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un Oy. Laatuvaunu Ab, päätti julkaista tämän Chryslerin rakentamien autojen huolto-
käsikirjan, oltiin sitä mieltä, että Chrysler-valmisteitten nyt jo tuhatlukuisten suoma-

laisten käyttäjien etu vaatii näin laajan ja perusteellisen käsikirjan aikaansaamista sen

aiheuttamista suurista kustannuksista huolimatta. Tarkoituksena on, että autonsa osta-
neet ja haltuunsa saaneet Chryslerin omistajat saisivat vaunustansa mahdollisimman
hyvän tuloksen. Asiantuntevalla tavalla käsiteltynähän se tulee poikkeuksetta ajan oloon
käyttäjälleen halvimmaksi ja edullisimmaksi.

Se huoltokäsittely, jonka täytyy tulla Chrysler-auton osaksi, ei ole suinkaan opitta-
vissa sillä, että totutaan käsittelemään muita, vähemmän ripeästi kehittyviä automerk-
kejä ja pitämään niitä kunnossa. Sen joka ottaa huoltaakseen Chrysler-autoja, on pe-
rusteellisesti tunnettava kaikki Chryslerin teknilliset uudistukset, jotka peräti useassa ta-
pauksessa ovat kaikessa nerokkaassa yksinkertaisuudessaan aivan päinvastaiset kuin

kaikki aikaisemmat menetelmät ja rakennustavat.
Paraskaan teknikko ja ammattimies ei voi päivittäin ja vuosittain seurata niin pe-

rusteellisesti autotekniikan kehitystä, että hän pelkästään sen nojalla kykenisi tun-

temaan ja huoltamaan Chryslerin kaikki uudet rakenteelliset yksityiskohdat ja hienou-
det, joita jokainen vuosimalli jatkuvasti tuo mukanaan. Tämä on mahdollista ainoastaan
perinpohjaisesti tutustumalla Chrysler-tehtaan itsensä antamiin huolto-ohjeisiin ja niitä
tunnontarkasti noudattamalla.

Sen vuoksi onkin mitä välttämättömintä, että jokainen autonkorjaaja ja -huoltaja,
joka tahtoo käydä taitavasta ammattimiehestä, mitä perusteellisimmin tutustuu tähän

teokseen ja joka kerran Chrysler-autoa käsitellessään nojautuu ainoastaan sen antamiin
neuvoihin ja opastuksiin, sillä ellei hän niitä noudata, on hänen työnsä tulos hyvin toden-
näköisesti kokonaan päinvastainen kuin mitä odotettiin. Jos taas tätä huoltokäsikirjaa tar-

kasti seurataan, osoittautuu Chrysler-auto ehdottomasti luotettavimmaksi ja taloudelli-
simmaksi kulkuneuvoksi. On muistettava, että autonkorjaaja on ensiluokkainen am-
mattimies vain jos hän kykenee hoitamaan ja huoltamaan autoista täydellisimmän ja
uudenaikaisimman. Hänelle eivät muiden merkkien myöhäisemmät vuosimallit kos-
kaan tuota mitään yllätyksiä, vaan kykenee hän suorittamaan niidenkin vaatimat työt
täysin pätevästi. Mutta Chrysler-huoltoon ei ole olemassa muuta pätevää opastusta
kuin Chryslerin itsensä antama, joka nyt tänä teoksena tarjotaan suomalaisten autoalan
ammattimiesten avuksi ja ohjeeksi.

OY. LAATUVAUNU AB.
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Ryhmä 1
Voitelu

ESIPUHE
Ryhmä 2
Etuakseli

Ryhmä 3
Takasilta

Tämä kirja on tarkoitettu Chrysler-autojen huoltoa ja korjauksia koske-
vaksi hakemistoksi, suunniteltu erikoisesti autonasentajille, jotka joutu-
vat huolehtimaan ja korjaamaan Chrysler-autoja. Kirjassa on neljä
pääosaa: hoito-ohjeet, selostava kuvitus, normaalisäädöt ja erikoistyökalut.
Tämän sivun laidassa oleva sisällysluettelo luetteloi kirjan pääryhmät.
Autohuollon hoito-ohjeet ja kuvitus sisältyvät ryhmiin I—l4.

Ryhmä •

Jarrut

Ryhmä 5
Kytkin

Normaalisäätöjä koskeva ryhmä 15 esittää yleistajuisesti eri tarkistukset,
mitat, kuvien numerot, huolto-ohjeet ym., joita tarvitaan säännöllisessä
huollossa.

Ryhmä 6

Tämä kirja poikkeaa huomattavasti tavallisista autonhuolto-ohjeista,
sisältäen yksityiskohtaisia tietoja eri mallien huollosta. Myöhempiä mal-
leja käsiteltäessä tämä kirja samalla on perus-ohjekirjana.

Ryhmä 7
Sähkölaitteet

Ryhmä 8
Moottori

Useille malleille sopivat määrätyt samankaltaiset työmenetelmät, ja tästä
yhdistetystä huolto- ja korjausohjekirjasta ovat eri mallien huolto-ohjeet
löydettävissä. Normaalisäätöjä koskeva ryhmä 15 on tärkein ja tarpeelli-
sin kirjan osa. Siitä löytyvät siis kaikki hoito-ohjeet, selostavat kuvat ja
mitat, joita tarkoituksenmukaiseen huoltoon tarvitaan.

Ryhmä 9
Kaasuttaja

Ryhmä 10

Jälempänä annetaan ohjeet tämän käsikirjan käyttämiseksi ja on ne tar-
koin luettava, ennenkuin kirja otetaan käytäntöön.
Erikseen esitetyt erikoistyökalut ovat tärkeät ja saadaan niitä käyttäen
huomattava ajan säästö. Kehoitamme tarkoin perehtymään tähän ryhmään.

Ryhmä 11
Ohjaus

Ryhmä 12

Ryhmä 13

CHRYSLER CORPORATION Ryhmä 14
Kori

Export Division Ryhmä 15

DETROIT, MICHIGAN U. S. A Ryhmä 16

Jäähdytyslaitteet

Runko, jouset ja iskun-
vaimentajat

Vaihteisto ja murros-
nivelet

Pyörät ja renkaat

\ormaalisäädöt

Erikoistyökalut



Esimerkki 2. Mikä on esimerkissä 1 olevan vaunun käsijarrun kuvan numero?

Tämän ohjekirjan edut ja käyttö
Tämä huolto- ja korjauskirja on, jos sitä käytetään oikein, erittäin käytännöllinen hakemisto kaikille

autojen huoltajille ja mekanikoille, huolimatta siitä, työskentelevätkö he yksinomaan Chrysler-tuotteitten
huoltajina tai ei.

Jokaisen kirjassa olevan ryhmän alussa selostetaan kunkin laitteen asianmukainen huolto ja korjaus.
Siihen liittyy joka ryhmässä eri laitteita valaiseva kuvitus. Mallien numerot, joita selostukset ja kuvat kos-
kevat, ovat ryhmässä 15, »Normaalisäädöt».

Kaikille tässä käsikirjassa oleville ohjeille ja kuville, jotka koskevat eri malleja, on ratkaisu löydettävissä
juuri ryhmästä 15 »Normaalisäädöt». Useissa malleissa on tärkeitä, melkein samanrakenteisia osia, joiden
hoito kuitenkin on erilainen ja jotka myös mittoihin ja säätöön nähden poikkeavat toisistaan. Näitten huolto-
ohjeet saadaan etsimällä ensin »Normaalisäädöt» ryhmästä vastaava malli.

Jotta tarkemmin selviäisi, miten ohjekirjaa on käytettävä, esitetään seuraavassa pari autohuollossa esiinty-
vän kysymyksen ratkaisua.

Esimerkki 1. Mikä on oikea sytytysasetys määrätylle vaunulle? Ei kenties tiedetä mitä mallia vaunu on.
Vaunussa oleva sarjanumero antaa ensimäisen ohjeen kysymyksen ratkaisuun. Oletetaan, että sarjanumero
on 6,810,112. Ensin etsitään sarjanumeroa ohjekirjan ryhmästä 15. Otsikon »Mallitaulukko» ensimmäisen
mallin sarjanumero on 6,650,001. Sitten käännetään lehtiä edelleen, kunnes saavutaan sarjanumeroon 6,800,001,
joka on etsittävää numeroa lähinnä; sentähden ei kiinnitetä lainkaan huomiota ensimaiseen malliin. Seuraa-
vassa mallissa on numero 6,823,301, mikä on etsittävää numeroa lähinnä suurempi sarjanumero. Sentähden
ovat normaalisäädöt vaunulle n:o 6,810,112 löydettävissä numerosta 6,800,001 alkavassa mallissa, joka
koskee mallia C6.

Sytytys kuuluu sähkölaitteisiin ja tämä otsikko on osassa »Sähkölaitteet». Koska sytytyksen säätö kuuluu
virranjakajan yhteyteen, on oikea säätö löydettävissä alaotsikosta »Virranjakaja».

Jos halutaan tässä vaunussa käytettävän virranjakajan kuvaa, saadaan kuvan numero alaotsikosta
»Virranjakaja». Luku ilmoittaa vastaavan kuvanumeron. Etsitään ryhmä ja siitä sitten kuvat.

Otsikon »Jarrut» alaotsikosta »Käsijarrut» saadaan sarjanumeroa 6,810,112 vastaava kuvan numero

Esimerkki-3. Minkälainen on vaihteiston purkaminen ja asennus esimerkeissä 1 ja 2 olevassa vaunussa.
Tätä vaunumallia koskevassa osassa ryhmää »Normaalisäädöt» saadaan alaotsikosta »Vaihteisto» vastaava
kuvan numero Etsittyämme tämän kuvan ryhmästä 12 havaitsemme sen esittävän vain yhtä halkileikkausta
ja useitten osien nimityksiä. Haluamme kuitenkin enemmän tietoja. Siksi alamme lähemmin tarkastaa
ryhmää 12. Otsikon »Vaihteisto» alla viitataan määrättyyn kuvaan. Tätä otsikkoa seuraava teksti tällä
ja seuraavilla sivuilla koskee tämän vaunumallin tai sen tapaisen vaihteiston rakennetta yleensä. Koko
tämä teksti koskee siis kuvaa, mikä vastaa tätä mallia. Seuraavana on otsikko »Vaihteiston purkami-
nen ja asennus». Selostus jatkuu ja käsittää se tarkat tiedot vaihteiston osista mallille C 6sarjanume-
rolle 6,810,112.

Tämä ohjekirja on ensisijassa tarkoitettu kokeneelle auto-asentajalle, niin että saadaan autonhuollossa tar-
vittavat tarkat tiedot säädöistä ja mitoista suuremmitta vaikeuksitta riippumatta siitä, tunteeko asentaja
kysymyksessä olevan automallin tai kojeen vai ei.

Eri mallien yksityisiä laitteita voidaan helposti verrata toisiinsa siten, että vertaillaan »Normaalisäädöissä»
esiintyviä tietoja, kuten kuvien numeroita, malleja ja muita selostuksia.

Lisätietoja ryhmän »Normaalisäädöt» käytöstä saadaan lisäksi ryhmän 15 alussa. Jos tätä huolto- ja
korjauskäsikirjaa opitaan oikein käyttämään, säästetään huomattavasti aikaa. Sentähden kehoitamme
tarkoin tutkimaan edelläolevat esimerkit kirjan ohjeitten mukaan, sillä vain siten opitaan nopeasti löytämään
käsikirjasta etsittävät tiedot.



VARAOSIEN
tilaamivieit

araosia tilattaessa on noudatettava suurta huolta ja tarkkuutta, jotta vältyttäisiin tur-
hasta ajanhukasta ja erehdysten aiheuttamista lisäkustannuksista. Jos jokaista varaosaa
tilattaessa annetaan tunnontarkasti tarpeelliset tiedot, saapuu oikea varaosa määräaikana
ensimmäisellä kerralla. Jokainen seuraavaan asetelmaan merkitty tieto on tähdellinen, ja
sen ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa sellaisen varaosan lähettämisen, joka ei sovi
juuri kysymyksessäolevaan vaunuun. Niinpä ei ole lainkaan yhdentekevää esim. se, ilmoi-
tetaanko, onko vaunu 2:n, 2-)-2:n, s:n vai 7:n hengen auto. Yksistään tämä seikka voi
aiheuttaa erehdyksen esim. lokasuojien, astinlautojen ja monien muiden osien lähetyk-
sessä. Jos kaikki tarvittavat tiedot on annettu, ja ne käyvät yhteen varaosavarastonhoi-
tajan luetteloiden, myöskin vaunujen omistajaluettelon kanssa, voi olla varma tilauk-
sen oikeasta toimittamisesta:

Tilatessanne varaosia ilmoittakaa siis aina käsiteltävänä olevasta vaunusta:

1) Nimi täydellisenä (Chrysler Plymouth, Chrysler Royal, Chrysler Imperial jne.)
2) Malli (Pl, P2jne., C- jne.)
3) Moottorin numero (katso normaali säädöistä)

4) Korin numero (katso normaalisäädöistä)

5) Onko vaunu varustettu säästövaihteella vai ei.
6) Kuinka monen hengen vaunu on kysymyksessä.
7) Renkaitten koko.
8) Kaasuttajan tyyppi.
9) Sähkölaitteitten tyyppi

7:ään ensimmäiseen kohtaan on vastattava jokaisessa tapauksessa. Kohdat 8 ja 9
tulevat kysymykseen polttoaineensyöttö- ja sähköhäiriöitä korjattaessa ja näihin elimiin
varaosia tarvittaessa.

Jos vaunun ensimmäisen omistajan nimi on tiedossa, on sekin syytä ilmoittaa, sillä
sen avulla voidaan vielä edelleen varmistaa vaunun tyyppi.

CHRYSLERIN erikoistyökaluja voidaan tilata Oy. Laatuvaunu Ab:ltä. Niitä erikois-
työkaluja, joita ei ole varastossa, hankitaan tilauksesta.



500—800 km ajon jälkeen.

1. Vaunu on koeajettava.
2. Sylinterinkannen ja haara-

putken pultit kiristettävä.

8. Virranjakaja tarkastettava,
puhdistettava, ja kärkien vä-
lit säädettävä jos siihen on
aihetta.3. Renkaiden ilmanpaine tar-

kastettava. 9. Sytytys tarkastettava ja sää-
dettävä jos on aihetta.

4. Jouset tarkastettava.
5. Kaasuttaja tarkistettava

10. Lataus ja nesteen määrä tar-
kastettava. Tislattua vettä
lisättävä paristoon, ellei nes-
teen pinta ole 10 mm. levy-
jen yläpuolella.

6. Venttiilit säädettävä jos on
aihetta.

7. Vesiputkien liitokset tarkas-
tettava ja kiristettävä jos on
aihetta.

11. Generaattorin latausvirran
voimakkuus tutkittava. 18. Koeajo.

Näistä tarkastuksista saa laskuttaa vain käytetyt voiteluaineet.

TOINEN MAKSUTON HUOLTO

1500—2400 km ajon jälkeen.

2 400 km.

1. Vaunu on koeajettava. 8. Virranjakaja tarkastettava,
puhdistettava ja kärkien väli
säädettävä.

2. Renkaiden ilmanpaine tar-
kastettava.

3. Kaasuttimen nopeudensäätö-
lyijyke poistettava. Kaasu-
tin säädettävä.

9. Sytytys tarkistettava.
10. Lataus ja nesteen määrä tar-

kastettava. Nestettä lisättä-
vä, jos on aihetta.4. Venttiilit säädettävä.

5. Ilmanpuhdistajat puhdistet-
tava ja öljyttävä.

11. Generaattorin latausvirran
voimakkuus tutkittava.

6. Kaikki valot tarkistettava.
Valonheittäjien asento tar-
kistettava.

12. Jarrut tutkittava ja säädet-
tävä, jos on aihetta.

13. Putkien kiinnikkeet, liitok-
set ja kaapelikengät kiris-
tettävä.

7. Vesiputkien liitokset tarkas
tettava ja kiristettävä.

Näistä tarkastuksista saa laskuttaa vain käytetyt voiteluaineet
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ENSIMMÄINEN MAKSUTON HUOLTO

On tehtävä seuraavat koetukset ja tarkistukset kun vaunulla on ajettu 500—800 km.

12. Jarrut tutkittava ja säädet-
tävä jos on aihetta.

13. Putkien kiinnikkeet ja kaa-
pelikengät kiristettävä.

14. Pyöränpultit kiristettävä.

15. Kampikammion öljy vaih-
dettava.

16. Vaihdelaatikon, takasillan ja
ohjauskierukan öljy tarkas-
tettava.

17. Yleisvoitelu suoritettava.

On tehtävä seuraavat koetukset ja tarkistukset kun vaunulla on ajettu 1 500—

14. Pyöränpultit kiristettävä.

16. Iskunvaimentajat tarkastet-
tava.

15. Ohjaus ja etupyörien asento
tarkistettava.

18. Vaihdelaatikon, takasillan ja
ohjauskierukan öljy tarkas-
tettava.

17. Kampikammion öljy vaih-
dettava.

19. Yleisvoitelu suoritettava.
20. Koeajo.



KOLMAS MAKSUTON HUOLTO

4 000—5 000 km ajon jälkeen.

On tehtävä seuraavat koetukset ja tarkistukset kun vaunulla on ajettu 4000—5 000 km.

1. Vaunu on koeajettava.

2. Kaasuttaja tarkistettava jos
on aihetta.

8. Kiinnikkeet ja kaapelikengät
kiristettävä.

tettava ja voideltava uudes-
taan.

9. Takasillan mutterit ja napa-
pultit kiristettävä.

14. Valonheittäjät, takavalot ja
merkinantotorvi tarkastet-
tava.

3. Sytytys tarkistettava jos on
aihetta.

4. Etupyörien asento tarkas-
tettava.

10. Renkaiden ilmanpaine tar-
kastettava. 15. Iskunvaimentajat tarkastet-

tava.
11. Kytkinpoljin säädettävä.5. Venttiilit tarkastettava ja

säädettävä jos on aihetta.
16. Koripultit kiristettävä, sara-

nat ja lukot voideltava.12. Jarrut säädettävä ja nesteen
6. Ilmanpuhdistajat puhdistet-

tava ja öljyttävä.
määrä tarkastettava. Jos on
aihetta, lisätään alkuperäistä

17. Kampikammion öljy vaih-
dettava.

7. Paristo, generaattori ja käyn-
nistinmoottori tarkastettava.

jarrunestettä. 18. Yleisvoitelu.
13. Etupyörien laakerit puhdis- 19. Koeajo.

Näistä tarkastuksista saa laskuttaa vain käytetyt voiteluaineet.

NELJÄS HUOLTO

10 000 km ajon jälkeen.

On tehtävä seuraavat koetukset ja tarkistukset, kun vaunulla on ajettu 10 000 km.

1. Vaunu on koeajettava.

2. Kaasutin tarkistettava.
3. Sytytys tarkistettava.
4. Venttiilit säädettävä.

8. Taka-akselin mutterit ja na-
papultit kiristettävä.

14. Valonheittäjät, takalyhdyt
ja merkinantotorvi tarkas-
tettava.

5. Ilmanpuhdistajat puhdistet-
tava ja öljyttävä.

9. Renkaiden ilmanpaine tar-
kistettava.

11. Kytkinpoljin tarkastettava.
12. Jarrut tarkistettava.

10. Ohjaus ja etupyörien asento
tarkastettava.

6. Paristo, generaattori jakäyn-
nistinmoottori tarkistettava.

16. Koripultit kiristettävä, sara-
nat ja lukot voideltava.

15. Iskunvaimentajat tarkastet-
tava.

13. Etupyörien laakerit puhdis-
tettava ja voideltava uudes-
taan.7. Kaapelikengät kiristettävä.

17. Moottorin öljy vaihdettava.
18. Yleinen voitelu.

19. Koeajo.

Tämän tarkistuksen maksaa auton omistaja.

11



OHJEITA UUDEN VAUNUN
OMISTAJALLE

Uuden vaunun tai vastahiotulla sylinterillä ja
uusilla männillä varustetun moottorin eliniälle ovat
ensimäiset 2 400 km erittäin tärkeät. Jokaisen vau-
nunomistajan tulisi tässä suhteessa saada tarkat
ohjeet hänelle vaunua luovutettaessa.

Uutta vaunua tai kunnostettua moottoria ei saa
koskaan ajaa ensimäisten 800 km aikana nopeam-
min kuin 50 km/tunnissa. Tämän jälkeen saa suu-
rinta nopeutta nostaa vähitellen joka 300 km jäl-
keen 10 km tunnissa.

Autonomistajat tuntevat kyllä yleensä tämän ta-
van ajaa uusi tai uusitulla moottorilla varustettu
auto »sisään», mutta miksi se on niin tehtävä, on
usein heille epäselvää. Siksi on omistajalle yksityis-
kohtaisesti selostettava, että moottorin osien uudet
koneistetut pinnat vaativat aluksi hiljaista käyttöä
tullakseen tasaisiksi.

VARUSTAUTUMINEN ERI
VUODENAIKOINA

Kosketuspintojen vähitellen tapahtuva kulumi-
nen huolellisen alkuajon aikana tekee hankauspinnat
erittäin tasaisiksi ja koviksi. Tällainen kova han-
kauspinta antaa autolle pitemmän käyttöiän.

Huom! Kunnostettuja moottoreita, jotka tehdas
tai korjauspaja on varustanut uusilla männillä, on
käytettävä ensin pari tuntia ennen vaunulla aja-
mista ja on alku-ajo sitten suoritettava yhtä varo-
vasti kuin uudella vaunulla.

VOITELU

Toinen sangen tärkeä seikka uutta vaunua ajet-
taessa on moottorin oikea voitelu. Missään tapauk-
sessa ei ensimäisten 800 km aikana saa käyttää
moottoriöljyä, jonka paksuus (viskositeetti) kesällä
on suurempi kuin S. A. E. n:o 20 ja talvella yli
n:o 10W. Ensimäisten 3 000 km aikana ei käy-
tettävän öljyn paksuus saa olla suurempi kuin
S. A. E. n:o 30. (Katso voitelutaulukoista eri vuo-
denaikoina käytettävät öljyt).

