rästön kanssa. Tällöin kulkee auto nopeasti
eteenpäin.

VOIMA, TAAKSEPÄIN

Kun ohjaaja vetää vaihdetangon taaksepäin,
pääsevät kaikki 4 planeettihammaspyörää va-
paaksi lukko-asennosta ja kiertävät lukkopyö-
rää. Näin aikaansaadaan äänetön taka-akselin
hitaampi nopeus, joka lisää vetovoimaa.

Mallin DS-35 kaksoisvaihteinen taka-akseli pääsee oikeuksiinsa silloin,
kun ajetaan täydellä kuormalla ylös mäkiä tai huonoilla teillä.
Erikoisvaihdetangon avulla saa ajaja muuttumaan taka-akselin kierros-
luvun ja silloin, kun tiesuhteet sallivat, saa korkeamman ajonopeuden
ja taas huonoilla teillä suuremman vetovoiman. Varsinkin metsätuottei-
den kuljetuksessa on tämä kaksoisvaihteinen taka-akseli suosittu.



Konealustan mitat mm. ja painot kiloissa:
Akselivälit (3480 3785 4098 4547

| 137" 149" 161" 179"
Kokonaispituus 5445 6055 6359 6817
Hytin takaosasta taka-

akselin keskelle 1524 1829 2134 2591
Taka-akselin keskeltä

rungon päähän 1118 1422 1422 1422
Kääntymissäde metr. .. 7,1 7,6 8,1 8,9
Konealustan paino, öl-

jyineen, vesineen ja
bensiineineen 1875 1885 1895 1910

Kokonaisleveys, ren-
kailla 700—20" edes-
sä ja 700—20" kak-
soisrenkailla takana 2029 2029 2029 2029

Runko: Puristettua teräspalkkia, keskeltä syvyys
204,8 X 5,6 X 76,2 mm.

Moottori: International kansiventtiilimallinen, 6-
silinterinen, vaihdettavat silinterit. Silinterin
läpimitta 85,7 mm., iskun pituus 114,3 mm.
Tilavuus 3,96 litraa. Jarrutettu h. v. määrä 84.
4-pisteen kiinnitys, varustettu kumieristyksillä.
Neljä tarkkuusmallista teräskuorella varustet-
tua valtalaakeria. Irroitettavat ja karaistut
pakoventtiilien istukkaat.

Voitelu: Täysipainevoitelu kaikkiin valta-, kierto-
kankien-, männän tappien-, nokka-akselin ja
venttiilipainoakselien laakereihin. Hammasra-
tasmallinen, hammasratasvetoinen öljypumppu.
Öljymäärä 7 litraa.

Jäähdytys: Vedenkierto keskipakoispumpun avul-
la, termostaattisäätö. Putkijäähdyttäjä, tuu-
lettaja ja pumppu, joka käy "V"-mallisen hih-
nan avulla. Tilavuus 17 litraa.

Sytytys: Patterisytytys. Automaattinen virran-
jakaja.

Dynamo: 6-volttinen, hihnaveto.
Patteri: 6-volttinen, 15-levyinen.
Alkuunpano laite: 6-volttinen, 4-navan mallinen.
Kaasuttaja: Pudotuskaasuttaja, varustettu öljy-

ilmanpuhdista jalla.
Polttoaine järjestelmä: Mekaaninen polttoaine-

pumppu, nokka-akselista käyvä, polttoaineen
puhdistaja. 79-litran vetoinen säiliö istuimen
alla.

Kytkin: 11" yksilevyinen, varustettu värinän val-
mentajalla.

Vaihdelaatikko: 4 vaihdetta eteenpäin ja yksi pe-
ruutusvaihde. Vaihdelaatikko kiinnitetty moot-
torin yhteyteen. Välitykset: ensimmäinen vaih-
de 5,9—1, toinen vaihde 3,09—1, kolmas vaihde
1,69—1, neljäs vaihde I—l, peruutusvaihde 7,22
—1.

Kardaaniakseli: Paksua vetoteräsputkea. Itsesää-
tävä kuula-keskuslaakeri.

Kardaaninivelet: Täydellisesti suojatut rullalaa-
kerimalliset.

Etuakseli: "I"-poikkipinta, takoterästä, keskeltä
alas taottu, karaistu ja nuorrutettu. Olka-akse-
lit kromimolybdeniterästä.

Taka-akseli: Täysin kuormittamattomat taka-ak-
selit ovat valmistetut kromimolybdeniteräkses-
tä, yhtenäiset vetolaipat. Kierrekartio vetopyö-
rät. Banjomallinen suojus. Vetopyörissä ja
tasauspyörästössä kartiomalliset rullalaakerit.
Pienessä kruunupyörässä n. s. satulakiinnitys.
Malli DS-35 on varustettu kaksoisvaihteisella
taka-akselilla. Välitys moottorista taka-akseliin:
D-35 6,5—1, DS-35 korkein 5,83—1, alin B,lo—l.

Erikoisselostas

luiiiunoui
malleisla »-M ia Ds-35

Ohjauslaite: Kierre- ja kaksoisvipumallia.
Jarrut: 4-pyörän nestejarrut varustettu apujarrut-

tajalla. Jarrut ovat kahden kengän malliset,
duo-servo, täydellisesti suojatut. Käsijarru vaih-
delaatikon takana kardaaniakselissa.

Jouset: Puolisoikeat. Edessä 50,8 X 927 mm. Ta-
kana 63,5 x 1219 mm. Puolisoikeat apujouset
takana 63,5 X 813 mm.

Pyörät: Adusoidut puolapyörät.
Renkaat: 650—20" pallorenkaat edessä ja 650—20"

kaksoispallorenkaat takana.
Vakiovarusteet: Rintalevy, kojelauta, etulokasuo-

jat, lyhyet astuinlaudat, etupuskuri, vara vanne,
merkinantotorvi, valonheittäjät, yhdist. seis- ja
takalyhty, ilmanpuhdistaja, väkivipu ja työka-
lut. Nopeus-, lämpö- ja amppeerimittarit sekä
öljynpaine- ja bensiinimittarit kiinnitetty koje-
lautaan, jossa on epäsuora valaistus.

Varusteita lisämaksuun: Nesteväkivipu, mekaani-
nen ilmapumppu sekä monen kokoisia rengas-
yhdistelmiä.

Tehdas pidättää oikeuden erikoisselostuksien
muutoksiin.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
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