Kun kylmä moottori (uusi tai käytetty) käynniste-
tään, on kiinnitettävä erikoisesti huomio sen lämpe-
nemiseen. Moottorin olisi aina annettava käydä
tyhjäkäyntiä pari minuuttia, ennenkuin autolla
lähdetään liikkeelle, eikä nopeus senjaikeen saisi
nousta yli 32—40 km/t, ennenkuin moottori on
saavuttanut normaalin käyttölämpötilansa.

JÄÄHDYTYSLAITE

KYLMÄT MOOTTORIT

2. Sylinterin kansi kiristettävä.

Vaikkakin uusilla moottoreilla varustetuille vau-
nuille on annettu määrättyjä nopeusrajoja, ei kos-
kaan ole unohdettava, että uusien laakerien ja män-
tien sekä kylmien moottorien vahingoittuminen joh-
tuu pääasiassa liian korkeasta lämpötilasta hankaus-
pinnoissa, ja nämä korkeat lämpötilat taas ovat
seurauksena pyörivien tai edestakaisin liikkuvien
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UUDEN VAUNUN TOTUTUS-AJO.
osien liiallisesta keskinäisestä nopeudesta. Monet
omistajat ajavat vaunujaan ensi kertoja nopeuksin,
jotka tosin ovat vaunulle säädetyissä rajoissa, mutta
tällöinkin voi moottorin kierrosluku joskus olla
hyvin suuri, jolloin moottori nopeasti kuumenee.
Tällöin voivat moottorin hankauspinnat vioittua,
ellei moottori ole vielä saavuttanut normaalia
lämpötilaansa.

Varsinkin kylmällä ilmalla olisi nopeata kuume-
nemista vältettävä. Edellämainitut ohjeet on tie-
doitettava kaikille vaununomistajille.

On tärkeätä, että jokaisessa huoltopaikassa va-
rustaudutaan eri vuodenaikoja varten. Tämä huolto
on suoritettava keväällä, jotta vaunut kunnostettai-
siin kesäkäyttöön jo syksyllä vaunujen kunnostami-
seksi talvikäyttöön. Asianmukainen esihuolto voi
kehittyä huoltajalle huomattavaksi tulolähteeksi ja
on se paras keino kiinteän ostajapiirin pysyttämi-
seksi.

1. Moottoriöljy vaihdettava. Käytettävä oikeita
öljylaatuja kesä- ja talvikäytössä.

Tällaisessa esihuollossa olisi otettava huomioon
seuraavat seikat:

2. Vaihteisto öljy laskettava pois ja vaihteisto täy-
tettävä jälleen oikealla voiteluaineella kesää tai
talvea varten.

3. Takasillan voitelu vaihdettava kesä- tai talvi-
käytölle sopivaksi.

4. Vaunu kokonaan voideltava kuten 9 000 km
ajon jälkeen.

1. Koko jäähdytyslaite tyhjennettävä ja huuhdel-
tava. Tämä on tarpeen syksyllä ennen pakkas-
nesteen asettamista sakan jaruosteen sekä ennen
kesäajon alkamista pakkasnesteen poistamiseksi.

3. Tutkittava toimiiko termostaatti oikein.
4. Tutkittava, etteivät liitoskohdat ja pumppu

vuoda. Asetettava uudet letkut ja letkun kiris-
täjät, jos tarvitaan. Lue vesipumpun hihnan
ohjeet.

5. Pakkasnestettä on käytettävä käsikirjan ryhmän
6 ohjeitten mukaan.

6. Huuhtelun jälkeen kaadettava jäähdyttäjään
veden sekaan 1/2 litraa (1 pint) esim. »Rust
Resistor» ruosteenehkäisynestettä.



SÄHKÖLAITTEET

1. Akku tutkittava. Jos hapon ominaispaino on
alle 1,200, on akku irroitettava ja ladattava,
tai käytettävä latauslaitetta. Jos hapon omi-
naispaino on 1,200—1,225, eikä latauksen piene-
neminen ole johtunut epätavallisista käyttö-
olosuhteista, niin suurennetaan vähän lataus-
virran voimakkuutta. Jos hapon ominaispainoksi
saadaan säännöllisesti 1,280 tai yli, tai jos
vettä on usein lisättävä, voidaan latausvirran
voimakkuutta vähän alentaa.

10. Tutkittava virtahäviö kaikissa suurjännitejohti-
missa. Suurjännitejohtimet uusittava 40 000—
48 000 km jälkeen.

11. Kaikki suurjännitepuristimet puhdistettava ja
tutkittava ovatko kaikki yhdistyspaikat lujat.

12. Sytytystulpat puhdistettava ja tutkittava toimi-
vatko ne moitteettomasti sekä onko porsliini ehjä.
Katsottava, että käytetään oikeata tulppamal-
lia. Kärkiväli tarkastettava ja säädettävä oi-
keaksi sekä kaikki vialliset tulpat uusittava.

2. Akun napapuristimet tutkittava, puhdistettava,
siveltävä vaseliinilla ja asetettava taas paikoil-
leen. Jos ne ovat pahoin syöpyneet, on ne
uusittava.

13. Tutkittava, ovatko lamput oikein sovitetut ja
toimivatko ne moitteettomasti.

POLTTOAINELAITTEET

3. Tarkastettava onko maajohdin syöpynyt, pu-
ristimet puhdistettava ja siveltävä vaseliinilla.

1. Polttoainesäiliö tyhjennettävä ja huuhdeltava,
jotta lika ja vesi saataisiin tarkoin pois.

2. Polttoainepumpun vedeneroittaja ja siivilä puh-
distettava ja kiristettävä pumpun kaikki lii-
tokset. Tarkastettava, että pumppu toimii moit-
teettomasti.

4. Käynnistinmoottori: harjat, virrankokooja ja
laakerit tutkittava ja voideltava uudelleen.

5. Generaattori: Harjat, virrankokooja ja laakerit
tutkittava; säädettävä latausvirran voimakkuus
kesä- tai talvikäyttöä varten; voideltava.

6. Virranjakaja purettava ja puhdistettava tar-
koin. Säätäjät ja nokat voideltava vaseliinilla.

3. Kaikki kaasuttajan suulakkeet puhdistettava.
Kohokammio puhdistettava. Kohon asento tut-
kittava. Säädettävä kiihdytyspumppu kesä- tai
talvikäyttöä varten.

7. Virranjakajan kärjet puhdistettava tai uusittava
ja sovitettava oikea kärkiväli.

4. Tutkittava kaasuttajan ilmaläpän toiminta.

8. Tarkastettava, ettei virranjakajan kannessa ole
rakoja ja kaapelikoskettimissa palaneita kohtia.
Katsottava, etteivät ilmareiät virranjakajan
kannessa ole tukkeutuneet.

5. Puhdistettava kaasuttajan ilmanpuhdistaja ja
jälleen öljyttävä.

6. öljyntäyttökannessa ja tuuletuspoistoputkessa
olevat ilmanpuhdistajat puhdistettava ja jälleen
öljyttävä.

9. Virranjakaja jälleen asennettava ja säädettävä
sytytys.

7. Katsottava, ettei tuulilasinpuhdistajan imujoh-
dossa ole vuotoa. Puhdistajan koneisto puhdis-
tettava ja voideltava jääkoneöljyllä. Pyyhkijä-
kumi uusittava, jos tarvitaan.
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TÄYDELLINEN TARKASTUS.
YLEISTÄ

Vaunun on kuljettava tasaisesti ja vapaasti, jotta
siitä aina voitaisiin saada suurin teho. Tarkastus
ei saa koskea vain moottoria, vaan on se ulotettava
kaikkiin vaunun osiin, jotta hankaukset pienentyisi-
vät ja takapyörät saisivat suurimman tehon.

VOITELU
On tärkeätä, että vaunun kaikki hankauspinnat

voidellaan oikein, voitelutaulukon mukaan. Erittäin
tärkeätä on, että käytettävät voiteluaineet vastaa-
vat niitä sääsuhteita, joissa vaunua tullaan ajamaan.

SÄHKÖLAITTEET
On aina pidettävä silmällä, etteivät voiteluaineet

ole raskaampia kuin mitä on suositeltu, sillä liian
raskaat voiteluaineet aiheuttavat hankausta ja siten
tehonhukkaa. On myös katsottava, etteivät voi-
teluaineet ole liian kevyitä, niistä voi seurata vaka-
via vahinkoja käyttökoneiston osille. Paitsi voite-
lua, on vaunun täydellisessä tarkastuksessa tutkit-
tava tarkoin seuraavat laitteet:

ETUAKSELI

MOOTTORI
Pyörien asento s. t. s. auraus, jättö ja pystykalte-

vuus on tutkittava. Pyörien viallisesta asennosta
seuraa renkaitten liiallinen kuluminen.

Kaikki asetettavat kartiomaiset rullalaakerit taka-
sillassa on kiristettävä kyllin lujasti, jotta liiallinen
väljyys poistuisi, muttei kuitenkaan niin kiinni,
että laakerit kiristävät. Seuraavat takasillan laake-
nit on tutkittava:

TAKASILTA

3. Taka-akselien laakerit.

JARRUT

1. Vetopyörän laakerit.
2. Tasauspyörästön laakerit. Tutkittava virrankatkojan kärkiväli.

On tärkeätä, että jarrupäällysteen etäisyys rum-
musta aina on oikea, jotteivät jarrut laahaisi.

KYTKIN
Katsottava, että kytkin tarttuu lujasti, eikä luista.

Kytkimen heitteleminen, vaikka vähäinenkin, vai-
kuttaa suuresti takapyöriin siirrettävään tehoon.
Polttoainekulutus suurenee tällöin myöskin.

JÄÄHDYTYSLAITE
Tutkittava termostaatin toiminta, jotta päästäi-

siin varmuuteen, että vesi kiertää kunnollisesti sylin-
terejä. kalvo ehjä.
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Katsottava, onko vesipumppu oikein voideltu;
tutkittava vuotavatko tiivisteet ja letkut.

Katsottava tuulettajan hihnan sovitus. Liian
kireä hihna aiheuttaa tehonhukkaa. Toisaalta taas
ei hihna saa olla liian löysä, koska silloin ei tuulet-
taja saa riittävää kierroslukua moottorin jäähdyttä-
miseksi.

Likaiset vesivaipat estävät lämmön hyvää johtu-
mista sylinterin seinämistä, mistä on seurauksena
moottorin liiallinen kuumeneminen ja tehonhäviö.
Sylinterien vesivaipat on perusteellisesti huuhdeltava
ja jäähdyttäjä jälleen täytettävä lisäämällä jäähdy-
tysveteen syöpymisen estämiseksi 1/2 litraa (1 pint)
»Rust Resistor» ruosteen estämisainetta.

Pidettävä huoli siitä, että akussa olevan hapon
ominaispaino on 1 225—1 280. Jos se on suurempi
tai pienempi, niin on vastaavasti muutettava lataus-
virran voimakkuutta.

Puhdistettava sytytystulppien porsliiniset yläosat
ja virranjakajan kansi lika- ja öljyjätteistä.

Tutkittava generaattorin latausvirran voimakkuus
ja katsottava, ettei generaattori lataa liikaa.

Varmistauduttava siitä, että moottorilla on ajettu
vähintään 6 400 km (4 000 mailia) sääntöjen mukai-
sesti, ennenkuin siirrytään suurimpaan tehoon, sillä
vasta tämän matkan kuluttua on moottoriosien
liika hankaus hävinnyt.

Mitattava sytytystulppien kärkiväli. Katsottava
ovatko niitten porsliiniosat ehyet.

Tutkittava venttiilien nostajien liikkumisvara.

Tutkittava, että venttiilit sopivat hyvin ja liikku-
vat vapaasti ohjauksissaan.

Sytytysasetus tutkittava erikoisella indikaattorilla.

Tarkastettava, onko männällä, männänrenkailla ja
männäntapilla oikea väljyys. Naarmuuntuneet män-
nät ja männänrenkaat uusittava. Moottoria ei saa
käyttää suurimmalla teholla, ennenkuin uudet osat
ovat kuluneet käyttökuntoon.

Tarkastettava, että sylinterinkansi on lujasti kiris-
tetty kiinni ja sen tiiviste pitävä.

KAASUTTAJA, POLTTOAINE- JA
PAKOPUTKI

Tutkittava, että jakoketju on oikein paikallaan
ja nokka-akselin sovitus virheetön.

Katsottava, että polttoainepumppu ja siivilä toi-
mivat oikein. Tutkittava, onko polttoainepumpun



Tarkastettava kaasuttajan säätö ja onko siinä
oikeat suulakkeet sekä etteivät sen kanavat ole
tukkeentuneet.

VAIHTEISTO JA MURROSNIVELET
Tutkittava, onko murrosnivelen suojus tiivis.

Katsottava, ettei kaasuttajan ilmanpuhdistaja ole
tukossa. Puhdistettava ja öljyttävä jos tarvitaan.

Tutkittava toimivatko etulämmittäjän säätövent-
tiili ja kaasuttajan ilmaläppä oikein.

PYÖRÄT JA RENKAAT

Tarkastettava ovatko pakoputki, äänenvaimen-
taja ja putkenpää taipuneet, kuhmuilla tai tukossa.

Tarkastettava, ovatko etupyörien laakerit oikein
sovitetut.

Tutkittava, ovatko etupyörät oikein tasapainoite-
tut.

JOUSET
Tutkittava, onko renkaissa oikea paino. Jos aje-

taan tavallista suuremmilla nopeuksilla, pitää ilman-
paineen renkaissa olla vähän suurempi.Katsottava, ovatko jousenriipukkeet oikein sovi-

tetut.
Katsottava, etteivät rungon jouset ole taipuneet,

mikä muuttaisi akselin suuntausta.

Tutkittava, ovatko pyörät oikein kiristetyt ei-
vätkä heitä.

Tutkittava, ovatko iskunvaimentajat oikein yhdis-
tetyt ja toimivatko ne moitteettomasti.

KOEAJO
Kun tutkitaan vaunun nopeutta tai polttoaine-

kulutusta, niin olisi se, jos mahdollista, tehtävä
kovapintaisilla teillä. Nopeus- ja polttoainekokeita
ei olisi tehtävä vastatuuleen. Jollei näitä koeajoja
voida suorittaa sivutuulessa, olisi ajettava useam-
pia kertoja myötä- ja vastatuuleen ja laskettava

OHJAUS JA RAIDETANKO
Katsottava, toimiiko ohjaus oikein.
Tutkittava ohjauksen kuulanivelien sovitus ja

raidetangon pituus. niistä keskiarvo.
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1. VOITELU.
MOOTTORIN VOITELU

Asianmukainen voitelu on erittäin tärkeä. Par-
haat voiteluaineet ja oikea huolto korvaavat kus-
tannuksensa moninkertaisesti antamalla vaunulle
pitkän käyttö-iän ja suurimman tehon. OHJEITA VAIHTEISTON

VOITELUUNSeuraavissa taulukoissa on otettu perustaksi
S. A. E:n (Auto-insinöörien Yhdistyksen) numero-
järjestelmä. Nämä ohjeet koskevat niitä eri ilmasto-
suhteita, joissa vaunu tulee olemaan käytännössä.
S. A. E:n numerot koskevat kampikammio-öljyn eri
paksuuksia. Öljyn muita tekijöitä, kuten laatua ja
ominaisuuksia, ei tätä numerojärjestelmää tehdessä
ole otettu huomioon, öljyn puhdistamo ja myyjä
ovat vastuussa öljynsä laadusta. Heidän maineensa
on vaununomistajalle öljyn paras suositus.

Nestemäinen vaihteiston voiteluaine.
Kesällä:

nestemäistä vaihteiston voiteluainetta n:o 80.
Hyvin kylmällä säällä:

MOOTTORIÖLJY KESÄKSI
Normaali ajo-olosuhteet: S. A. E. n:o 30 lämpötilan

ollessa + 4° C—f 43° C ( 40° Fahrenheit \- 110° Fahren-
heii).

Ajettaessa jatkuvasti suurilla nopeuksilla tai kun lämpötila
on + 21° C h 43° C (+ 70° F \- 110°F) käytetään
— S. A. E. n:o 40.

Kylmällä ilmalla on edullista käyttää alhaisella jähmettymis-
pisteellä varustettua öljyä, notkeus n:o 10 W tai n:o 20 W,
jolta helppoa käynnistystä varten pyörimisnopeus olisi riittävä.

Seuduilla, joissa alhaisin ulkoilman lämpötila on 0° C
(+ 32° F) ja korkein ulkolämpötila + 27° C (+ 80° F) käy-
tettäköön joko S. A. E. n:o 20 tai n:o 20 W.

OHJEITA TAKASILLAN
VOITELUUN

MOOTTORIÖLJY TALVEKSI

kuula- eikä rullalaakereitten voiteluun.

Seuduilla, joissa alin ulkolämpötila on — 23° C (—- 10° F)
ja korkein ulkolämpötila + 7° C (+ 45° F) olisi käytettävä
ainoastaan n:o 10 W.

Seuduilla, joissa alin ulkoilman lämpötila on — 12° C
(+ 10° F) ja korkein ulkolämpötila + 27° C (+ 80° F) olisi
käytettävä vain n:o 20 W.

nestemäisiä.
Seuduilla, joissa alin ulkolämpötila on — 34° C(— 30° F)

ja korkein ulkolämpötila —7° C (+ 20° F) käytettäköön
n:o 10 W lisäämällä siihen 10 % petroolia.

UUDESSA VAUNUSSA JA UUDESSA
MOOTTORISSA KÄYTETTY ÖLJY

On mitä tärkeintä, että uuden auton totutusajossa
käytetään ensiluokkaisia voiteluaineita ja varsinkin
moottorin öljy uusitaan kunakin vuonna annettujen
ohjeiden mukaan sekä erikoisesti huomioonottaen
vuodenaika, jolloin uuden auton kuntoonajo suori-
tetaan.

VAIHTEISTON JA TAKASILLAN
VOITELUAINEET

Yleensä sopivat seuraavia numeroita vastaavat
voiteluaineet vaihteistossa käytettäväksi. Useissa
tapauksissa, ja etenkin silloin kun lämpötila on
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vuodenaikaan nähden liian alhainen, on eduksi
käyttää alhaisemmalla jähmettymispisteellä varus-
tettua öljyä tai lisätä petroolia seuraavan taulukon
mukaan.

Lämpötilan ollessa yli +4°C (+ *0° F) —S. A. E. n:o 160.
Talvella:

Lämpötilan ollessa yli — 18° C (0° F) — S. A. E. n:o 90.
Jos halutaan vaihtaminen saada alemmissa lämpötiloissa

80 % nestemäistä vaihteiston voiteluainetta n:o 90, johon
lisätään 20 % moottoriöljyä n:o 20 W, jonka jähmettymispiste
on —18° C (0° F) tai

(— 9° — —• 18° C) (+ 15—0° F) kevyemmäksi, niin on käy-
tettävä:

95 % nestemäistä vaihteiston voiteluainetta n:o 90, lisäämällä
siihen 5 % petroolia, tai

Lämpötiloissa alle — 18° C (0° F) — S. A. E. n:o 80.
Jos vaihtaminen halutaan saada erittäin alhaisissa lämpö-

85 % nestemäistä vaihteiston voiteluainetta n:o 80 lisäämällä
siihen 15 % petroolia.

tiloissa ( — 26° C = —■ 15°F) kevyemmäksi, niin käytetään:
70 % nestemäistä vaihteiston voiteluainetta n:o 80, johon

lisätään 30 % moottoriöljyä n:o 10 W, jonka jähmettymispiste
on alle — 18° C (0° F) tai

Kesällä S. A. E. n:o 160

voiteluaineitten olisi käyttölämpötilassaan oltava

Talvella S. A. E. n:o 90
Vaihteiston ja takasillan voiteluun käytettävien

RASKASAJO-ILMANPUHDISTAJA

Kiinteitä aineita sisältävät voiteluaineet eivät sovi

Raskasajo-ilmanpuhdistajaa puhdistettaessa irroi-
tetaan kansi ylhäältä päin ja otetaan suodatin ulos.
Se pestään petroolissa tai bensiinissä ja kuivataan.
Lasketaan säiliöstä kaikki jäljellä oleva öljy pois ja
raavitaan sinne kerääntynyt lika irti. Sitten pestään
öljysäiliö bensiinillä ja täytetään se säädettyyn kor-
keuteen kaatamalla n. 1/2 litraa (1 pint) raskasta
moottoriöljyö S. A. E. n:o 50. Jos vaunulla tullaan
jatkuvasti ajamaan hyvin alhaisissa lämpötiloissa,
voidaan käyttää vähän kevyempää öljyä.

Lisäksi on vaunussa vielä erikoinen ilmanpuhdis-
taja kampikammion tuulettajassa (öljyntäyttö-aukon
kansi) sekä myös tuuletusilman poistoputkessa.
Näitten laitteitten puhdistamisajat riippuvat käyttö-
suhteista.



OHJEITA HYPOIDIHAMMAS-
PYÖRIEN VOITELUUN

Korkeaan paineeseen sopivia voiteluaineita, eri-
koisesti valmistetut hypoidi-vetopyörästölle.

Kesällä:
Voidaan käyttää korkeaan paineeseen sopivaa

öljypuhdistamon suosittelemaa S. A. E. paksuutta.

Juuri tästä johtuu, että voiteluvaatimuksetkin ovat
kasvaneet entisestä. Lisäksi on viimeisten vuosien
eri automallien teknillinen kehitys vaatinut koko-
naan uusien voiteluaineiden käytön, jotta voitelu
todella toimisi virheettömästi.

Talvella:
S. A. E. n:o 90 E. P. (alhainen jähmettymispiste)

Seuraavissa luvuissa perehdytetään lukija tarkem-
min erilaisiin uusiin voiteluaineisiin ja osaksi myös-
kin niiden käyttöön. On erinomaisen tärkeää, että
tämä osa tutkitaan tarkoin, sillä edelläolevat lyhyet
maininnat ovat vain yleisviitteinä voitelusta.

Kohtalaisessa kylmyydessä voidaan käyttää
S. A. E. n:o 110 E. P. (alhainen jähmettymispiste).

On käytettävä ainoastaan korkeaan paineeseen
sopivia, erikoisesti hypoidi-vetopyörästön voiteluun
valmistettuja voiteluaineita. On erittäin tärkeätä
poistaa öljy takasillasta ainakin joka 9 000 km
jälkeen ja pestä se perusteellisesti huuhteluöljyllä
(ei petroolilla) ja kun se on kokonaan poistettu,
täyttää takasilta määräysten mukaisella uudella
voiteluaineella.

MOOTTORIN ÖLJY
Ohuempien öljyjen käyttö nykyisin on erikoisesti

merkityksellistä meillä, koska niiden tarkoituksena
on helpottaa moottorin käynnistystä kylmällä säällä.
Mutta tämän ohella ne myöskin lisäävät auton ta-
loudellisuutta, koska polttoaineen kulutus alenee
sekä samalla juuri ohuempi öljy paremmin tunkeu-
tuu kaikkiin voideltaviin osiin.

YLIVAIHTEELLA VARUSTETUT
VAIHTEISTOT

Yli- eli säästövaihteistoissa noudatetaan seuraavia
oheita:

Varsin tärkeää on, että moottoriöljy valitaan huo-
mioonottaen lämpötilat, missä ajo tapahtuu. Kun
aikaisemmin hyvin yleisesti riitti ja pidettiin riittä-
vänä kausiluontoinen moottorin öljynvaihto kesä-
öljystä talviöljyyn, on nykyisin jo parasta ja käy-
tännöllisintä ottaa huomioon lämpötilat paljon
ahtaammassa merkityksessä. Niinpä esim. jos autoa
joudutaan käyttämään seuduilla, missä lämpötila
talvella on noin — 22° C, on käytettävä S.A.E. 10-W
öljyä. Jos lämpötila jollakin seudulla yleensä pää-
see alenemaan aina — 30° C saakka, on tällöin käy-
tettävä 10-W öljyyn 10 % petroolia, ja jos lämpö-
tila, siis seudun alin lämpötila on alle tämänkin,
on parasta ottaa selkoa sopivasta öljystä paikalli-
selta öljy liikkeeltä. Käynnistyksen ja alkukäynnin
vuoksi, jos auton käyttäjä ei ole selvillä tai on
epäilyksiä öljyn sopivaisuudesta, on aina hyvä valita
astetta alempi S.A.E. No, kuin tavallista.

Kesällä:
Lentokonemoottoriöljyä S. A. E. n:o 70 tai moot-

toriöljyä S. A. E. n:o 70.
Talvella:
Lämpötiloissa alle — 18° C (0° F) käytetään:
Lentokonemoottoriöljyä S. A. E. n:o 50, jonka

korkein jähmettymispiste on — 12° C (-f 10° F) tai
Moottoriöljyä S. A. E. n:o 50, jonka korkein jäh-

mettymispiste on — 12° C (+ 10° F).
Erittäin kylmällä talvella:
Lämpötiloissa jatkuvasti alle — 18° C (0° F) käyte-

tään:
80 % lentokonemoottoriöljyä S. A. E. n:o 50,

jonka jähmettymispiste on —12° C (+ 10 F), sii-
hen lisättynä 20 % moottoriöljyä n:o 10 W tai

80 % moottoriöljyä S. A. E. n:o 50, jonka kor-
kein jähmettymispiste on — 12° C (+ 10° C), siihen
lisättynä 20 % moottoriöljyä n:o 10 W; tai

90 % lentokonemoottoriöljyä S. A. E. n:o 50,
jonkakorkein jähmettymispiste on —12° C(+ 10° F),
lisättynä 10 % petroolia, tai

Päinvastainen tapaus on taasen korkea lämpötila,
siis pääasiassa kesäajo. Tällöin on, jos lämpötila
kohoo yli 30 asteen, syytä siirtyä S.A.E. 40 öljyyn.
Edellämainittujen lämpötilain välillä taasen tapah-
tuu tavallinen ajo, joten siihen käytetään eri voi-
telutaulukoissa suositeltuja öljyjä.

90 % moottoriöljyä S. A. E. n:o 50, jonka kor-
kein jähmettymispiste on — 12° C (+ 10° F), lisät-
tynä 10 % petroolia.

ÖLJYMÄÄRÄN TARKASTUS

TÄRKEITÄ YLEISTIETOJA
VOITELUSTA

Vaikkakin moottorin kampikammiossa on mitta-
puikko öljymäärän mittaamiseksi, on lisäksi hyvä
tietää seuraavat seikat: Chrysler-tehtaiden mootto-
reissa on öljymitta varustettu seuraavilla merkin-
nöillä: »Full», täynnä, »Half full», puoleksi täynnä
sekä näiden lisäksi kolmas välimerkintä, joka tar-
koittaa normaalista öljymäärää. Nyt on huomat-
tava, että »Full» merkki näyttää normaalisen öljyn
määrän silloin, kun autolla ei ole useampaan tun-
tiin ajettu. Heti, kun moottori käynnistetään, las-
kee öljypinta hiukan, koska öljyä tällöin menee
öljykanaviin.

Nykyaikaisessa autojen voitelussa on aivan viime
vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia, sillä
uudenaikaisen auton nopeus on aivan toinen kuin
aikaisemmin. Nyt ajetaan pitempiä matkoja käyttä-
mällä suurempia nopeuksia kuin koskaan ennen.
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öljyä ei tule lisätä, ennenkuin mittapuikko näyt-
tää öljyn olevan alle kolmannen edellämainitun mer-
kin, joka tarkoittaa normaalista öljyn määrää. Täl-
löin lisätään moottoriin n. 1 litra öljyä. Öljyn
pintaa ei koskaan pidä päästää alenemaan »half full»
merkin alapuolelle.

TOMUISET TIET

Mitä nopeampaa ja rasittavampaa ajoa autolla
suoritetaan, sitä tarkemmin on valvottava, että
öljymäärä kampikammiossa pysyy normaalisena eikä
pääse alenemaan sen alapuolelle.

MILLOIN ON MOOTTORIÖLJY
UUSITTAVA

Uusien vaunujen öljy on uusittava 800 km ku-
luttua ja on uuden öljyn oltava talvella 10-W eikä
missään tapauksessa jäykempää kuin S.A.E. No 20
tai 20-W kesällä. Seuraava öljyn uusiminen suori-
tetaan seuraavien 1,500 km kuluttua, eli silloin,
kun matkamittari näyttää 2,300 km, jolloin käyte-
tään öljyjä, joita suositellaan voitelukaavoissa. Tä-
män jälkeen siis ajo-olosuhteet ovat normaaliset,
jolloin öljyn uusimisen voi suorittaa 2,400—3,000 km
ajon jälkeen normaalisissa talvilämpötiloissa ja ke-
sällä joka 4,000—4,800 km jälkeen. Kuitenkin on
erikoisesti huomattava, että tavallisilla maanteillä
ajettaessa, missä kesällä varsinkin pöly pyrkii kai-
kista varovaisuustoimenpiteistä huolimatta pääse-
mään öljyyn, öljynvaihto olisi tehtävä aina edel-
listen, lyhempien ajomatkain jälkeen. Katso huo-
mautuksia v. 1939 autojen voitelukaavoissa. Edellä-
olevat öljynuusimisvälimatkat koskevat erikoisesti
vuosien 1938 ja 1939 malleja.

ÖLJYNPUHDISTAJA

Kun öljy uusitaan, on tyhjennys tehtävä mootto-
rin ollessa lämmin, ei yksinomaan senvuoksi, että
kampikammio tällöin helpommin tyhjenee vaan
siksi, että samalla öljyn mukana sakka poistuu
kampikammiosta paljon paremmin.

TALVIAJO
Talvella, jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja

ja pysähdellen välillä, tiivistyy kampikammioon
helposti runsaasti vettä, mikä muodostaa vesipitoista
sakkaa, joka helposti jäätyy ja tukkii öljynimuput-
ken öljysiivilän. Näin käy varsinkin kovemmilla pak-
kasilla. Tällöin ei moottori pääse koskaan riittävän
lämpimäksi, jotta vesi höyrystyneenä poistuisi kam-
pikammion tuuletuslaitteiden avulla, joten tällöin
öljy olisi uusittava jo 800 km ajon jälkeen, vieläpä
erikoisen epäedullisissa olosuhteissa lyhyempienkin
ajomatkain jälkeen. Kuitenkin, jos autolla ajetaan
riittävillä nopeuksilla talviajossa, esim. 80 km/t,
pystyy moottori jo lämpenemään riittävästi ja vesi
poistuu tällöin paremmin kampikammiosta. Jatku-
vassa hitaammassakin ajossa käy näin, joten öljyn-
vaihto tällaisessa talviajossa voidaan suorittaa joka
1,500:skilometri, vieläpä 2,000kilometrinkin jälkeen.

HAMMASPYÖRÄIN
VOITELUAINEET

1. Mineraaliöljyjä
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Tomuisilla teillä joutuu pakostakin pölyä mootto-
riin. Kunnossa pidetty ilmanpuhdistaja pystyy vä-
hentämään tämän pölyn määrää huomattavasti,
mutta jos pölyä kerääntyy öljyyn, on öljy uusit-
tava kulumisen estämiseksi. On kuitenkin syytä
huomauttaa, että tomuisilla teillä ajon aiheuttama
tiheämpi öljyn uusiminen on vaikeasti määriteltä-
vissä, koska se riippuu tomuisuuden määrästä ja
kestämisestä. Jokatapauksessa voidaan öljyä tar-
kastaa, jolloin voidaan päätellä sen likaisuus mikä
ratkaisee öljyn uusimisen. Jokatapauksessa on hyvä
tietää, että tällainen useammin tapahtuva öljyn
uusiminen näissä olosuhteissa tulee huomattavasti
halvemmaksi kuin uudet moottorin osat.

Varsinkin meillä Suomessa on yhä vieläkin val-
lalla se käsitys, että öljynpuhdistaja ei vaatisi sa-
nottavan aikaista uusimista ja joskus uusiminen
toimitetaan suorastaan liian myöhäänkin, kun jo
vaurioita on sattunut ja tällöin keksitään usein vika
muualla kuin öljynpuhdistajassa.

öljynpuhdistajan tehtävänä on poistaa lika ja
vieraat aineet öljystä. Se siis pitää jatkuvasti öljyn
puhtaana. Tämä öljynpuhdistajan toiminta on siis
jatkuvaa ja kerääntyy puhdistajaan siis myöskin
lika-aineita keskeytymättä, mistä seuraa, että öljyn
pääsy puhdistajan läpi vähitellen vaikeutuu kunnes
tämä kokonaan tukkeutuu. Tämä on vallan itses-
tään selvä asia. Nykyisissä puhdistajissa ei kuiten-
kaan öljyn pääsy laakereihin keskeydy, jos öljyn-
puhdistaja sattuisi tukkeutumaan, vaan pääsee öljy
tällöin erikoisesta varaventtiilillä varustetusta put-
kesta puhdistajan ohi. Jokatapauksessa, sillä het-
kellä, jolloin öljynpuhdistaja tukkeutuu, lakkaa
myöskin sen toiminta. On parasta asettaa mootto-
riin uusi öljynpuhdistaja, joka 12 000 km ajon
jälkeen, varsinkin siksi, että edellämainituissa pölyi-
sissä maantieajoissa öljyyn kerääntyy tomua ja
likaa nopeammin. Vaikeissa olosuhteissa on vieläpä
uusittava öljynpuhdistaja useamminkin, ja varsin-
kin, kun havaitaan öljyn olevan hyvin likaista ja
tämä likaantuminen sattuu tavallista lyhyempien
ajomatkain jälkeen.

Nykyisin käytetään pääasiassakolmea eri voitelu-
ainelaatua:

2. Pehmeitä tai puolijäykkiä korkeapainevoitelu-
öljyjä

3. Jäykkiä ja erikoisen suuria paineita kestäviä
voiteluaineita.

Kullakin näistä on oma erikoinen käyttöalueensa
eri käyttöolosuhteiden ja kuormitusten mukaan.

Seuraavassa selostetaan näitä erikseen.



Mineraaliöljyt käyvät vain sellaisissa olosuhteissa,
jolloin hammaspyörät eivät joudu suurien rasitus-
ten alaisiksi. Viime vuosina on tavallisia mineraali-
öljyjä käytetty hyvin yleisesti, mutta niitä korvaa-
maan ovat tulleet yhä enemmän korkeapainevoitelu-
aineet. Mineraaliöljyjä voidaan käyttää vieläkin
ohjausvälityksen hammaspyöriin, suorahampaisiin
vaihteistojen hammaspyöriin, vieläpäkierrehammas-
tuksella varustettuihin vetopyörästöihinkin, jos ajo-
olosuhteet eivät ole raskaat. Jos taasen halutaan
suurempaa voiteluvarmuutta, on siirryttävä käyt-
tämään korkeapaineöljyjä.

huuhteluöljy on sitten huolellisesti poistettu, täyte-
tään takasilta hypoidiöljyllä.

Jos voiteluöljy vähenee, siis öljyn pinta alenee,
esim. vuodon sattuessa, poistetaan öljy ja, toimi-
tetaan huuhtelu ja uusi öljy pannaan tilalle.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ. ERIMERKKI-
SIÄ HYPOIDIÖLJYJÄ EI KOSKAAN
SAA SEKOITTAA KESKENÄÄN.

N.s. kevyet tai keskinotkeat korkeapainevoiteluaineet
sopivat erikoisesti käytettäviksi alkuajon aikana,
jolloin ne aikaansaavat hankauspintain kiilloittu-
misen, mistä seurauksena on hiljaisempi toiminta.
Samoin nämä voiteluaineet estävät naarmuuntu-
mista hammaspaineidenkohotessa erikoisen suuriksi.
Keveiden jakeskinotkeiden korkeapaineöljyjen edel-
lämainitut ominaisuudet on saatu aikaan siten, että
niissä käytetyt lisäaineet suorittavat varsinaisesti
päätyön. Koska eri tuotteissa nämä lisäaineet ovat
erilaisia kemiallisia aineita on ymmärrettävissä, että
eri merkkisiä öljyjä tätä laatua ei saa sekoittaa
keskenään, koska helposti toisen öljyn lisäaine voi
neutralisoida toisen. Keveitä ja keskinotkeita kor-
keapaineöljyjä suositellaan lisäksi käytettäväksi
ohjausvälityksessä, jos hammaspyöräöljyä suositel-
laan sekä vaihteistoissa jotka eivät ole varustetut
ylivaihteella. Samoin suositellaan sen käyttöä taka-
akseleissa, missä on kierrehammaspyörät mutta
sitä ei saa käyttää hypoidihammaspyoriin.

VAIHTEISTON VOITELU
Vaihteistoon on käytettävä erikoisesti tätä var-

ten valmistettua hammaspyörästö eli vaihteistoöljyä.
Jos lämpötila on yli pakkasasteiden, käytettäköön
S.A.E. N:o 160 tai S.A.E. N:o 140. Lämpötiloissa 0
ja — 18° välillä käytettäköön pakkasta kestävää
S.A.E. N:o 90. Jos taas lämpötilat ovat erikoisen
alhaisia, on käytettävä S.A.E. No 80 tai voidaan
myöskin lisätä S.A.E. 90 öljyyn hiukan N:o 10-W
öljyä.

Vaihteiston öljymäärä on silloin tällöin tarkastet-
tava ja pidettävä öljyn pinta täyttö- ja tarkastus-
aukon tasalla. Vaihteisto on vuodenajan vaihtuessa,
siis kaksi kertaa vuodessa, tyhjennettävä, huuhdot-
tava ja sen öljy uusittava, ottaen huomioon vuo-
denajan vaatimukset.

Raskaat korkeita paineita kestävät voiteluaineet ja
hypoidihammaspyörästöjenvoiteluaineet. Nämä aineet,
kuten nimikin sanoo, on valmistettu korkeita pai-
neita silmälläpitäen, sekä käytettäväksi silloin kun
hankausolosuhteet ovat erikoiset kuten hypoidi-
hammaspyörästöissä. Hypoidihammaspyörästöissä
on tällainen raskastyyppinen korkeapaineöljy eri-
koisesti tarpeen, kun vaunua ajetaan »kuntoon», sillä
sen ansiosta tulevat pinnat sileiksi ja kiilloittuvat.
Kuitenkin on tällöin ehtona, että käytetään nimen-
omaan tällaista n.s. hypoidiöljyä, jota pyörästössä
lisäksi on käytettävä jatkuvasti. Toistaiseksi ei ole
olemassa mitään erikoista jaoitusta »kevyen» tai
»raskaan» korkeapaineöljyn välillä, mutta öljyliik-
keet tuntevat tämän asian perinpohjin. Siksi on
parhain tapa noudattaa näiden antamia ohjeita.
Parhaat ja luotettavimmat hypoidiöljyt saadaan
tunnetuilta öljy liikkeiltä.

PUOLIJUOKSEVA RUNKORASVA
Puoli juokseva runkorasva on niin jäykkää, että

se hyvin liikkuu rasvapuristimesta sekä helposti
tunkeutuu voideltaviin osiin, mutta ei silti kesä-
käytössä tipu voitelukohdista. Koska tälle voitelu-
aineelle ei aseteta kovin suuria vaatimuksia, riittää,
kun nämä rasvat ovat tunnettua ja luotettavaa
valmistetta.

1. Lyhytsäikeinen kuiturasva
2. Pitkäsäikeinen kuiturasva.

Kuiturasvain käyttö on viime vuosina jatkuvasti
lisääntynyt, mihin syynä jälleen ovat kasvaneet
autojen nopeudet ja tästä johtuvat suurentuneet
voiteluvaatimukset. Oikein valmistettu kuiturasva
kestää m.m. hyvin kuumuutta. Näitä rasvoja on
kahta laatua:

KUITURASVA

Pitkäsäikeistä runkoräsvaa ei käytetä minkään
vuoden 1939 Plymouth mallin voiteluun, mikä on
tässä erikseen mainittava. Tämä rasva on mainittu

RASVAKUPPIRASVAA (vaseliinia) EI SAA KOS-
KAAN KÄYTTÄÄ, kun johonkinvoideltavaan koh-
taan on määrätty käytettäväksi puolijuoksevaa run-
korasvaa, koska rasvakuppivaseliini (Cup Grease)
aikaa myöten kovettuu, mitä ominaisuutta tässä
mainitulla runkorasvalla ei ole.

Kuten edellä on mainittu, on hypoidivetopyöräs-
töissä käytettävä hypoidiöljyä,kesällä S.A.E. N:o 90,
ja jos lämpötila on alle ■— 18° C jatkuvasti tai
pitemmän käytön aikana, S.A.E. N:o 80.

TAKA-AKSELIN VOITELUAINEET

On mitä tärkeintä, että joka 20,000 km ajon jälkeen
taka-akseli tyhjennetään ja huuhdotaan perusteelli-
sesti huuhteluöljyllä (petroolia ei saa käyttää). Kun
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VOITELUNIPAT

tässä vain siksi, että sen käyttö rajoittuu pääasiassa
kuulaniveliin, nivelhaarukkoihin. Pitkäsäikeisen kui-
turasvan tuntee helposti siitä, että sitä sormella paina-
malla ympäröivä rasva pyrkii seuraamaan mukana,
kun taasen n.n. lyhytsäikeiseen rasvaan sormi pai-
nuu helposti, jos tämä tehdään tavallisessa huone-
lämmössä. Käytännössä on aikaa myöten helppo
oppia eroittamaan nämä kaksi rasvalaatua toisistaan.

Uudenaikaisissa murrosnivelissä, missä käytetään
rullalaakereita, on lyhytsäikeinen rasva, joka lisäksi
on riittävän jäykkää, hyvä voiteluaine.

Kuiturasvaan ei saa päästää vettä, koska jo 2—
5 % vesimäärä riittää turmelemaan sen. Lisäksi on
syytä käyttää vain tunnettuja laatuja.

ILMANPUHDISTAJAT

ETUPYÖRÄIN LAAKERIEN
VOITELU

Etupyörät ovat laakeroidut rullalaakerein, joten
ne on voideltava lyhytsäikeisellä kuiturasvalla, eri-
koisesti pyöräin laakereita varten valmistetulla laa-
dulla. (Short Fibre Wheel Rearing Grease). Joka
9,000 km ajon jälkeen on etupyöräin navat avat-
tava, vanha rasva poistettava ja laakerit täytet-
tävä uudelleen.

OHJAUSVÄLITYKSEN VOITELU
Ohjausvälitys on voideltava hammaspyörästövoi-

teluaineella, siis samalla, kuin vaihteisto, käyttä-
mällä S.A.E. N:o 90. Erittäin kovalla pakkasella on
parasta lisätä ohjausjäykkyyden poistamiseksi jouk-
koon moottoriöljyä.

LOPPUHUOMAUTUKSIA

Ohjausvälityksen koppaa täytettäessä on varot-
tava päästämästä öljyä vuotamaan kopasta, koska se
helposti tällöin voi joutua lattiamattoon ja verhoi-
luun.

Tähän käytetään lyhytsäikeistä kuiturasvaa,
jonka määrä on n. 30 gr. Tarkoitukseen on käy-
tettävä jäykkää laatua. Pehmeitä rasvoja, varsin-
kaan kalciumpitoisia ei tule käyttää.

MURROSNIVELIEN VOITELU

Voideltaessa avataan murrosnivel ja vanha rasva
on kokonaan poistettava ennen uuden tilalle sijoi-
tusta. Erikoistapauksissa on murrosnivelessä myös-
kin rasvanippa. V. 1938 malleista alkaen voitelu
tehdään n. 24.000 km ajon jälkeen.

Tämä on hyvin jäykkää rasvaa, mikä sisältää
calciumsaippuaa, mineraaliöljyä, talkkia ja joskus
muitakin lisäaineita. Se ei saa kokonaan sulaa kiehu-

VESIPUMPPURASVA
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vassa vedessä. Tätä rasvaa on kaikkein edullisinta
käyttää vesipumpussa, mutta vain vesipumpussa,
sillä muihin auton voitelukohtiin se ei sovi.

Kaikissa Chrysler-tehtaitten vaunuissa on ensi-
luokkaiset voitelunipat. Pääasia on, että näitä nip-
poja joskus tarkastetaan ja erikoisesti katsotaan,
että ne eivät ole tukkeutuneet tai muuten vioittu-
neet. Jos nippa on uusittava, on tähän käytettävä
erikoista työkalua, C 437, jolla nippa alustoineen saa-
daan lyödyksipaikoilleen varmasti jahyvin. Vain kak-
si tällaista pulttia muistuttavaa työkalua tarvitaan
kaikkien nippain paikoilleensijoittamiseksi. Kun
nippa on paikoillaan, saa sen voiteluosan irti vaihto-
avaimella tai muulla sopivalla työkalulla, kun on
tarpeen tämän osan uusiminen.

Puhdistaja irroitetaan puhdistamista varten moot-
torista ja sen sisusta otetaan ulos. Sisusta huuhdo-
taan petroolilla tai bensiinillä ja jos halutaan olla
erikoisen huolellisia, annetaan sen olla yön yli pet-
roolissa. Sitten sisustan on ehdottomasti annettava
täysin kuivua ja vasta sen jälkeenkastetaan sisusta
moottoriöljyssä sekä annetaan hiukan valua. Sopiva
öljy on S.A.E. N:o 50. On muistettava käyttää uutta
moottoriöljyä, ei siis »vähän käytettyä», kuten jos-
kus on tehty.

Raskasajon ilmanpuhdistaja on edellisen lisäksi
varustettu erikoisella öljyosalla, missä tomu jou-
tuu puhdistajan alaosassa olevaan öljyyn, öljysäiliö
puhdistetaan ja siihen kaadetaan uutta öljyä merk-
kiin saakka, kesällä S.A.E. 50, talvella S.A.E. N:o
20-W.

Moottorin öljyntäyttöputken suulla olevaa ilman-
puhdistajaa ei myöskään saa unohtaa, vaan on se
puhdistettava voitelukaavioissa lähemmin selite-
tyllä tavalla määräajoin ja voideltava S.A.E. N:o 50
öljyllä.

Edelläolevassa on koetettu lyhyesti ja selvästi
esittää auton voitelun pääosat. Näihin liittyvät
vielä kunkin vuosimallin erikoismääräykset, joita on
noudatettava tarkkaan. Mitä viimeiseen voitelua
yleensä käsittelevään osaan tulee, on tässä kysy-
myksessä erikoisesti vuosimallien 1936—39 voitelu,
mutta sopivat esitetyt uudet voiteluaineet myöskin
aikaisempiin malleihin, joiden voitelukaavoissa ne
on mainittu.

Auton voitelu on erittäin tärkeä osa sen huollossa
ja määrää suureksi osaksi koko vaunun iän. Var-
sinkin on tärkeää muistaa, että ei vain moottorin
voitelu ole tärkeää, vaan myöskin voimansiirto ja
eri elimet vaativat säännöllisen voitelun.



VOITELUKAAVA
MALLIT PE—PF

1. Olka-akselintuen alaholkki; ala-
tukivarren holkit; ohjauksen väli-
vivun laakeri; raidetangon kuula-
nivelet — Puolijuoksevaa runko-
rasvaa. 9 voidenippaa.

19. Jäähdyttäjä — Koko jäähdytys
laitteen tyhjentämiseksi ava-
taan vesivaipan alaosassa oleva
laskuhana tai tulppa sekä lisäksi

2. Generaattori — Moottoriöljyä.
2 voidekuppia.

3. Ylätukivarren haarukan holkit —

jäähdyttäjässä oleva laskuhana:
tilavuus 14.2 ltr. (3 7 /8 gallonaa).

20. Ylätukivarren haarukan holkit —

Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2
voidenippaa.

Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2

4. Kuningaspultin holkit — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

5. Etupyörän laakerit — Keskiras-
kasta lyhytsäikeistä kuulalaake-
rirasvaa. Suojus ja napa irroi-

voidenippaa.
21. Kuningaspultin holkit — Puoli-

juoksevaa runkorasvaa. 2 voi-

tettava. Laakerit puhdistettava
ja täytettävä uudelleen.

denippaa.
22. Etupyörän laakerit — Keskiras-

kasta lyhytsäikeistä kuulalaake-
riasrvaa. Suojus ja napa irroi-

6. Ohjaus —■ Nestemäistä vaihteis-
to-voiteluainetta.Kesällä: S.A.E.
n:o 160; talvella: S.A.E. n:o 90.
Jos tarvitaan, ohennetaan erit-
täin kylmillä ilmoilla moottori-
öljyllä.

7. Virranjakaja — Rasvakuppi.

ettatva. Laakerit puhdistettava
ja jälleen täytettävä.

23. Ilmanpuhdistaja — Joka 3 000
km perästä irroitettava kaasut-
tajasta, pestävä bensiinissä ja
voideltava tuoreella, raskaalla

Täytetään keskiraskaalla lyhyt-
säikeisellä rasvalla. Joka 3 000
km perästä kierretään yksi
kierros kiinni. Katkojan nokat
puhdistettava ia siveltävä ohu-
esti vaseliinilla. Katkojan var-
ren tappiin ja pyörtimen alla
olevaan sydänhuopaan tipute-

moottoriöljyllä S. A. E. n:o 50.
Raskasajo-ilman puhdistajan
huolto: katsottava erikois-

8. Kytkimen käyttösylinterin män-
nän tiivistys — Jääkone-, iskun-
vaimentaja- tai muuntajaöljyä.
Kytkimen säätöventtiili, vent-

ohjeista.
24. Moottori — Kesällä: keskiras

taan 2— 3 tippaa kevyttä moot-
toriöljyä.

tiilin mäntä, nivelet ja tangot voideltava kevyellä
moottoriöljyllä.

kasta tai raskasta moottoriöljyä
S.A.E. n:o 30 tai 40. Vaihdet-

9. Käynnistin — Moottoriöljyä. Öljykuppi.
10. Jarru- ja kytkinpolkimen huopatiiviste ja nivelet —

Moottoriöljyä. Öljyreikiä ja niveliä.
11. Käsijarrun-nivelet — Moottoriöljyä. Tapit ja nivelet.
12. Akku — Tulpat avattava. Tislattua vettä 10 m m ( 3/ 8 ")

tava ainakin joka 2 400 km
(1 500 mailin) perästä. Talvella:
kevyttä moottoriöljyä 20 W
(juoksevaa —18° C lämpöti-
lassa) tai 10 W (juoksevaa alle
— 18° C lämpötilassa). Katso
taulukkoa. Uusittava ainakin
joka 1 500 km. perästä. Tila-
vuus: 5.8 ltr. (6 quarts). Täy-
tettävä täyttöaukon kautta oi-
korkeudelle. Täyttöaukon kansi

levyjen yli.

14. Taka-akselin laakeri — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä kuu-
lalaakerirasvaa. 1. Voidenippa.

13. Akun navat — Kaapelikengät irroitettava, puhdistettava,
siveltävä vaseliinilla ja pantava paikoilleen.

15. Takasilta — Nestemäistä vaihteisto-voiteluainetta. Ke-
sällä: S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Kopan
takaosassa oleva tulppa irroitettava, ja säiliö tyhjennet-
tävä ruiskulla imien tai alaosassa oleva ruuvi avattava
ja säiliö tyhjennettävä puhaltamalla matalapaineilmalla.
Sisältö 1.8 ltr. (3 3 / 4 pint.)

(ilmanpuhdistaja): ,
pestävä bensiinissä

Joka 3 000 km. perästä irroitettava,
i ja voideltava tuoreella, raskaalla

16. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

26. Kytkimen painelaakeri — Rasvakuppi täytettävä keski-
raskaalla, lyhytsäikeisellä rasvalla. Joka 9 000 km.
perästä kierrettävä yksi kierros kiinni. Tätä laakeria
ei saa voidella liian runsaasti.

moottoriöljyllä S.A. E. n:o 50.

27. Vaihteisto — Juoksevaa vaihteisto-voiteluainetta. Ke-
sällä: S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Tilavuus:
1.3 ltr. (2 3 /4 pint.)

25. Öljynpuhdistaja — Suodatin uusittava joka 12 000 km.
perästä.

17. Olka-akselin tuen alaholkki; alatukivarren holkit; ohjaus-
ja raidetangon kuulanivelet —• Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 6 voidenippaa.

28. Murrosnivelet — Puolijuoksevaa runkorasvaa. — 1 voide-
nippa.

18. Vesipumppu — Käytettävä vain vesipumppurasvaa. 1
voidenippa.

30. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

29. Taka-akselin laakeri — Keskiraskasta lyhytsäikeistä kuu-
lalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

.▲. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidelta-
vat aina tarpeen vaatiessa.

[¥] Merkki voiteluaineen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.
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VOITELUKAAVA
MALLIT PJ, PJX

1. Jousiriipuke — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 1 voidenippa.

2. Generaattori — Moottoriöljyä.
2 öljykuppia.

3. Etupyörän laakerit — Keski-
tävä.raskasta lyhytsäikeistä kuula-

laakerirasvaa. Kansi ja napa
irroitettava. Laakerit puhdis-
tettava ja taas täytettävä. voidenippaa.

4. Kuningaspultin holkit — Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 2
voidenippaa.

5. Raidetangon kuulanivel —Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 1 voi-
denippa.

1 voidenippa.

1 voidenippa.6. Välinivel ja ohjaustanko —

Puolijuoksevaa runkorasvaa.
1 voidenippn.

7. Jousiriipuke — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa, 2 voidenip-
paa.

8. Ohjaus — Juoksevaa vaihteis-
toainetta. Kesällä: S.A.E. n:o
160, talvella: S.A.E. n:o 90.
Jos tarvitaan ohennettava hy-
vin kylmällä ilmalla moottori-
toriöljyllä.

9. Virranjakaja — Rasvakupit
täytettävä keskiraskaalla ly-
hytsäikeisellä rasvalla. Joka
3 000 km. perästä kier-
rettävä yksi kierros kiinni.
Katkojan nokat puhdistettava
ja siveltävä ohuesti vaseliinilla.
Katkojan varren tappiin ja
pyörtimen alla olevaan sydän-

erikoisohjeista.

nippaa.

huopaan 2—3 tippaa kevyttä
moottoriöljyä.

10. Kytkin- ja jarrupolkimen nive-
let — Puolijuoksevaa runko-
rasvaa. 4 voidenippaa.
liin moottoriöljyä.

14. Akku — Tulpat irroitettava. Tislattua vettä 10 m/m
(3 /8 ") levyjen yli. Kaapelikengät irroitettava joka 9 000
km. perästä, puhdistettava, siveltävä vaseliinilla ja
taas pantava paikoilleen.

11. Öljynpuhdistaja — Suodatin
uusittava joka 12 000 km.
perästä.

12. Käynnistin — Moottoriöljyä kuppeihin

kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

teen.

13. Vaihteisto - Vaihteistoöljyä. Kesällä S.A.E 90. Pohja-
tulppa irroitetaan ja tyhjennetään öljy. Vetävyys 1.2
litraa.

15. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

18. Jousipultit — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.
19. Vesipumppu — Käytettävä vain vesipumppurasvaa. 1

voidenippa.

16. Takasilta — Juoksevaa vaihteisto-voidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Kopan takana
oleva tulppa avattava ja säiliö tyhjennettävä ruiskulla
imien tai irroitettava allaoleva ruuvi ja säiliö tyh-
jennettävä puhaltamalla matalapaineilmalla. Tilavuus:
1.5 ltr. (3 x / 4 pint.).

17. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.
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distettava ja jälleen täytet-

20. Etupyörän laakerit — Keski-
raskasta, lyhytsäikeistä kuu-
lalaakerirasvaa. Kansi janapa
irroitettava. Laakerit puh-

21. Kuningaspultin holkit — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 2

22. Raidetangon kuulanivel
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

23. Yhdysvarren kuulanivel —

Puolijuoksevaa runkorasvaa.

24. Ilmanpuhdistaja — Joka 3 000
km. perästä irroitettava kaa-
suttajasta, pestävä bensiinissä

n:o 50. Raskasajo-ilmanpuh-
distajan huolto katsottava

25. Jousiriipuke — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 2 voide-

ja voideltava tuoreella, ras-
kaalla moottoriöljyllä S.A.E

öljyä, paksuus S.A.E. n:o 30

26. Moottori — Kesällä: Keski-

tai 40. Vaihdettava ainakin

raskasta tai raskasta moottori-

joka 2 400 km. (1 500 mailin)

moottoriöljyä n:o 20 W (juok-
sevaa — 18° C lämmössä) tai
n:o 10 W (juoksevaa alle
— 18° C lämmössä). Vaih-
dettava ainakin joka 1 000

perästä. Talvella: Kevyttä

täytettävä oikeaan korkeu-
mailin) perästä, tarvittaessa

km. perästä. Tilavuus 4.7
ltr. (5 quart). Öljynkorkeus
tutkittava joka 240 km. (150

öljyntäyttöaukon kansi (ilmanpuhdistaja) irroitettava joka
3 000 km. peästä, pestävä bensiinissä ja voi-deltava tuo-
reella raskaalla moottoriöljyllä S.A.E. n:o 50.

27. Kytkimen laakeri — Puolijuoksevaa lyhytsäikeistä ras-
vaa. Rasvakuppi putken päässä pidetään täynnä ja kierre-
tään vain kerran 10 000 km ajon jälkeen. Tätä laakeria
ei saa voidella liikaa.

28. Jäähdytyslaite — Koko laitteen täysin tyhjentämiseksi
avattava vesivaipan alaosassa oleva laskuhana tai tulppa
sekä lisäksi jäähdyttäjässä oleva laskuhana. Tilavuus:
16 ltr. (4 1/4 gallonaa).

29. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä tappeihin ja niveliin.
30. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä

31. Murrosnivel — Erikoisrasvaa. Ei enempää kuin 30 gr,
20,000 km jälkeen.

32. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.
Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidelta-
vat aina tarpeen vaatiessa.

[*] Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.



VOITELUKAAVA
MALLIT Pl, P2

lalaakerirasvaa. Navan kansi
ja napa irroitettava. Laakerit
puhdistettava ja taas täytet-
tävä.

1. Jousiriipuke —Puolijuoksevaa
runkorasvaa. 2 voidenippaa.

2. Vesipumppu — Käytettävä
ainoastaan vesipumppurasvaa.
1 voidenippa.

3. Generaattori — Moottoriöljyä
Yhdysvarren kuulanivel - Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 1
voidenippa.
Ilmanpuhdistaja — Irroitet-
tava joka 3 000 km. perästä
kaasuttajasta, pestävä bensii-
nissä ja voideltava tuoreel-
la, raskaalla moottoriöljyllä
S.A.E. n:o 50. Raskasajo-il-
manpuhdistajan huolto kat-
sottava erikoisohjeista.

öljykuppeihin.
4. Etupyörän laakerit — Keski-

raskasta, lyhytsäikeistä kuula-
laakerirasvaa. Navankansi ja
napa irroitettava. Laakerit
puhdistettava ja taas täytet-
tävä.

5. Iskunvaimentajan nivelet —

Puolijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa.

6. Olka-akselin holkit — Puoli- Jousipullti — Puolijuoksevaa
runkorasvaa. 1 voidenippa.
Jäähdytyslaite — Laitteen ko-
konaan tyhjentämiseksi ava-
taan vesivaipan alaosassa ole-
va laskuhana tai tulppa
sekä lisäksi jäähdyttäjässä ole-
va laskuhana. Tilavuus: 18
ltr. (4 3/4 gallonnaa).

juoksevaa runkorasvaa. 2 voi-
denippaa.

7. Yhdysvarren kuulanivel —Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 1
voidenippa.

8. Raidetangon kuulanivel —

Puolijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa.

Moottori — Kesällä: Keski-
raskasta tai raskasta moottori-
öljyä, paksuus S.A.E. n:o 30
tai 40. Vaihdettava ainakin
joka 2400 km. (1500 mailin) pe-
rästä. Talvella: kevyttä moot-
toriöljyä 20 W (juoksevaa —

18° C lämmössä) tai 10 W
juoksevaa alle — 18° C).
Katso taulukkoa. Vaihdet-
tava ainakin joka (1 600 km.
(1 000 mailin) perästä. Tila-
vuus: 4.7 ltr. (5 quart.). öljyn-
korkeus mitattava joka 240
km. (150 mailin) perästä, tar-
vittaessa täytettävä oikeaan
korkeuteen. Täyttöaukon kan-
nessa oleva ilmanpuhdistaja
irroitettava joka 3 000 km.
perästä, pestävä bensiinissä ja

9. Virranjakaja — Rasvakuppei-
hin keskiraskasta, lyhytsäi-
keistä rasvaa. Joka 3 000 km.
perästä kierrettävä yksi
kierros kiinni. Katkojan no-
kat puhdistettava ja sivel-
tävä ohuesti vaseliinilla. Kat-
kojanvarren tappiin ja pyör-
timen alla olevaan sydän-
huopaan 2— 3 tippaa kevyttä
moottoriöljyä.

10. Ohjaus — Juoksevaa vaihteis-
tovoidetta. Kesällä: S.A.E.
n:o 160, talvella: S.A.E. n:o 90.
Jos tarvitaan, ohennettava
hyvin kylmällä ilmalla moot-
toriöljyllä.

32. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

33. Takasilta - Talvella: S.A.E. 90, kesällä: S.A.E. 160.

28. Kytkimen painelaakeri — Keskiraskasta lyhytsäikeistä
rasvaa. Rasvakuppia kierrettävä joka 9 000 km. perästä,
kierros kiinni.

Kesällä ja talvella: katso voiteluohjeita. Tyhjennettävä

29. Öljynpuhdistaja — Suodatin vaihdettava joka 12 800 km.
(8 000 mailin) perästä.

30. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä tappeihin ja nivelin.
31. Murrosnivel — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voide-

nippa. 30 gr joka 20 000 km. jälkeen.

voideltava tuoreella raskaalla moottoriöljyllä S.A.E. n:o 50

19. Jousiriipuke - Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenippaa.
20. Olka-akselin tuen alaholkki, ylä- ja alatukivarren hol-

kit — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 5 voidenippaa.
21. Kuningaspultin holkit — Puolijuoksevaa runkorasvaa.

2 voidenippaa.
22. Etupyöräin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä kuu-

S.A.E. n:o 160, talvella: S.A.E. n:o 90. Täyttötulppa
irroitettava. Tilavuus: 1.2 ltr. (2 1/ i pint.).

16. Akku — Tulpat irroitettava. Tislattua vettä 10 m/m
(3/8 ") levyjen yli. Kaapelikengät irroitettava joka 9 000
km. perästä, puhdistettava, siveltävä vaseliinilla ja taas
pantava paikoilleen.

17. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

18. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

13. Käynnistin — Moottoriöljyä kuppiin.
14. Polkimet ja nivelet — Puolijuoksevaa runkorasvaa. —

2 voidenippaa. Niveliin öljyä.
15. Vaihteisto — Juoksevaa vaihteistovoidetta. Kesällä:

12. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide
nippaa.

11. Yhdysvarren kuulanivel —

Puolijuoksevaa runkorasvaa,
1 voidenippa.

.▲. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidelta-
vat aina tarpeen vaatiessa.

[*l Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.

joka 9 000 km. (6 000 mailin) perästä, puhdistettava
huuhteluöljvllä ja täytettävä uudestaan. Tilavuus: 1 1/2
ltr. (3 y 4 pint.).

34. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.
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VOITELUKAAVA
MALLIT P3 ja P4

1. Jousiriipuke — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 2 voidenip-
paa.

tettävä.

2. Generaattori — Moottoriöljyä.
2 öljykuppia.

3. Etupyörän laakerit — Keski-
raskasta lyhytsäikeistä kuula-
laakerirasvaa. Kansi täytet-
tävä.

voidenippaa.

voidenippa.

4. Kuningaspultin holkit — Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 2
voidenippaa.

5. Raidetangon kuulanivel —Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 1
denippa.

16 1.

7. Välinivel ja ohjaustanko —

Puolijuoksevaa runkorasvaa.
1 voidenippa.

6. Kääntövarren tangot — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 1 voi-
denippa.

8. Ohjaus — Juoksevaa vaihteis-
toainetta. Kesällä: S.A.E. n:o
160, talvella: S.A.E. n:o 90.
Jos tarvitaan ohennettava hy-
vin kylmällä ilmalla moottori-
öljyllä.

9. Jousiriipuke — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 2 voidenip-
paa.

erikoisohjeista.

10. Virranjakaja — Rasvakupit
täytettävä keskiraskaalla ly-
lyhytsäikeisellä rasvalla joka
3 000 km ajon jälkeen. Katko-
jan nokat puhdistettava ja si-
veltävä ohuesti vaseliinilla.
Katkojanvarren tappiin ja
pyörtimen alla olevaan sydän-
huopaan 2— 3 tippaa kevyttä
moottoriöljyä joka 9000 km
ajon jälkeen.

11. Kytkin- ja jarrupolkimen nive-
let — Puolijuoksevaa runko-

14. Akku — Tulpat irroitettava. Tislattua vettä 10 m/m
%") levyjen yli. Kaapelikengät irroitettava joka 9 000
km. perästä, puhdistettava, siveltävä vaseliinilla ja taas
pantava paikoilleen.

13. Vaihteisto — Vaihteistoöljyä. Kesällä S.A.E. 160, tal-
vella S.A.E. 90. Pohjatulppa irroitetaan ja öljy tyhjen-
netään. Vetävyys 1.1 litraa.

12. Käynnistin — Moottoriöljyä kuppeihin

rasvaa. 3 voidenippaa. Nive-
liin moottoriöljyä.

15. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa. Irroitetaan tulppa,
voidellaan ja tulppa kierretään kiinni.

18. Etupyörän laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä kuu-
lalaakerirasvaa. Kansi ja napa irroitettava. Laakerit

16. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenippaa.
17. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-

nippaa.

24

puhdistettava ja jälleen tay-

19. Kuningaspulttien holkit — Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa. 2

20. Raidetangon kuulanivel —Puo-

vain vesipumppurasvaa. 1 voi-

lijuoksevaa runkorasvaa. 1

denippa. Jäähdytys: Vetävyys

21. Vesipumppu — Käytettävä

23. Ilmanpuhdistaja — Joka 3 000

22. Jousiriipuke — Puolijuokse--vaa runkorasvaa. 1 voide-
RBj nippa.

suttajasta, pestävä bensiinissä
ja voideltava tuoreella, ras-

n:o 50. Raskasajo-ilmanpuh-
distajan huolto: katsottava

km. perästä irroitettava kaa-

kaalla moottoriöljyllä. S.A.E.

3 000 km. perästä pestävä

24. Öljyntäyttöaukon kansi (ilman
puhdistaja) irroitettava joka

bensiinissä ja voideltava tuo-

raskasta tai raskasta moottori-
25. Moottori — Kesällä: Keski-

reellä raskaalla moottoriöljyllä
S.A.E. n:o 50.

öljyä, paksuus S.A.E. n:o 30
tai 40 vaihdettava ainakin
joka 2 400 km. (1 500 mailin)
perästä. Talvella: Kevyttä
moottoriöljyä n:o 20 W (juok-
sevaa — 18° G lämmössä) tai
n:o 10 W (juoksevaa alle — 18°
C lämmössä). Vaihdettava
ainakin joka 1 500 km. pe-
rästä. Tilavuus: 4.7 ltr. (5
quart). Öljynkorkeus tutkit-
tava joka 240 km. (150 mai-
lin) perästä, tarvittaessa täyt
ettävä oikeaan korkeuteen.

joka 1 2000 km ajon jälkeen.
26. öljynpuhdistaja — Uusitaan

27. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä.
28. Murrosnivelet — Puolijuoksevaa runkorasvaa
29. Takapyörän laakeri — Tulppa irroitetaan, voidenippa

asetetaan tilalle ja voidellaan. Tulppa sijoitetaan takai-
sin. Lyhytsäikeistä laakerirasvaa.

30. Taka-akseli — Tyhjennetään, huuhdotaan. Hypoidiöljyä,
erikoisesti näitä varten valmistettua. Katso erikoisia
voiteluohjeita. Vetävyys 1.5 1 (3 1/i pints).

31. Jousiriipuke — Puolijuokseva runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

§. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidelta-
vat aina tarpeen vaatiessa.

X Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.



VOITELUKAAVA
MALLIT P5 ja P6

JOKA 1500 KM JÄLKEEN
Säännöllisen moottoriöljyn lisäyksen ja
vaihtamisen lisäksi tehdään seuraavat
voitelut.

1. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa run-
korasvaa. 2 voidenippaa.

2. Olka-akselin hotkit — Puolijuoksevaa
runkorasvaa. 2 voidenippaa.

3. Yhdysvarren kuulanivel — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.

4. Raidetangon kuulanivel — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voidenippaa.

5. Yhdysvarren kuulanivel — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.

6. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa run-
korasvaa. 2 voidenippaa.

7. Jousiriipuke —- Puolijuoksevaa run-

14. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä.
15. Virranjakaja — Rasvakuppi täytet-

tävä keskiraskaalla lyhytsäikeisellä
rasvalla. Joka 10000 km. (6000 mai-
lin) perästä. Katkojan nokat puh-
distettava ja siveltävä ohuesti vase-
liinilla. Katkojan varren tappiin ja
pyörtimen alla olevaan sydänhuo-
paan 2— 3 tippaa kevyttä moottori-
öljyä.

10.000 KM JÄLKEEN
Voitelu ja huolto, kuten 1500 ja 3000
km jälkeen, sekä lisäksi
16. Generaattori — Moottoriöljyä 10 tip-

paa öljykuppeihin. 2 öljykuppia.

23. Etupyöräin laakerit — Keskiraskasta,
lyhytsäikeistä kuulalaakerirasvaa.
Navan kansi ja napa irroitettava.
Laakerit puhdistettava ja taas täy-
tettävä.

24. Akku — Tulpat irroitettava. Kaa-
pelikengät irroitettava joka 9 600 km.
(6 000 mailin) perästä, puhdistettava,
siveltävä vaseliinilla ja taas pantava
paikoilleen.

25. Takasilta - Talvella: S.A.E. 90,
kesällä: S.A.E. 160 tai S.A.E. 140.
Katso voiteluohjetta.

15.000 KM JÄLKEEN
kuten 1.500, 3.000 ja 10.000 km jälkeen,
mutta lisäksi.
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VETÄVYYDET

26. Taka-akselin laakerit — Keskiras-
kasta, lyhytsäikeistä kuulalaakeri-
rasvaa. 1 voidenippa.

27. Taka-akselin laakerit — Keskiras-
kasta, lyhytsäikeistä kuulalaakeri-
rasvaa. 1 voidenippa.

KAUSILUONTOINEN ÖLJYN-
VAIHTO

2g Waihteisto _ Katso yleisiä ohjeita,
29. Ohjausvälitys — Juoksevaa pyörästö-

kesä
y
M SÄE UQ m

Talvella S.A.E. 90.

MOOTTORI
30. Moottoriöljyä — Katso yleisiä voitelu-

ohjeita.

17. Vesipumppu — Käytettävä vain ve-
sipumppurasvaa. 1 voidenippa.

18 ilmanpuhdistaja - Sisusta irroitet-
tava kaasuttajasta, pestävä bensii-
nissä j a kuivamisen jälkeen voidel-
tava tuoreella raskaalla moottori-
ölivllä S A E' ivo 50

, ft".'. '.
... . ,.19 m"

/a nivelet -

Puolijuoksevaa runkorasvaa 3 voide-
_„
y,,-■ ~

„ ■•.,. •■2 0. Polkimen nivelet - Moottoriöljyä
21. Käynnistin - Moottoriöljyä kuppiin.
22. Etupyörän laakerit — Keskiraskasta,

lyhytsäikeistä kuulalaakerirasvaa.
Kansi ja napa irroitettava. Laakerit
puhdistettava ja jälleen täytettävä.

korasvaa. 2 voidenippaa.
8. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa run-

korasvaa. 1 voidenippa.
9. Jousipultti — Puolijuoksevaa runko-

rasyaa. 1 voidenippa.
10. Raidetangon kuulanivel — Puolijuok-

sevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.
11. Olka-akselin holkit - Puolijuoksevaa

runkorasvaa. 2 voidenippaa. -
12. Jousiriipuke - Puolijuoksevaa run-

korasvaa. 2 voidenippaa.
13. Akku- Tislattua vettä 10 m/m (3/8»)

levyjen yli.

3000 KM JÄLKEEN
Suoritetaan voitelu ja huoltotyöt kuten
1500 km ajon jälkeen, sekä lisäksi

Jäähdytys 13 ltr. Taka-akseli 1.6 ltr.

Autot, joilla joudutaan ajamaan pääasiassa maanteillä ja pölyisillä reiteillä, on voideltava useammin, kuin tässä olevassa
taulukossa on määrätty, samoin on ilmanpuhdistaja puhdistettava useammin, vieläpä kerran päivässä erikoisen pölyisissä ajoissa.

Moottori 4.75 „ Vaihdelaatikko 1.1

PÖLYISET TIET JA PÖLYINEN SÄÄ

Normaalioloissa tulisi öljynpuhdistaja uusia n. 12.000 km ajon jälkeen, mutta pölyisillä teillä on öljyä usein tarkastet-
tava ja uusittava öljynpuhdistaja, jos öljy näyttäytyy likaiseksi.

MURROSNIYELET JA KYTKIMEN LAAKERI
Näitä ei tarvitse voidella muutoin, kuin purkamisen ja kokoomisen yhteydessä, kuten erikoisohjeista näkyy.
Kardaaniakselin keskilaakeri 7-hengen sedaneissa on voideltava kesällä S.A.E. 30 ja talvella S.A.E. 20 W öljyllä, joka

9 000 km ajon jälkeen.
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VOITELUKAAVA
MALLIT P7ja P8

JOKA 1.500 KM JÄLKEEN
Paitsi moottorin öljyn lisäystä ja vaih-
toa yleisohjeiden mukaan on tehtävä
seuraavat voitelut.

1. Ylä- ja alatukivarren ja ylätukivarren
laakeritapit — 5 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

2. Raidetangon nivelet — 3 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

3. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

4. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

5. Jousinivel — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

6. Jousiriipuke — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

7. Akku — Nestepinta tarkastettava ja
tislatulla vedellä säädettävä n. 10
km levyjen yläpuolelle.

8. Raidetangon nivelet — 2 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

9. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

10. Raidetangon kuulanivel — 1 voide-
nippa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

11. Ylätukivarren ylä- ja alatappi —

Alatukivarren tapit. — 5 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

JOKA 3.000 KM JÄLKEEN
1.500 km voitelun lisäksi:
12. Käsijarrun nivelet — vaihdeluisti-

vivut. Moottoriöljyä.
13. Virranjakaja — 1 rasvakuppi. 1 kier-

ros. Keskiraskasta lyhytsäikeistä

rasvaa. Joka 9 000 km jälkeen täy-
tetään rasvakuppi ja 2— 3 tippaa
moottoriöljyä huopaan, jakajavarren
takana. Huom! Rasvaa ja öljyä ei
saa tulla kärkiin.

14. Ilmanpuhdistaja — Kaasuttajan il-
manpuhdistajan kuparilastut pestävä
bensiinillä, annettava kuivua ja kas-
tettava kesällä S.A.E. 50:llä ja tal-
vella S.A.E. 20:11a. Ilmanpuhdista-
jan öljysäiliön pesu ja täyttö sa-
malla öljyllä. Kampikammion öljyn-
täyttöaukon ja tuuletusaukon ilma-
suotimet käsiteltävä samoin kuin
kaasuttajan ilmanpuhdistaja.

15. Vesipumppu — 1 voidenippa. Käy-
tettävä vain vesipumppurasvaa.

JOKA 9.000 KM JÄLKEEN
Voitelu ja huolto kuten 1.500 ja 3.000
km, lisäksi:
16. Generaattori — 2 öljykuppia. 10 tip-

paa kevyttä moottoriöljyä.
17. Etupyörän laakeri — Lyhytsäikeistä

laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään rasvalla.

18. Ohjausvälitys — Täyttötulpan au-
kosta S.A.E. N:o 90 hammaspyörä-
voiteluainetta. Huuhdotaan tarpeen
mukaan. Ei saa täyttää liian täy-
teen.

19. Polkimet ja nivelet — 3 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

20. Polkimen nivelet, joissa ei ole voide-
nippoja — moottoriöljyä.
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21. Käynnistin — 1 öljykuppi moottori-
öljyä.

22. Etupyörän laakeri — lyhytsäikeistä
laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään.

JOKA 20.000 KM JÄLKEEN
Voidellaan kuten edellä, lisäksi:
23. Murrosnivelet — Avataan ja täyte-

tään n. 35 gr lyhytsäikeisellä ras-
valla.

24. Takapyörän laakeri — Tulppa irroite-
taan ja tilalle asetetaan nippa. Voi-
dellaan ja tulppa asetetaan takaisin.
Lyhytsäikeistä laakerirasvaa.

25. Taka-akseli. Ehdottomasti käytet-
tävä hypoidiöljyä. Tyhjennetään,
huuhdotaan. Kesällä ja lauhalla tal-
visäällä S.A.E. 90, alle - 18° C
S.A.E. 80.

26. Takapyörän laakeri — Tulppa irroi-
tetaan ja tilalle sijoitetaan rasva-
nippa. Voidellaan ja tulppa kierre-
tään takaisin. Lyhytsäikeistä laa-
kerirasvaa.

KAUSIVOITELU
27. Vaihteisto — Tyhjennetään, huuhdo-

taan ja täytetään vaihteistoöljyllä.
Kesällä S.A.E. 140 tai 160, talvella
S.A.E. 90 pakkasta kestävällä öljyllä.

MOOTTORI
28. Moottoriöljyä — Katso yleisiä voi-

teluohjeita.

VETÄVYYDET
Jäähdytys 13.2 ltr. Polttoainesäiliö 68 ltr.
Moottori 4.75 ~ Taka-akseli 1.5

Vaihteisto .' 1,1

Huomattavaa! Pölyisillä teillä on voitelu tehtävä useammin, samoin on tällöin ilmanpuhdistajat puhdistettava useammin,
erikoisen vaikeissa olosuhteissa joka päivä. Kytkimen palautuslaakeri ei vaadi voitelua. Kardaaniakselin keskilaakeri on 7 hg
sedaneissa voideltava joka 9.000 km jälkeen, lyhytsäikeisellä laakerirasvalla. Öljynpuhdistajaan uusittava joka 12.000 km
jälkeen, mutta toimuisissa ajoissa jo ennen, riippuen öljyn laadusta sitä aika-ajoin tarkastettaessa. Mallissa P-8 on vaihde-
luistiin ja vaihteensäätölevyyn pantava ohuesti, edelliseen lyhytsäikeistä laakerirasvaa, jälkimmäiseen vesipumppurasvaa.



VOITELUKAAVA
MALLIT CA—CB

Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi-
denippaa.
Olka-akselin tuen alaholkki;
alatukivarren holkit; ohjaus
ja raidetangon kuulanivelet.
Puolijuoksurasvaa runko-
rasvaa. 6 voidenippaa.
Vesipumppu — Käytet-
tävä vain vesipumppuras-
vaa. 1 voidenippa.

1. Olka-akselintuen alaholkki;
alatukivarren holkitohjauk-
sen välivivun laakeri; rai-
detangon kuulanivelet. —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 9 void nippaa.

Jäähdyttäjä — Koko jääh-
dytyslaitteen tyhjentämi-
seksi avataan vesivaipan
alaosassa oleva laskuhana
tai tulppa sekä lisäksi jääh-
dyttäjässä oleva laskuhana
Tilavuus 14.7 ltr. (3 7 /8
gallonaa).
Ylätukivarren haarukan
holkit—Puolijuoksevaa run-
korasvaa. 2 voidenippaa.
Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

2. Generaattori — Moottori-
öljyä. 2 voidekuppi.

3. Ylätukivarren haarukan
holkit— Puolijuoksevaa run-
korasvaa. 2 voidenippaa.

4. Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

5. Etupyörän laakerit — Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaaerirasvaa. Suojus
ja napa irroitettava. Laa-
kerit puhdistettava ja täy-
tettävä uudelleen.

Etupyörän laakerit — Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Suo-
jus ja napa irroitettava.
Laakerit puhdistettava ja
jälleen täytettävä.

6. Ohjaus — Nestemäistä
vaihteisto - vo iteluainetta.
Kesällä: S.A.E. n:o 160;
talvella: S.A.E. n:o 90.
Jos tarvitaan, ohennetaan
erittäin kylmillä ilmoilla
moottoriöljyllä.

Ilmanpuhdistaja — Joka
3000 km. perästä irroitet
tava kaasuttajasta, pes-
tävä bensiinissä ja voidel-
tava tuoreella, raskaalla
moottoriöljyllä S.A.E. n:o
50. Raskasajo —■ ilman-
puhdistajan huolto katsot-
tava erikois-ohjeista.

7. Virranjakaja — Rasva-
kuppi. Täytetään keski-
raskaalla lyhytsäikeisellä
rasvalla. Joka 3000 km.
perästä kierretään yksi
kierros kiinni. Katkojan
nokat puhdistettava ja
siveltävä ohuesti vaselii-
nilla. Katkojanvarren tap-
piin ja pyörtimen alla ole-
vaan sydänhuopaan tipu-
tetaan 2—3 tippaa kevyttä
moottoriöljyä.

Moottori —■ Kesällä: keski-
raskasta tai raskasta moot-
toriöljyä S.A.E. n:o 30 tai
40. Vaihdettava ainakin
joka 2400 km. (1500 mai-
lin) perästä. Talvella: ke-
vyttä moottoriöljyä 20 W
(juoksevaa —■ 18° C lämpö-
tilassa) tai 10 W (juokseva
alle •— 18° C lämpötilassa).
Katso taulukkoa. Uusit-
tava ainakin joka 1500 km.
perästä. Tilavuus: 5.7 ltr.
(6 quarts). Täytettävä
täyttöaukon kautta oike-

8. Kytkimen käyttösylinterin
männän tiivistys — Jää-
kone-, iskunvaimentaja- tai
muuntajaöljyä. Kytkimen
säätöventtiili, venttiilin
mäntä, nivelet ja tangot
voideltava kevyellä moot-
toriöljyllä.

26. Kytkimen painelaakeri — Rasvakuppi täytettävä keski-
raskaalla, lyhytsäikeisellä rasvalla. Joka 9 000 km
perästä kierrettävä yksi kierros kiinni. Tätä laa-
keria ei saa voidella liian runsaasti.

27. Vaihteisto — Juoksevaa vaihteisto-voiteluainetta. Kesällä:

12. Akku — Tulpat avattava. Tislattua vettä n. 10 m/m
levyjen yli.

13. Akun navat — Kaapelikengät irroitettava, puhdistettava,
siveltävä vaseliinilla ja pantava paikoilleen.

14. Taka-akselin laakeri — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä kuu-
lalaakerirasvaa. 1. Voidenippa.

11. Käsijarrun-nivelet —■ Moot-
toriöljyä. Tapit ja nivelet.

S.A.E. n:o 50.

alle korkeudelle. Täyttöaukon kansi (ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km. perästä irroitettava, pestävä bensii-
nissä ja voideltava tuoreella, raskaalla moottoriöljyllä

10. Jarru- ja kytkinpolkimen
huopatiiviste ja nivelet —

Moottoriöljyä. Öljyreikiä
ja niveliä.

9. Käynnitsin — Moottori-
öljyä, öljykuppi.

25. Öljypuhdistaja — Suodatin uusittava joka 12 000 km
perästä.

15. Takasilta — Nestemäistä vaihteisto-voiteluainetta. Ke-
sällä: S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Kopan
takaosassa oleva tulppa irroitettava, ja säiliö tyhjennet-
tävä ruiskulla imien tai alasoassa oleva ruuvi avattava
ja säiliö tyhjennettävä puhaltamalla matalapaineilmalla.
Sisältö 1.8 ltr. (3 % pint.)
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S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Tilavuus:
1.3 ltr. (2 3/ 4 pint.).
Murrosnivelet — Puolijuoksevaa runkorasvaa 1 voide-
nippa.
Taka-akselinlaakeri — Keskiraskasta lyhytsäkeistä kuula-
laakerirasvaa. 1 voidenippa.

30. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenip-
paa.

.▲. Vaunut, joilla ajetaan pää-asiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voideltavat
aina tarpeen vaatiessa.

[*] Merkki voiteluaineen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.



VOITELUKAAVA

9000 km
3000 „

1500 „

1. Olka-akselintuen ylä-ja ala-
holkki; ylä- ja alatukivar-
ren holkit; ohjauksen väli-
vivun laakeri; ohjaus- ja
raidetangon kuulanivelet. —•
Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 9 voidenippaa.

2. Generaattori — Moottori-
öljyä. 2 öljykuppia.

3. Kuningaspullin holkit —•
Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

4. Etupyörän laakerit —■ Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Suojus
ja napa irroitettava. Laa-
kerit puhdistettava ja täy-
tettävä.

5. Moottori —■ Kesällä: Keski-
raskasta tai raskasta moot-
toriöljyä, jonka paksuus
S.A.E. n:o 30 tai 40. Vaih-
dettava ainakin joka 2 400
km. (1 500 mailin) perästä.
Talvella: kevyttä moottori-
öljyä S.A.E. n:o 20W(juok-
sevaa — 18° C lämmössä)
tai 10 W (juoksevaa alle

—■ 18 C° lämmössä). Katso
taulukkoa. Vaihdettava
ainakin joka 1 000 km.
perästä. Tilavuus: 5.7 ltr.
(6 quart). Öljynkorkeus
tutkittava mittatikulla
joka 240 km. (150 mailin)
perästä ja jos tarvitaan
lisättävä öljyä oikeaan
korkeuteen.
Ilmanpuhdistaja täyltöau-
kon kannessa, irroitettava
joka 3000 km perästä, pes-
tävä bensiinissä ja öljyt-
tävä raskaalla moottoriöl-
jyllä S.A.E. n:o 50.

6. Ohjaus — Juoksevaa vaih-
teistovoidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 140. Talvella:
S.A.E. n:o 90. Jos tarvi-
taan ohennetaan kovalla
pakkaseola moottoriöljyllä.

7. Jarrupolkimen- ja kytkin-
polkimen nivelet — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.
4 voidenippaa. Moottori-
öljyä niveliin.

9000 km
3000 „

1500 „

12. Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi-
ednippaa.

13. Olka-akselin ylä- ja ala-
holkki, ylä- ja alatukivarren
holkit, ohjaus- ja raidetan-
gon kuulanivelet —■ puoli-
juoksevaa runkorasvaa.
10 voidenippaa.

14. Vesipumppu — vain vesi-
pumpun voidetta. 1 voide-
nippa.

15. Jäähdytyslaite — Koko lait-
teen tyhjentämiseksi ava-
taan vesivaipan alaosassa
oleva laskuhana tai tulppa
sekä lisäksi jäähdyttäjässä
oleva laskuhana. Sisältö:
(18.9 ltr. — (5 gallonaa).

16. Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

17. Etupyörien laakerit — Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Suojus
ja napa irroitettava. Laa-
kerit puhdistettava ja täy-
tettävä uudestaan.

18. Ilmanpuhdistaja —• Irroi-
tettava joka 3 000 km.
perästä kaasuttajasta, pes-
tävä bensiinissä ja öljyt-
tävä tuoreella raskaalla
moottoriöljyllä. S.A.E. n:o
50. Raskas-ajo ilmanpuh-
distajan huolto katsottava
erikoisohjeista.

19. Virranjaakja — Rasvaku-
pit täytetään keskiraskaal-
la, lyhytsäikeisellä rasvalla.
Joka 3 000 km. perästä
kierretään yksi kierros
kiinni. Katkojanokat puh-
distettava ja siveltävä
ohuesti vaseliinilla. Kat-
kojan varren tappiin ja
pyörtimen alla olevaan sy-
dänhuopaan tiputetaan 2
—3 tippaa kevyttä moot-
toriöljyä.

20. Kytkimen painelaakeri —

Rasvakuppi täytettävä
keskiraskaalla, lyhytsäi-
keisellä rasvalla ja joka
9 000 km. perästä kier-
rettävä yksi kierros kiinni.

MALLI CZ

8. Vaihteisto — Juoksevaa vaihteistovoidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Avataan säi-
liönpohjassa oleva tulppa ja lasketaan öljy pois. Täyte-
tään uudestaan säiliön sivulla olevasta täyttöaukosta.
Tilavuus: 1.1 ltr. (2 */4 pint.).

9. Akun navat — Kaapelikengät irroitettava, puhdistettava,
siveltävä vaseliinilla ja jälleen pantava paikoilleen.

10. Akku — Tulpat irroitettava. Tislattua vettä 10 m m
(3 s") levyjen yli.

11. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa.

Tätä laakeria ei saa voidella liian runsaasti.
21. Öljynpuhdistaja — Suodatin uusittava joka 12 000 km.

perästä.
22. Käynnistin — Moottoriöljyä öljykuppiin.
23. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä. Tapit ja nivelet.
24. Murrosnivel — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voide-

nippa.
25. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä pyö-

rälaakerirasvaa. 1 voidenippa.
26. Takasilta. — Hypoidi-vetopyörästöön korkeaa painetta

kestävää voidetta. Kesällä ja talvella: katso ryhmä 1
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osastossa »Taka-akselin voiteluaineet». Tyhjennettävä
joka 9 000 km perästä, puhdistettava huuhteluöljyllä
(ei petroolilla) ja täytettävä uudestaan kovaa pai-
netta kestävällä hypoidi vetopyörästön voiteella (jolla
on alhainen jähmettymispiste). Tilavuus: 1 Il i ltr.
(3 i/4 Pint.).

27. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenip
paa.

Jk. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voideltavat
aina tarpeen vaatiessa.

[¥] Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.



VOITELUKAAVA
9000 km
3000
1500

1. Olka-akselin tuen ylä- ja ala-
holkki; ylä ja alatukivarren
holkit; ohjauksen välivivun
laakeri; ohjaus- ja raidetan-
gon kuulanivelet — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 9
voidenippaa.

2. Generaattori — Moottori-

9000 km
3000 „

1500 „

14. Vesipumppu — Käytet-
tävä vain vesipumppuras-
vaa. 1 voidenippa.

15. Jäähdytyslaite ■— Laitteen
täysin tyhjentämiseksi,
avataan vesivaipan ala-
osassa oleva laskuhana tai

MALLI C6

tulppa ja lisäksi jäähdyttä-
jässä oleva laskuhana. Ti-
lavuus: 16 litraa (4 I ji gal-

öljyä. 2 öljykuppia.
3. Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
16. Kuningasspultin holkit —

lonaa).

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

vaa. 2 voidenippaa.
17. Etupyörän laakerit ■— Kes-

4. Etupyörän laakerit — Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Kansi
ja napa irroitettava. Laa-
kerit puhdistettava ja taas
täytettävä.

5. Moottori — Kesällä: keski-

kiraskasta lyhytsäikeistä

raskasta tai raskasta moot-
toriöljyä, paksuus S.A.E.
n:o 30 tai 40. Vaihdettava
ainakin joka 2 400 km.
(1 500 mailin) perästä.Tal-
vella: kevyttä moottoriöl-
jyä n:o 20 W (juoksevaa
alle —18° C lämmössä).
Katso taulukkoa. Vaihdet-
tava ainakin joka 1600 km.
(1 000 mailin) perästä. Ti-
lavuus: 5.7 ltr. (6 quart).
Öljynkorkeus mitattava
joka 240 km. (150 mailin)
perästä; tarvittaessa täy-
täytettävä säiliö oikeaan
korkeuteen. Täyttöaukon
kansi (ilmanpuhdistaja):
Joka 3 000 km. perästä
irroitettava, pestävä ben-
siinissä ja voideltava tuo-
reella moottori öljyllä
S.A.E. n:o 50.

kuulalaakerirasvaa. Kansi
ja napa irroitettava. Laa-

täytettävä.
18. Ilmanpuhdistaja — Irroi-

tettava joka 3 000 km.

kerit puhdistettava ja taas

perästä kaasuttajasta, pes-

va moottoriöljyllä S. A. E.
n:o 50. Raskasajo-ilman-

perästä yksi kierros kiin-
ni. Katkojan nokat puh-

puhdistajan huolto katsot-

tävä bensiinissä ja voidelta-

tava erikoisohjeista.
19. Virranjakaja — Keskiras-

kasta, lyhytsäikeistä ras-

distettava ja siveltävä

vaa. Rasvakupin kantta
kierrettävä joka 30 00 km.

ohuesti vaseliinilla. Kat-
kojan varren tappiin ja

6. Ohjaus — Juoksevaa vaih-
teistovoidetta. Kesällä S.A.
E. n:o 160, talvella S.A.E.
n:o 90. Jos tarvitaan ohen-
nettava hyvin kylmällä il-
malla moottoriöljyllä.

pyörtimen alla olevaan
sydänhuopaan tiputettava
2—3 tippaa kevyttä, moot-
toriöljyä.

20. Kytkimen painelaakeri —

Keskiraskasta lyhytsäi-

7. Jarrupolkimen jakytkimen-
polkimen nivelet — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.
Voidenipat poljin- ja väli-
akselin holkeissa ja tar-
peissa. Niveliin moottori-
öljyä.

keistä rasvaa. Rasvakup-
Pia kierrettävä joka 9 600
km. perästä yksi kierros
kiinni.

21. Öljynpuhdistaja — Suoda-
tin vaihdettava joka 12000

8. Vaihteisto — Juoksevaa
vaihteistovoidetta. Kesällä

km. perästä.
22. Käynnistin — Moottori-

S.A.E. n:o 160. Talvella:
S.A.E. n:o 90. Tilavuus: 1.2 ltr. (2 1/, pint.)

9. Akun navat —Kaapeliken-
gät irroitettava, puhdistet-

öljyä öljykuppiin.
23. Käsijarrun nivelet — Moot-

toriöljyä kaikkiin niveliei
hankauspintoihin.

tava, siveltävä vaseliinilla ja pantava taas paikoilleen.
10. Akku — Tulpat avattava. Tislattua vettä 10 m/m

levyjen yli.
11. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä kuu-

lalaakerirasvaa.

24. Murrosnivel — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.
25. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä

12. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

13. Olka-akselin tuen ylä- ja alaholkki; ylä- ja alatukivarren
holkit, ohjaus- ja raidetangon kuulanivelet — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 10 voidenippaa.

kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

1.5 ltr. (3 1
4 pint.).

27. Jousiriipuke - Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenippaa.

26. Takasilla — Juoksevaa vaihteisto voidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Kopan takana
oleva tulppa irroitettava ja säiliö tyhjennettävä ruiskulla
imien tai alapuolella oleva ruuvi avattava ja säiliö tyh-

a na tarpeen vaatiessa

Jmm. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voideltavat

jennettävä puhaltamalla matalapaineilmalla. Tilavuus:

!¥! Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina
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VOITELUKAAVA9000 km
3000 „

1500 „

1. Olka-akselin tuen ylä- ja
holkki, ylä- ja alatukivarren
holkit- Puolijuoksevaa run-
korasvaa, 5 voidenippaa.

2. Raidetangon kuulanivelet —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

9000 km
3000 ~MALLI C8 1500

3. Generaattori — Moottori-
öljyä öljykuppeihin.
Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

5. Etupyörän laakeri* — Kes-
kiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa.Navan-
kansi ja napa irroitettava.
Laakerit puhdistettava ja
taas täytettävä.

6. Ohjaus — Juoksevaa vaih-
teistovoidetta Kesällä:
S.A.E. n:o 160, talvella:
S.A.E. n:o 90. Jos tarvitaan,
ohennettava hyvin kylmäl-
lä ilmalla moottoriöljyllä.

7.5 Virranjakaja —Rasvakup-
peihin keskirastakasta, ly-
hytsäikeistä rasvaa. Joka
3 000 km. perästä kier-
ettävä yksi kierros kiinni.
Katkojan nokat puhdis-
tettava ja siveltävä ohu-
esti vaseliinilla. Katko-
jan varren tappiin ja
pyörtimen aJla olevaan sy-
dänhuopaan 2— 3 tippaa
kevyttä moottoriöljyä.

8. Käynnistin — Moottori-
öljyä öljykuppiin.

9. Polkimet ja tangot — Puo-
lijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa. Niveliin
moottoriöljyä.

10. Vaihteisto — Juoksevaa
vaihteistovoidetta. Kesällä
S.A.E. n:o 160, talvella:
S.A.E. n:o 90. Täyttötulp-
pa irroitettava. Tilavuus:
1.2 ltr. pint.). Yli-
vaihteella varustettujen
vaunujena voitelu katsot-
tava erikoisohjeista.

11. Akku — Tulpat irroitetta-
va. Tislattua vettä 10 m m
(3 /8") levyjen yli. Kaapeli-
kengät irroitettava joka
9 000 km. perästä, puh-
distettava, siveltävä vase-
liinilla ja taas pantava
paikoilleen.

rasvaa. 1 voidenippa.
18. Kuningaspultin holkit — Puolijuoksevaa runkorasvaa.

2 voidenippaa.

12. Murrosnivel - Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voidenippa.
13. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä

kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.
14. Jousiriipuke - Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenppaa.
15. Olka-akselin tuen ylä- ja alaholkki, ylä- ja alatukivarren

holkit — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 5 voidenippaa.
16. Raidetangon kuulanivelet — Puolijuoksevaa runkorasvaa.

perästä

2 voidenippaa.
17. Vesipumppu — Käytettävä ainoastaan vesipumppu-
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19. Etupyöräin laakerit — Kes-
kiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Navan
kansi ja napa irroitettava.
Laakerit puhdistettava ja
taas täytettävä.

20. Ilmanpuhdistaja —■ Irroi-
tettava joka 3 090 km.
perästä kaasuttajasta, pes-
tävä bensiinissä ja voi-
deltava tuoreella, raskaal-
la moottoriöljyllä S.A.E.
n:o 50. Raskasajo-ilman-
puhdistajan huolto katsot-
tava erikoisohjeista.

21. Moottori — Kesällä: Keski-
raskasta tai raskasta moot-
toriöljyä, paksuus S.A.E.
n:o 30 tai 40. Vaihdettava
ainakin joka 2 400 km.

[ (1 500 mailin) perästä. Tal-
vella: kevyttä moottoriöl-
jyä 20 W (juoksevaa — 18°
C lämmössä) tai 10W(juok-
sevaa alle — 18° C). Katso
taulukkoa. Vaihdettava
ainakin joka (1 600 km.
(1 000 mailin) perästä. Ti-
lavuus: 5.7 ltr. (6 quart.)
Öljynkorkeus mitattava
joka 240 km. (150 mailin)

! perästä, tarvittaessa täy-
tettävä oikeaan korkeu-
teen. Täyttöaukon kannes-
sa oleva ilmanpuhdis-
taja irroitettava joka
3 000 km. perästä, pes-
tävä bensiinissä ja voi-
deltava tuoreella raskaal-

22. Jäähdytyslaite — Laitteen
kokonaan tyhjentämiseksi
avataan vesivaipan ala-
osassa oleva laskuhana tai
tulppa sekä lisäksi jääh-
dyttäjässä oleva laskuhana
Tilavuus: 18 ltr. (4 3 /4 gal-
lonaa).

la moottoriöljyllä S. A. E.
n:o 50.

23. Kytkimen painelaakeri —

(jos se on varustettu ras-
va kupilla ja putkella) —

Keskiraskasta lyhytsäikei-
stä rasvaa. Rasvakuppia
kierrettävä joka 9 000
km. perästä, yksi kierros
kiinni.

24. Öljynpuhdistaja — Suodatin vaihdettava joka 12 000 km

25. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä tappeihin ja niveliin.
26. Taka-akselin laakerit — Keskiraskasta, lyhytsäikeistä

kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

ohjeita. Tyhjennettävä joka 9 000 km. perästä, puh-
distettava huuhteluöljyllä ja täytettävä uudestaan
korkeaa painetta kestävällä hypoidipyörästön voiteella.
Tilavuus: 1.5 ltr. (3 Ifi pint.).

28. Jousiriipuke - Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voidenippaa.

27. Takasilta — Hypoidi-vetopyörästöön korkeaa painetta
kestävää voidetta. Kesällä ja talvella: katso voitelu-



VOITELUKAAVA
9000 km
3000
1500

1. Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi-
denippaa.

2. Välinivel ja ohjaustanko —

9000 km
3000 „

1500 „

17. Taka-akselin laakerit —■
Keskiraskasta lyhytsäi-
keistä kuulalaakerirasvaa.
1 voidenippa.

18. Iskunvaimentajan tangot ■—■Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

19. Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi-
denippaa.

20. Vesipumppu — Käytet-
tävä vain vesipumppuras-
vaa. 1 voidenippa.

21. Jousipultit — Puolijuokse-
vaa runkorasvaa. 1 voide-
nippa.

22. Generaattori — Moottori-
öljyä. 2 öljykuppia.

23. Iskunvaimentajan tangot —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

24. Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

25. Etupyörän laakerit — Kes-
kiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Kansi
ja napa irroitettava. Laa-
kerit puhdistettava ja jäl-
leen täytettävä.

26. Raidetangon kuulanivel —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 1 voidenippa.

27. Ilmanpuhdistaja — Joka
3 000 km. perästä irroi-
tettava kaasuttajasta, pes-
tävä bensiinissä ja voi-
deltava tuoreella, raskaal-
la moottoriöljyllä S.A.E.
n:o 50. Raskasajo-ilman-
puhdistajan huolto katsot-
tava erikoisohjeista.

28. Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi-
denippaa.

MALLI C 10—11

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 4 voidenippaa.

3. Öljynpuhdistaja — Suoda-
tin uusittava joka 12 000
km. perästä.

7. Iskunvaimentajan tangot —

Puolijuoksevaa runkoras
vaa. 2 voidenippaa.

8. Virranjakaja — Rasvaku-
pit täytettävä keskiras-
kaalla lyhytsäikeisellä ras-
valla. Joka 3 000 km.
perästä kierrettävä yksi
kierros kiinni. Katkojan
nokat puhdistettava ja
siveltävä ohuesti vaselii-
nilla. Katkojanvarren tap-
piin ja pyörtimen alla ole-
vaan sydänhuopaan 2—3
tippaa kevyttä moottori-
öljyä.

4. Etupyörän laakerit —■ Kes-
kiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. Kansi
täytettävä.

5. Kuningaspultin holkit —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 2 voidenippaa.

6. Raidetangon kuulanivel —

Puolijuoksevaa runkoras-
vaa. 1 voidenippa.

9. Ohjaus — Juoksevaa vaih-
teistoainetta. Kesällä: S.A
E. n:o 160, talvella: S.A.E
n:o 90. Jos tarvitaan ohen-
nettava hyvin kylmällä il-
malla moottoriöljyllä.

10. Jousiriipuke — Puolijuok-
sevaa runkorasvaa. 2 voi
denippaa.

11. Käynnistin — Moottori-
öljyä kuppeihin.

12. Kytkin- ja jarrupolkimen
nivelet — Puolijuoksevaa
runkorasvaa. 4 voidenip-
paa. Niveliin moottoriöljyä

13. Imuilmajarrun sylinteri —

(Erikoisvaruste). Iskunvai-
mentaja-,jääkone tai muun-

29. Moottori ■— Kesällä: Keski-
raskasta tai raskasta moot-
toriöljyä, paksuus S.A.E.
n:o 30 tai 40 aihdettava
ainakin joka 2 400 km.
(1 500 mailin) perästä. Tal-
vella: Kevyttä moottori-
öljyä n:o 20 W (juoksevaa
— 18° C lämmössä) tai n:o
10W (juoksevaa alle — 18°
C lämmössä). Katso tau-
lukkoa. Vaihdettava aina-
kin joka 1 600 km. (1 000

tajaöljyä. Edessä oleva
tulppa ja alipainejohto ta-
kana irroitettava; kum-
paankin päähän 30 gr (1 oz)
öljyä

14. Akku — Tulpat irroitetta-
va. Tislattua vettä 10 m/m 3/8") levyjen yli. Kaapeli-
kengät irroitettava joka 9 000 km. perästä, puh-
distettava, siveltävä vaseliinilla ja taas pantava
paikoilleen.

15. Käsijarrun nivelet — Moottoriöljyä tappeihin ja nive-
liin.

mailin) perästä. Tilavuus: 5.7 ltr. (6 quart). öljyn-
korkeus tutkittava joka 240 km. (150 mailin) perästä,
tarvittaessa täytettävä oikeaan korkeuteen.
Öljyntäyttöaukon kansi (ilmanpuhdistaja) irroitettava joka
3 200 km. perästä, pestävä bensiinissä ja voideltava
tuoreella raskaalla moottoriöljyllä S.A.E. n:o 50.

30. Jäähdytyslaite — Koko laitteen täysin tyhjentämiseksi
avattava vesivaipan alaosassa oleva laskuhana tai tulppa

16. Murrosnivel — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 1 voide-
nippa.
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sekä lisäksi jäähdyttäjässä oleva laskuhana. Tilavuus:
16 ltr. (4 1/i gallonaa).

31 Vaihteisto —■ Juoksevaa vaihteistovoidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 160, talvella: S.A.E. n:o 90. Täyttötulppa
irroitettava. Tilavuus: 1.8 ltr. (3 3 /4 pint.). Ylivaih-
teella varustettujen vaunujen voitelu katsottava erikois-
ohjeesta.

32 Taka-akselin laakerit ■— Keskiraskasta, lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa.

33 Iskunvaimentajan tangot — Puolijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa.

34

34. Takasilta — Juoksevaa vaihteisto-voidetta. Kesällä:
S.A.E. n:o 160. Talvella: S.A.E. n:o 90. Kopan ta-
kana oleva tulppa avattava ja säiliö tyhjennettävä ruis-
kulla imien tai irroitettava allaoleva ruuvi ja säiliö tyh-
jennettävä puhaltamalla matalapaineilmalla. Tilavuus:
2 ltr. (4 i/ 4 pint).

35. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

.▲. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidetta
vat aina tarpeen vaatiessa.

[¥] Merkki voiteen vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.



VOITELUKAAVA
MALLI Cl6

1. Ylä- ja alatukivarren holkit —

Puolijuoksevaa runkorasvaa. 5
voidenippaa.

2. Raidetangon kuulanivel — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 1 voide-
nippa.

3. Vesipumppu — Käytettävä vain
vesipumppurasvaa. 1 voide-
nippa.

4. Generaattori — Moottoriöljyä. 2
öljykuppia.

5. Etupyörän laakerit — Keskiras-
kasta lyhytsäikeistä kuulalaa-
kerirasvaa. Kansi täytettävä.

6. Kuningaspultin holkit — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

7. Ylätukivarren holkki — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 1 voide-
nippa.

19. Etupyörän laakerit — Keskiras-
kasta, lyhytsäikeistä kuulalaa-
kerirasvaa. Kansi ja napa irroi-
tettava. Laakerit puhdistettava
ja jälleen täytettävä.

20. Ylätukivarren holkki — Puoli-
juoksevaa runkorasvaa. 1 voide-
nippa.

21. Ilmanpuhdistaja — Joka 3 200
km. (2 000 mailin) perästä irroi-
tettava kaasuttajasta, pestävä
bensiinissä ja voideltava tuo-
reella, raskaalla moottoriöljyllä
S.A.E. n:o 50. Raskasajo-ilman-
puhdistajan huolto: katsottava
erikoisohjeista.

22. Moottori — Kesällä: Keskiras-
kasta tai raskasta moottoriöljyä,
paksuus S.A.E. n:o 30 tai 40
vaihdettava ainakin j oka 2 400
km. (1 500 mailin) perästä. Tal-
vella: Kevyttä moottoriöljyä
n:o 20 W (juoksevaa - 18° C
lämmössä) tai n:o 10 W (juok-
sevaa alle — 18° C lämmössä).
Katso taulukkoa. Vaihdettava
ainakin joka 1 600 km. (1 000
mailin) perästä. Tilavuus: 4.71
(5 quart). Öljynkorkeus tut-
kittava joka 240 km. (150 mai-
lin) perästä, tarvittaessa täytet-
tävä oikeaan korkeuteen.
Öljyntäyttöaukon kansi (ilman
puhdistaja) irroitettava joka
3 200 km. (2 000 mailin) perästä
pestävä bensiinissä ja voidel-
tava tuoreella raskaalla moot-
toriöljyllä S.A.E. n:o 50.

23. Jäähdytyslaite — Koko laitteen
täysin tyhjentämiseksi avattava
vesivaipan alaosassa oleva las-
kuhana tai tulppa sekä lisäksi
jäähdyttäjässä oleva laskuhana.
Tilavuus: 16 ltr. (4 1/l gallonaa).

24. Käynnistin — Moottoriöljyä
kuppeihin.

25. Käsijarrun nivelet — Moottori-
öljyä.

8. Ohjaus — Juoksevaa vaihteisto-
ainetta. Kesällä: S.A.E. n:o 160,
talvella: S.A.E. n:o 90. Jos tar-
vitaan ohennettava hyvin kyl-
mällä ilmalla moottoriöljyllä.

9. Virranjakaja — Rasvakupit täy-
tettävä keskiraskaalla lyhytsäi-
keisellä rasvalla joka 3000 km
ajon jälkeen. Katkojan nokat
puhdistettava ja siveltävä ohu-
esti vaseliinilla. Katkojanvar-
ren tappiin ja pyörtimen alla
olevaan sydänhuopaan 2— 3 tip-
paa kevyttä moottoriöljyä joka
9 600 km ajon jälkeen.

10. öljynpuhdistaja — Suodatin
uusittava joka 12 000 km. pe-
rästä.

11. Kytkin- ja jarrupolkimen nivelet
— Puolijuoksevaa runkorasvaa.
3 voidenippaa. Niveliin moot-
toriöljyä.

12. Vaihteisto — Vaihteistoöljyä,
kesällä S.A.E. 160, talvella
S.A.E 90. Vetävyys 1.2 litraa.

13. Akku — Tulpat irroitettava. Tislattua vettä 10 m/m (3/8 ")
levyjen yli. Kaapelikengät irroitettava joka 9 000 km.
perästä, puhdistettava, siveltävä vaseliinilla ja taas pan-
tava paikoilleen.

26. Murrosnivel — Joka 40~000 km purettava ja täytettävä
murr osnivelrasvalla.

27. Takapyörän laakeri — keskiraskasta lyhytsäikeistä kuula-
laakerirasvaa.

14. Takapyöräin laakerit — Keskiraskasta lyhytsäikeistä
kuulalaakerirasvaa. 1 voidenippa. 28. Takasilta — Hypoidipyörästörasvaa. Kesällä ja talvella

erikoisohjeiden mukaisesti. Tyhjennetään, huuhdotaan
ja täytetään E.P. hypoidiöljyllä joka 9 000 km jälkeen.
Vetävyys 1.4 1., 7 hg 1.7 1.

15. Jousiriipuke — Puolijuoksevaa runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

16. Ylä- ja alatukivarren holkit — Puolijuoksevaa runko-
rasvaa. 5 voidenippaa.

29. Jousiriipuke — Puolijuokseva runkorasvaa. 2 voide-
nippaa.

17. Raidetangon kuulanivel — Puolijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa.

18. Kuningaspultin holkit — Puolijuoksevaa runkorasvaa.
2 voidenippaa.

.▲. Vaunut, joilla ajetaan pääasiassa pölyisillä teillä tar-
vitsevat tämän huollon useammin ja ovat ne voidelta-
vat aina tarpeen vaatiessa.

j¥] Merkki öljyn vaihtamiseksi eri vuodenaikoina.
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VOITELUKAAVA
MALLIT C-18, C-19 ja C-20

JOKA 1.500 KM JÄLKEEN
Paitsi moottorin öljyn lisäystä ja vaih-
toa yleisohjeiden mukaan on tehtävä
seuraavat voitelut.

1. Ylä- ja alatukivarren ja ylätukivarren
laakeritapit — 5 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

2. Raidetangon nivelet — 3 voidenippaa
(6 mallissa C2O). Puolijuoksevaa
runkorasvaa.

3. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

4. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

§. Jousiriipuke — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

6. Jousiriipuke — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

7. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

8. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

9. Raidetangon kuulanivel ja mallissa
C 20 ohjauksen välivarren laakeri —

1 voidenippa. Puolijuoksevaa runko-
rasvaa.

10. Ylätukivarren ylä- ja alatappi — Ala-
tukivarren tapit. 5 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

11. Akku — Nestepinta tarkastettava ja
tislatulla vedellä säädettävä n. 10
km levyjen yläpuolelle.

JOKA 3.000 KM JÄLKEEN
1.500 km voitelun lisäksi:
12. Käsijarrun nivelet — vaihdeluisti-

vivut. Moottoriöljyä.

13. Virranjakaja — 1 rasvakuppi. 1 kier-
ros. Keskiraskasta lyhytsäikeistä ras-
vaa. Joka 9 000 km jälkeen täyte-
tään rasvakuppi ja 2—3 tippaa moot-
toriöljyä huopaan, jakajavarren ta-
kana. Huom! Rasvaa ja öljyä ei saa
tulla kärkiin.

14. Generaattori — 2 öljykuppia. 10 tip-
paa kevyttä moottoriöljyä.

15. Ilmanpuhdistaja — Kaasuttajan il-
manpuhdistajan kuparilastut pestävä
bensiinillä, annettava kuivua ja kas-
tettava kesällä S.A.E. 50:llä ja tal-
vella S.A.E. 20:11a. Ilmanpuhdista-
jan öljysäiliön pesu ja täyttö samalla
öljyllä. Kampikammion öljyntäyttö-
aukon ja tuuletusaukon ilmasuotimet
käsiteltävä samoin kuin kaasuttajan
ilmanpuhdistaj a.

16. Vesipumppu — 1 voidenippa. Käy-
tettävä vain vesipumppurasvaa.

JOKA 9.000 KM JÄLKEEN
Voitelu ja huolto kuten 1.500 ja 3.000
km, lisäksi:
17. Polkimet ja nivelet — 3 voidenippaa.

Puolijuoksevaa runkorasvaa.
18. Polkimen nivelet — moottoriöljyä.

Voimajarru mallissa G 20, iskunvai-
mentajan tai translormaattoriöljyä
Imuputki irroitetaan ja sisälle kaade-
taan 30 gr öljyä.

19. Käynnistin — 1 öljykuppi moottori-
öljyä.

20. Etupyörän laakeri — lyhytsäikeistä
laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään.
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21. Etupyörän laakeri — Lyhytsäikeistä
laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään rasvalla.

22. Akku — Kaapelit irroitetaan, navat
puhdistetaan ja voidellaan vaselii-
nilla.

JOKA 20.000 KM JÄLKEEN
Voidellaan kuten edellä, lisäksi:
23. Taka-akseli — Ehdottomasti käytet-

tävä hypoidiöljyä. Tyhjennetään,
huuhdotaan. Kesällä ja lauhalla tal-
visäällä S.A.E. 90, alle -18 C
S.A.E. 80.

24. Takapyörän laakeri — Tulppa irroite-
taan ja tilalle asetetaan nippa. Voi-
dellaan ja tulppa asetetaan takaisin.
Lyhytsäikeistä laakerirasvaa.

25. Takapyörän laakeri — Tulppa irroi-
tetaan ja tilalle sijoitetaan rasva-
nippa. Voidellaan ja tulppa kierre-
tään takaisin. Lyhytsäikeistä laakeri-
rasvaa.

KAUSIVOITELU
26. Vaihteisto — Tyhjennetään, huuhdo-

taan ja täytetään vaihteistoöljyllä.
Kesällä S.A.E. 140 tai 160, talvella
S.A.E. 90 pakkasta kestävällä öljyllä.

27. Ohjausvälitys — Täyttötulpan au-
kosta S.A.E. N:o 90 hammaspyörä-
voiteluainetta. Huuhdotaan tarpeen
mukaan. Ei saa täyttää liian täy-
teen.

MOOTTORI
28. Moottoriöljyä — Katso yleisiä voi-

teluohjeita.

VETÄVYYDET ClB Cl 9 C2O ClB Cl 9 C2O
Jäähdytys 19 1 19 1 19 1 Taka-akseli 1.11 1.11 3.01
Moottori 4.7 1 5.7 1 5.7 1 Vaihteisto 1.2 1 1.61 1.6 1
Polttoainesäiliö 60 1 60 1 70 I Vaihdelaatikko ja ylivaihde 1.6 1 2.1 1 3.01

Huomattavaa! Pölyisillä teillä on voitelu tehtävä useammin, samoin on tällöin ilmanpuhdistaj at puhdistettava useammin,
erikoisen vaikeissa olosuhteissa joka päivä. Kytkimen palautuslaakeri ei vaadi voitelua. Kardaaniakselin keskilaakeri on 7 hg
sedaneissa voideltava joka 9.000 km jälkeen moottoriöljyllä, S.A.E. 30 kesällä ja S.A.E. 20 W talvella. Öljynpuhdistajan
uusittava joka 12.000 km jälkeen, mutta tomuisissa ajoissa jo ennen, riippuen öljyn laadusta sitä aika-ajoin tarkastetta-
essa. Murrosnivelten. voitelu: katso sivua 20.



VOITELUKAAVA
MALLIT C22 ja C 23

JOKA 1.500 KM JÄLKEEN
Paitsi moottorin öljyn lisäystä ja vaih-
toa yleisohjeiden mukaan on tehtävä
seuraavat voitelut.

1. Ylä- ja alatukivarren ja ylätukivarren
laakeritapit — 5 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

2. Raidetangon nivelet — 3 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

3. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

4. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

5. Jousinivel — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

6. Jousiriipuke — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

7. Akku — Nestepinta tarkastettava ja
tislatulla vedellä säädettävä n. 10
cm levyjen yläpuolelle.

8. Raidetangon nivelet — 2 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

9. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

10. Raidetangon kuulanivel — 1 voide-
nippa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

11. Ylätukivarren ylä- ja alatappi —

Alatukivarrent apit. —5 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

JOKA 3.000 KM JÄLKEEN
1.500 km voitelun lisäksi:
12. Käsijarrun nivelet — vaihdeluisti-

vivut. Moottoriöljyä.
13. Virranjakaja — 1 rasvakuppi. 1 kier-

ros. Keskiraskasta lyhytsäikeistä

rasvaa. Joka 9 000 km jälkeen täy-
tetään rasvakuppi ja 2— 3 tippaa
moottoriöljyä huopaan, jakajavarren
takana. Huom! Rasvaa ja öljyä ei
saa tulla kärkiin.

14. Ilmanpuhdistaja — Kaasuttajan il-
manpuhdistaj an kuparilastut pestävä
bensiinillä, annettava kuivua ja kas-
tettava kesällä S.A.E. 50:llä ja tal-
vella S.A.E. 20:11a. Ilmanpuhdista-
jan öljysäiliön pesu ja täyttö sa-
malla öljyllä. Kampikammion öljyn-
täyttöaukon ja tuuletusaukon ilma-
suotimet käsiteltävä samoin kuin
kaasuttajan ilmanpuhdistaja.

15. Vesipumppu — 1 voidenippa. Käy-
tettävä vain vesipumppurasvaa.

JOKA 9.000 KM JÄLKEEN
Voitelu ja huolto kuten 1.500 ja 3.000
km, lisäksi:
16. Generaattori — 2 öljykuppia. 10 tip-

paa kevyttä moottoriöljyä.
17. Etupyörän laakeri — Lyhytsäikeistä

laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään rasvalla.

18. Ohjausvälitys — Täyttötulpan au-
kosta S.A.E. N:o 90 hammaspyörä-
voiteluainetta. Huuhdotaan tarpeen
mukaan. Ei saa täyttää liian täy-
teen.

19. Polkimet ja nivelet — 3 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

20. Polkimen nivelet, joissa ei ole voide-
nippoja — moottoriöljyä.

21. Käynnistin — 1 öljykuppi moottori-
öljyä.

22. Etupyörän laakeri — lyhytsäikeistä
laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään.

JOKA 20.000 KM JÄLKEEN
Voidellaan kuten edellä, lisäksi:
23. Murrosnivelet — Avataan ja täyte-

tään n. 35 gr lyhytsäikeisellä ras-
valla.

24. Takapyörän laakeri — Tulppa irroite-
taan ja tilalle asetetaan nippa. Voi-
dellaan ja tulppa asetetaan takaisin.
Lyhytsäikeistä laakerirasvaa.

25. Taka-akseli. Ehdottomasti käytet-
tävä hypoidiöljyä. Tyhjennetään,
huuhdotaan. Kesällä ja lauhalla tal-
visäällä S.A.E. 90, alle - 18° C
S.A.E. 80.

26. Takapyörän laakeri — Tulppa irroi-
tetaan ja tilalle sijoitetaan rasva-
nippa. Voidellaan ja tulppa kierre-
tään takaisin. Lyhytsäikeistä laa-
kerirasvaa.

KAUSIVOITELU
27. Vaihteisto — Tyhjennetään, huuhdo-

taan ja täytetään vaihteistoöljyllä.
Kesällä S.A.E. 140 tai 160, talvella
S.A.E. 90 pakkasta kestävällä öljyllä.

MOOTTORI
28. Moottoriöljyä — Katso yleisiä voi-

teluohjeita.

VETÄVYYDET
Jäähdytys C-22 16 ltr C-23 22.5 ltr. Taka-akseli C-22 1.5 ltr. C-23 1.5 ltr.
Moottori

M 4.75,, ~ 5.7 „ Vaihteisto „ 1.1 „ ~ 1.6 „

Polttoainesäiliö
~

68
„ „

8 „ Vaihteisto ylivaihteella
„ 1.4 „ „

2.1
~

Huomattavaa! Pölyisillä teillä on voitelu tehtävä useammin, samoin on tällöin ilmanpuhdistajat puhdistettava useammin,
erikoisen väike ssa olosuhteissa joka päivä. Kytkimen palautuslaakeri ei vaadi voitelua. Kardaaniakselin keskilaakeri on 7 kg
sedaneissa voideltava joka 9.000 km jälkeen, lyhytsäikeisellä laakerirasvalla. Öljynpuhdistajaan uusittava joka 12.000 km
jälkeen, mutta toimuisissa ajoissa jo ennen, riippuen öljyn laadusta sitä aika-ajoin tarkastettaessa. Vaihdeluistiin ja vaihteen-
säätölevyyn pantava ohuesti, edelliseen lyhytsäikeistä laakerirasvaa, jälkimmäiseen vesipumppurasvaa.
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VOITELUKAAVA
MALLI C-24

II 10 9 24 8 23 30 IS 22 28 29

kana. Huom! Rasvaa ja öljyä ei
saa tulla kärkiin.

13. Käsijarrun nivelet — vaihdeluisti-
vivut. Moottoriöljyä.

14. Kardaaniakselin nivelet — 1 voide-
nippa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

15. Ilmanpuhdistaja — Kaasuttajan il-
manpuhdistaj an kuparilastut pestävä
bensiinillä, annettava kuivua ja kas-
tettava kesällä S.A.E. 50:llä ja tal-
vella S.A.E. 20:11a. Ilmanpuhdista-
jan öljysäiliön pesu ja täyttö sa-
malla öljyllä. Kampikammion öljyn-
täyttöaukon ja tuuletusaukon ilma-
suotimet käsiteltävä samoin kuin
kaasuttajan ilmanpuhdistaja.

JOKA 9.000 KM JÄLKEEN

JOKA 1.500 KM JÄLKEEN
Paitsi moottorin öljyn lisäystä ja vaih-
toa yleisohjeiden mukaan on tehtävä
seuraavat voitelut.

1. Ylä- ja alatukivarren ja ylätukivarren
laakeritapit — 5 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

2. Raidetangon nivelet — 6 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

3. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

4. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

5. Akku — Nestepinta tarkastettava ja
tislatulla vedellä säädettävä n. 10
km levyjen yläpuolelle.

6. Jousiriipuke — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

7. Jousinivel — 2 voidenippaa. Puoli-
juoksevaa runkorasvaa.

8. Yläsäätövarren pultit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

9. Kuningaspultin holkit — 2 voidenip-
paa. Puolijuoksevaa runkorasvaa.

10. Raidetangon nivelet — 2 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

11. Ylätukivarren ylä- ja alatappi —

Alatukivarren tapit. 5 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

JOKA 3.000 KM JÄLKEEN
1.500 km voitelun lisäksi:
12. Virranjakaja — 1 rasvakuppi. 1 kier-

ros. Keskiraskasta lyhytsäikeistä ras-
vaa. Joka 9 000 km jälkeen täyte-
tään rasvakuppi ja 2—3 tippaa moot-
toriöljyä huopaan, jakajavarren ta-

Voitelu ja huolto kuten 1.500 ja 3.000
km, lisäksi:
16. Etupyörän laakeri — Lyhytsäikeistä

laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään rasvalla.

17. Ohjausvälitys — Täyttötulpan au-
kosta S.A.E. N:o 90 hammaspyörä-
voiteluainetta. Huuhdotaan tarpeen
mukaan. Ei saa täyttää liian täyteen.

18. Polkimet ja nivelet — 3 voidenippaa.
Puolijuoksevaa runkorasvaa.

19. Polkimen nivelet, joissa ei ole voide-
nippoja — moottoriöljyä.

20. Voimajarrunsylinteri — Iskunvaimen-
tajan tai muuntajaöljyä. Imuputki
irroitetaan ja sisälle kaadetaan 30 gr
öljyä.

21. Kardaaniakseli keskilaakeri — l voide-
nippa. Lyhytsäikeistä laakerirasvaa.

VETÄVYYDET
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22. Käynnistin — 1 öljykuppi moottori-
öljyä.

23. Generaattori — 2 öljykuppia. 10 tip-
paa kevyttä moottoriöljyä.

24. Etupyörän laakeri — lyhytsäikeistä
laakerirasvaa. Napa avataan, puh-
distetaan ja täytetään.

29. Vaihteisto ja ylivaihde — Tyhjenne-
tään, huuhdotaan ja täytetään vaih-
teistoöljyllä. Katso erikoisohjeita.

JOKA 20.000 KM JÄLKEEN
Voidellaan kuten edellä, lisäksi:
25. Taka-akseli. Ehdottomasti käytettä-

vähypoidiöljyä. Tyhjennetään, huuh-
dotaan. Kesällä ja lauhalla talvi-
sääliä S.A.E. 90, alle - 18° C S.A.E. 80.

26. Takapuörän laakeri — Tulppa irroite-
taan ja tilalle asetetaan nippa. Voi-
dellaan ja tulppa asetetaan takaisin.
Lyhytsäikeistä laakeriresvaa.

27. Takapyörän laakeri — Tulppa irroite-
taan ja tilalle sijoitetaan rasvanippa.
Voidellaan ja tulppa kierretään ta-
kaisin. Lyhytsäikeistä laakeri-rasvaa.

28. Nestekytkin — Kytkinkapan oikeas-
ta ylisivusta irroitetaan siivilä. Neste-
kytkimen kopan täyttötulppa avataan
ja täytetään reikään saakka Chrysler
nestekytkinöljyllä. Sitten kierretään
tulppa kiinni ja uusi tiiviste sijoite-
taan. Tulpan oltava lujasti kiinni.

30. Moottori — Katso yleisiä voiteluoh-
jeita. Moottriöljyä — Öljyntäyttöau-
kon siivilä irroitetaan joka 3.000
km jälkeen, pestään petroolilla, kui-
vataanja voidellaan S.A.E. 50 öljyllä.

Polttoainesäiliö 79 1 Nestekytkin 8.5 1

Jäähdytys 22 1 Taka-akseli 3.0 1
Moottori 5.7 Vaihteisto, ylivaihteella 2.1 1

Huomattavaa! Pölyisillä teillä on voitelu tehtävä useammin, samoin on tällöin ilmanpuhdistajat puhdistettava useammin,
erikoisen vaikeissa olosuhteissa joka päivä. Kytkimen palautuslaakeri ei vaadi voitelua. Kardaaniakselin keskilaakeri on 7 hg
sedaneissa voideltava joka 9.000 km jälkeen, lyhytsäikeisellä laakerirasvalla. Öljynpuhdistajan uusittava joka 12.000 km
jälkeen, mutta tomuisissa ajoissa jo ennen, riippuen öljyn laadusta sitä aika-ajoin tarkastettaessa, vaihdeluistiin javaihteen-
säätölevyyn pantava ohuesti, edelliseen lyhytsäikeistä laakerirasvaa, jälkimmäiseen vesipumppurasvaa.



2. ETUAKSELI.
Vaunun käyttövarmuudelle ovat etupyörien asian-

mukainen kiinnitys ja asento mitä tärkeimmät.
Jos virheellisen käytön tai autovahingon johdosta
jokin akselin tai ohjauslaitteen osa vääntyy, olisi
se korvattava uudella. HUOMATTAVA: Näitä
vääntyneitä osia ei ole oikaistava, koska silloin
metallin ainerakenne muuttuu ja osa tulee hei-
kommaksi.

8. Tutkitaan pyörien tasapainoitus renkaineen ja
jarrurumpuineen. Jos tarvitaan, tasapainote-
taan. Tähän käytetään vanteisiin kiinnitettäviä
painoja.

1.6 m/m (Vie") eikä pyörän heitto renkaan ke-
hällä yli 3 m/m ( 1/ 8 ").

9. Tutkitaan, ovatko ohjausvälitys ja tangot oikein
tarkistetut.

10. Voidellaan kaikki osat voitelukaavan mukaan.
11. Koeajetaan vaunu.PYÖRIEN HYPPIMINEN JA HEIT-

TELEMINEN SUURILLA NOPEUK-
SILLA LIIALLINEN RENKAITTEN

KULUMINEN
Pyörien hyppiminen ja heitteleminen suurella no-

peudella ajettaessa johtuu useimmiten väärästä
ilmanpaineesta renkaissa tai etupyörien jarenkaitten
tasapainon puutteesta, edellyttäen, että pyörien
auraus on oikea ja kuningaspultin sekä olka-akselin
kaltevuuskulmat kummassakin pyörässä yhtäsuuret
ja sallittujen rajojen sisällä sekä jousiriipukkeet
tarkistetut.

Liiallisen renkaitten kulumisen estämiseksi mene-
tellään seuraavalla tavalla:

1. Vaunun etupuoli tarkistetaan, kuten on neu-
vottu luvussa »Etupyörien hyppiminen ja heit-
teleminen».

2. Tutkitaan etupyörien kääntökulmien sovitus
»Wee-Gee» pöydällä tai muulla pyörien suuntaus-
laitteella. Tarkastetaan, ovatko raidevivut, olka-
akselien tuet tai runko vääntyneet.

Etupyörät, renkaat ja jarrurummut ovat valmis-
tettaessa tasapainoitetut, mutta vaatii renkaitten
kuluminen ja uiko- ja sisärenkaissa olevat paikat
uuden tasapainoituksen. 3. Jos takarenkaat kuluvat liikaa, tutkitaan pyö-

rien ja renkaitten heitto ja epäkeskeisyys. Myös
katsotaan, ovatko runko ja takasilta suorat ja
oikeassa asennossa.

Jos pyörät hyppivät tai heittelevät, menetellään
seuraavalla tavalla:

4. Jos renkaat ääntävät käänteissä ajettaessa,
vaikka renkaissa on oikea ilmanpaine, ja etu-
pyörien asento oikea, osoittaa se, että nopeus
käänteessä on liian suuri.

1. Tarkistetaan etupyöräin laakerit. Laakerin tark-
ka sovitus tapahtuu seuraavasti: Mutteria kiris-
tetään siksi kunnes pyörä, joka on pantu pyöri-
mään, vähitellen pysähtyy. Sitten kierretään
mutteria auki seuraavaan sokan reikään saakka.

Liika renkaitten kuluminen johtuu useimmiten
väärästä pyörien asennosta, etupyörien kääntökul-
mien virheellisyydestä tai liian vähäisestä ilmanpai-
neesta renkaissa.

2. Jos kuningaspultit ja holkit ovat paljon kulu-
neet ovat ne uusittavat. Kuluminen tutkitaan
tarttumalla toisella kädellä renkaan ylä- ja toi-
sella sen alaosaan ja voimaakkaasti ravis-
tamalla edestakaisin. Jos liikkumisvara on
3 m/m (Vs' ) tai enemmän, ovat kuningaspultit
ja holkit uusittavat.

4. Kuulanivelet on uusittava, jos ovat paljon kulu-
neet.

3. Jousiriipukkeitten sovitus tutkitaan. Niitten on
liikuttava vapaasti, mutta eivät kuitenkaan saa
olla niin löysät, että voivat liikkua kohtisuoraan
tai vinosti sivulle.

ETUPYÖRIEN ERILLINEN
JOUSITUS

5. 4\itkitaan kuningaspultin ja olka-akselin kalte-
vuudesta yhteisesti johtuva pyörän pystykalte-
vuus, kuningaspultin kaltevuus ajosuunnassa eli
jättö, sekä auraus tässä järjestyksessä ja teh-
dään tarpeelliset tarkistukset.

6. Tarkastetaan nesteen korkeus iskunvaimentajissa

Alatukivarren ja rungon poikkipalkin välillä on
kierrejouset. Pyörän liike kohtisuorassa suunnassa
vaimentuu kaksitoimisissa nesteiskunvaimentajissa,
jotka ovat iskunvaimentajan varsina toimivilla ylä-
tukivarsilla yhdistetyt olka-akselin tuen yläpäähän.

Etupyörät ovat kiinnitetyt olka-akseleihin, joita
taas toisistaan riippumatta kannattavat olka-akse-
lin tuet, jotka ovat yhdistetyt ylä- ja alatukivarren
avulla vaunuun ja iskunvaimentajiin.

(Kuvissa 25 ja 27 esitetty malli)

ja täytetään tarvittaessa täyttöaukkoon saakka
alkuperäisellä iskunvaimentajaöljyllä.

7. Tutkitaan pyörien ja renkaitten heittäminen.
Pyörän epäkeskeisyys ei saisi olla vanteessa yli

Raidevipujen yhdistämiseen käytetään kahta rai-
detankoa. Niissä paikoissa, missä ne ovat yhdiste-
tyt raidevipuihin ja ohjauksen välivipuun, käytetään
kuulaniveliä.
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vat kiristyspultit.

Kuva 1. Aurauksen mittaus, mittaamalla välit A ja B.

TARKISTUKSET
(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)

Pyörän pystykaltevuus, jättö ja auraus ovat
säädettävissä. Jos kuitenkin joku näistä kulmista
muuttuisi, ei tarkistusta ole tehtävä, ennenkuin
vahingoittuneet osat on uusittu.

Etupyörien asento on saatava tarkaksi, jotta
ohjaus tulisi helpoksi ja renkaitten kuluminen mah-
dollisimman vähäiseksi. Pyörän laakerit on kunnolla
tarkistettava. Ennen asentojen tarkistamista ovat
etu- ja takarenkaat täytettävät ilmalla normaali-
tarkistuksissa mainittujen ohjeitten mukaan. Mit-
tauksia toimitettaessa on vaunun seistävä tasaisella
pinnalla ja etupyörien on oltava kääntölevyillä,
ellei käytetä erikoislaitetta kuningaspultin ja olka-
akselin kaltevuuskulmien mittaamiseen.

HUOM: Jos kuningaspultin ja olka-akselin kalte-
vuuskulman mittaamiseen käytetään muunlaista
kuin edellämainittua laitetta, niin saadaan tarkat
mitat vain silloin kun etupyörät ovat kääntölevyllä.

AURAUKSEN TARKISTUS
(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)

1. Kiertämällä ohjauspyörä keskiasentoon ja oh-
jauksen välivipu yhdensuuntaiseksi vaunun kes-
kiviivan kanssa, saadaan etupyörät suoraan
eteenpäin.

Aurauksen tarkistus on tehtävä molemmilla raide-

HUOM: Jos liian suuren aurauksen mittaa-
miseen käytetään »Wee-Gee» pöytää tai sen
tapaista pyörien suuntauslaitetta, niin on pyö-
rät pidettävä suoraan eteenpäin ja siirrettävä
vaunua eteenpäin laitteen sillalle.

2. Todellinen auraus mitataan siten, että mita-
taan kahden, kulutuspinnan keskiviivalla ja
navan korkeudella olevan pisteen etäisyys ren-
kaitten takana (A, kuva 1). Näihin pisteisiin
asetetaan merkit. Sitten työnnetään vaunua
eteenpäin kunnes nämä pisteet tulevat renkait-
ten eteen navan korkeudelle. Näitten samojen
pisteitten etäisyys mitataan taas (B, kuval).
Eroitus osoittaa aurauksen suuruutta.

tangoilla.
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3. Irroitetaan raidetangon kummassakin päässä ole-

on tehty, asetataan kiristyspultit jälleen pai-
koilleen.

Kun auraus on tarkistettu, mitataan ovatko mo-
lemmat raidetangot yhtä pitkät. Mitataan raide-
tankojen kierteillä varustettujen päätekappalten
väli. Silloin on mitan »C» oltava yhtä pitkä kuin
mitan »D» (kuv. 2). Jos raidetangot ovat eri pit-
kät, niin ei auraus ole oikea. Raidetangot on tar-
kistettava samanpituisiksi ja tutkittava, että auraus
on sallittujen rajojen sisällä. Jollei raidetankoja
yhtä pitkiksi tarkistamalla saataisi oikeaa aurausta,
on tutkittava, ovatko tankojen vivut taipuneet.

4. Kumpaakin raidetankoa kierretään tasaisesti
kunnes saadaan oikea auraus. Kun tarkistus

Kuva 2. Etupyöräin aurauskulman asetus.

Raidevivut (kuva 3) ovat mitattavat terässuorakul-
milla pyörien puolista ja saa kummassakin poik-
keus olla enintään 3.18 m/m (1/8").

Kuva 3. Raidevipujen tarkistus teräskulmilla.

KUNINGASPULTIN JÄTTÖKULMAN
TARKISTUS
(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)

1. Vaunu nostetaan ylös siten, että sen paino
lepää jousien, mutta ei pyörien varassa.

HUOM: Nosturi on asetettava mikäli mah-
dollista alatukivarren tai jousialustan alle. Kor-
jaamoissa tavallisesti käytetty nosturi voidaan
asettaa suoraan alatukivarren alle kierrejousen
pitimen viereen.
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Kuva 5. Pyörän pystykaltevuuden asetus.

Kuva 4. Kuningaspultin jättökulman tarkistus.

kaltevuuskulma oikea, ennenkuin ryhdytään miten-
kään muuttamaan olka-akselin kaltevuuskulmaa.
Kuormatuissa vaunuissa on etujousien oltava sa-
malla korkeudella. (Katso ryhmästä 10 välikappa-
leitten käyttöä etujousien alla). Pyörän pystykalte-
vuuden tarkistus tapahtuu seuraavasti:2. Käyttämällä erikoista taivutetulla varrella va-

rustettua avainta hellitetään ylä ja alatukivar-
ren haarukoitten ja ylhäällä olevan iskunvai-
mentajan varren mutterit.

1. Vaunu nostetaan ylös (nosturi asetettava vain
alemman tukivarren alle) siten, ettei vaunun
paino ole sen puoleisen pyörän varassa, jota
tarkistus koskee. Tämä on tarpeen, jotta ylä-
haarukan mutteri saisi suuremman liikkumis-
varan.

3. Poistetaan kierteillä varustettu voidenippa (2,
kuv. 4), ylätukivarren tapin etupäästä.

4. Irroitetaan ylähaarukan silmukan ja olka-akse-
lintuen yläpään kiristysruuvit.

5. Kuusikulmainen kuningaspultin jättökulman
tarkistusavain (3. kuv. 4) sovitetaan voidenipan
reikään ja kierretään ylätukivarren tappia siten,
että olka-akselin tuen yläpää liikkuu taaksepäin,
kun kulmaa halutaan suurentaa ja eteenpäin
kun kulmaa halutaan pienentää.

6. Kierretään kiristysruuvit kiinni, asetetaan voide-

2. Raidetanko irroitetaan pyörän puolelta, koska
muuten voi raidetangon päätekappale murtua
tai raidetanko taipua ylähaarukkaa irroitet-
taessa.

6. Asetetaan ylätukivarren haarukka iskunvaimen-
tajan varteen ja kiristetään mutteri kiinni.
Vaunu lasketaan alas pukilta ja tutkitaan pyö-
rän pystykaltevuus. Jollei tämä mittaus osoita
kaltevuuden olevan säädettyjen rajojen sisällä,
niin on edellinen tarkistus uusittava. (Katso
välikappaleitten käyttöä etujousien alla).

5. Pyörän pystykaltevuutta pienennettäessä ote-
taan välilevyjä pois haarukan ja iskunvaimen-
tajavarren väliltä ja asetetaan levyt iskunvai
mentajavarren sisäpuolelle haarukan mutterin
alle (8)

(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)

4. Pyörän pystykaltevuutta suurennettaessa asete-
taan haarukan ja iskunvaimentajavarren välille
välilevyjä (5).

Olka-akselin kaltevuuskulma (B, kuv. 6), s. o.
kulma, jonka etupyörät kallistuvat yläosastaan ulos-
päin, voidaan säätää. Sitä voidaan muuttaa vain
lisäämällä tai poistamalla ylätukivarren (iskunvai-
mentajan varren) ja sen haarukan välisiä levyjä.
Välilevyjen lisääminen (5, kuva 5) suurentaa olka-
akselin kaltevuuskulmaa ja levyjen vähentäminen
pienentää sitä. Jos kokeiltaessa osoittautuisi, ettei
pyörän pystykaltevuus ole sallittujen rajojen sisällä,
niin on varmistauduttava siitä, onko kuningaspultin

3. Kun ylätukivarren haarukan mutteri (9, kuva 5)
on irroitettu erikoisavaimella, vedetään haa-
rukka irti iskunvaimentajan varresta (17).

HUOM: Kuningaspultin jättökulman muuttami-
nen vaikuttaa myös olka-akselin kaltevuuskulmaan
ja pyörän pystykaltevuuteen. Sentähden on kunin-

PYÖRÄN PYSTYKALTEVUUDEN
TARKISTUS

nippa paikoilleen ja kiristetään molempien haa-
rukoitten mutterit kiinni.

7. Vaunu lasketaan alas ja tutkitaan kuningaspul-
tin jättökulma. Jollei se ole määrättyjen rajo-
jen sisällä, on tarkistus uusittava.

gaspultin jättökulmaa säädettäessä myös tutkittava
olka-akselin kaltevuuskulma ja jos tarvitaan, tar-
kistettava.

(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)

KUNINGASPULTIN KALTEVUUS-
KULMA

Olka-akseli muodostaa kuningaspultin kanssa kul-
man. Kulma, jonka pyörän keskiviiva muodostaa
kuningaspultin keskiviivan kanssa on normaali- tar-
kistuksissa ilmoitettujen pyörän pystykaltevuuden
ja kuningaspultin kaltevuuden summa. Kuningas-
pultin keskiviiva on myös yhdensuuntainen olka-
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akselin tuessa olevien kahden reiän keskiöitten
yhdysviivan kanssa. (Kuva 6).

Jos olka-akselin tuet onnettomuudessa taipuisivat,
niin ei se muuttaisi ainoastaan olka-akselin kalte-
vuuskulmaa, vaan myös kuningaspultin kaltevuus-
kulman. Ei ole yritettävä muuttaa pyörän pysty-
kaltevuutta, vaihtamalla välilevyjä tuen haarukassa,
ennenkuin on varmistuttu siitä, onko myös kunin-
gaspultin kaltevuuskulma oikea. Molempien kul-
mien summa (olka-akselin kaltevuuskulma ynnä
kuningaspultin kaltevuuskulma) saa poiketa kor-
keintaan plus tai minus 1/2 astetta normaali-tarkis-
tuksissa ilmoitetusta määrästä. Tämä eroitus plus
tai minus 1/2 astetta johtuu koneistus-väljyydestä
ja kuormituksen aiheuttamasta vähäisestä taipumi-
sesta. Jollei näiden molempien kulmien summa ole
sopiva, niin on joko olka-akseli tai pystysuorassa
oleva olka-akselin tuki taipunut ja ovat ne uusitta-
vat, sillä muussa tapauksessa on seurauksena ren-
kaitten liian nopea kuluminen.

TAPPIEN SOVITUS

pulttia menetellään seuraavasti:

netellään seuraavasti:

yhdensuuntaiset.

3. Tuki on keskitettävä haarukkaan.

ETUPYÖRIEN SOVITUS
A — 90° ynnä D

A-90° plus D, B pysty kaltevuuskulma, C kuningaspultin ja
pyörän välinen kulma, D pystykaltevuuskulma ja kulma C
yhdistettyinä, E on yhtä suuri kuin F, koska kuningaspultin
keskiviiva ja olka-akselin pulttien keskiviivain yhdysviiva ovat

Kuva 6. Kuningaspultin kallistuskulma ja pyörän pysty
kaltevuuskulma.

D — Kuningaspultin kaltevuuskulma ynnä pyörän
pystykaltevuus.

B — pyörän pystykaltevuus = olka-akselin kalte-
vuuskulma.

C — Kuningaspultin kaltevuuskulma
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E — on sama kuin F. koska kuningaspultin keski-
viiva on yhdensuuntainen olka-akselin tuessa
olevien kahden reijan keskiöitten yhdysviivan
kanssa.

TUKIVARSIEN HAARUKOITTEN

(Kuvissa 25 ja 27 esitetyt mallit)
Sovitettaessa etupyörän ylätukivarren haarukan-

1. Kierretään kierteillä varustettu pultti olka-akse-
lin tukeen, kunnes se on keskitetty.

2. Kierretään yksinkertainen holkki paikalleen,
asettamalla 1,02 m/m (0,040") rakomitta haaru-
kan ja hoikin olakkeen väliin.

3. Sitten kierretään kierteisholkki paikalleen, pois-
tetaan rakomitta ja kiristetään kierteisholkki
lujasti kiinni käyttämällä tähän n. 61 cm (24")
pituista vipua, jota väännetään n. 45 kg (100
lbs) voimalla.

4. Kiristetään yksinkertainen holkki kiinni kiertä-
mällä kiristysruuvi lujasti kiinni.

5. Varmistetaan haarukan pultti (kierre-vaarna-
ruuvi) kiertämällä pidätinruuvi olka-akselin tu-
keen, sitten kun se on sovitettu paikoilleen vau-
nuun ja kuningaspultin jättökulma on tarkis-
tettu oikeilla mittalaitteilla.

Sovitettaessa alatukivarren haarukan pulttia, me-

1. Asetetaan yksinkertainen holkki paikoilleen,
asettamalla haarukan ja hoikin olakkeen väliin
1,02 m/m (0,040") rakomitta; tai sovitetaan
holkki siten, että sen sisempi pää tulee haarukan
sisäpinnan kanssa tasan.

2. Asetetaan haarukka paikoilleen kiristyspultti
ylöspäin.

5. Lyödään kartiomainen varmistustappi paikoil-
leen ja niitataan se kiinni.

4. Kierretään haarukan pultti olka-akselin tuen lä-
vitse ja yksinkertaiseen hoikkiin. Pidetään haa-
rukka keskitettynä.

6. Kierretään kierteisholkki paikalleen, poistetaan
rakomitta ja kiristetään kierteisholkki lujasti
kiinni, käyttämällä n. 61 cm (24") pituista
vipua, jota väännetään n. 45 kg (100 lbs) voi-
malla.

7. Sitten kiristetään yksinkertainen holkki kiertä-
mällä kiristysruuvi lujasti kiinni.

(Kuvissa 24 ja 26 esitetyt mallit)
Alatukivarren ja rungon poikkipalkin välille on

sovitettu kierrejouset. Pyörien kohtisuoraan tapah-
tuva liike vaimentuu kaksitoimisissa iskunvaimenta-
jissa, jotka iskunvaimentajavarsien kautta ovat
yhdistetyt olka-akselin tuen yläpäähän.



Raidevivut on yhdistetty kahdella raidetangolla.
Niissä paikoissa, joissa ne ovat yhdistetyt raide-
vipuihin ja ohjausvarteen, on itsesäätävät kuula-
nivelet.

pyörän keskipuola ole suoraan alaspäin, niin irroi-
tetaan ohjauspyörä ja kierretään sitä hammastetulla
akselilla siten, että se tulee oikeaan asentoonsa.

TARKISTUS
PYSTYKALTEVUUDEN TARKISTUS
(Kuvissa 24 ja 26 esitetyt mallit)

Pyörien pystykaltevuus ja auraus ovat säädettä-
vissä. Jos nämä kulmat kuitenkin onnettomuudessa
muuttuisivat, niin ei tarkistusta ole tehtävä ennen-
kuin ensin on uusittu vahingoittuneet osat.

Olka-akselin tuen yläpää- ja iskunvaimentajan
varsi ovat yhdistetyt toisiinsa pultilla, joka on kier-
retty iskunvaimentajan varressa olevaan hoikkiin.
Pultin toinen pää on epäkeskeinen ja on se kiinni
puristettu olka-akselin tuen yläpäähän, jonka kiris-
tyspultti on epäkeskon puoliympyrän-muotoisessa
urassa ja estää tuen liikkumisen eteen- tai taakse-
päin epäkeskeisellä pultilla.

Etupyörien on aina pysyttävä tarkoin samassa
asennossa, jotta ohjaus olisi vaivaton ja renkaitten
kuluminen vähäisin. Pyörien laakerit on tarkoin
säädettävä. Ennen sovituksen tutkimista tai tar-
kistamista, ovat sekä etu- että takarenkaat täy-
tettävät normaali tarkistuksissa määrätyllä ilman-
paineella. Mittauksia toimitettaessa on vaunun seis-
tävä tasaisella pinnalla ja jollei käytetä laitetta
n:o MT—l6, on etupyörien oltava kääntölevyillä.

1. Pystykaltevuuskulmaa tarkistettaessa, löysä-
tään olka-akselin tuen yläpäässä oleva kiristys-
pultti, ottamatta sitä kuitenkaan aivan irti:

2. HUOM: Pystykaltevuuden koko säästövaran
epäkeskotapin kiertäminen sisältää puoli kier-
rosta. Sentähden kierretään epäkeskotappia
siksi, kunnes olka-akselin tuen yläpään etäisyys
iskunvaimentajan varren reunasta on 9.53 m/m
(3/8"). Sitten tarkistetaan pystykaltevuus kier-
tämällä epäkeskotappia tästä asennosta kor-
keintaan 1/2 kierrosta.

AURAUKSEN SÄÄTÄMINEN
(Kuvissa 24 ja 26 esitetyt mallit)

Auraus tarkistetaan vain yhtä raidetankoa säätä-
mällä.

1. Todellinen auraus on määrättävä siten, että
mitataan kahden, kulutuspintojen keskiviivoilla
ja navan korkeudella olevan pisteen etäisyys
renkaitten takana (A, kuv. 8). Näihin pisteisiin
laitetaan merkit. Sitten työnnetään vaunua eteen-
päin kunnes nämä pisteet tulevat navan kor-
keudelle renkaitten edessä. Mitataan taas näi-
den kahden pisteen etäisyys (B, kuv. 8). Eroi-
tus osoittaa todellista aurausta.

3. Kiristetään kiinnitysruuvi

6. Kiinniiyspultti. 7. Pultti.

Kuva 7. Pyörän pystykallistuman asetus.
1. Iskunvaimentaja ja ylempi säätövarsi. ?. Etupyörän ylä-
varren mutteri. 3. 3. Voitelunippa. 4. Holkki. 5. Tuki.

2. Kääntämällä ohjauspyörä keskiasentoon ja oh-
jausvarsi suunnilleen vaunun keskiviivan suun-
taiseksi, asetetaan etupyörät suoraan eteenpäin.
HUOM! Jos liian suuren aurauksen mittaami-
seen käytetään »Wee-Gee» pöytää tai sen ta-
paista pyörientarkistuslaitetta, niin on pyörät
asetettava suoraan eteenpäin ja vaunu ajettava
laitteen sillalle.

3. Voidenippa ylätukivarren tapin hoikin voitelua
varten.

6. Olka-akselin tuen kiristysruuvi.
7. Ylätukivarren tappi.

koa vastaavasti. Kun tämä tarkistus on tehty,
kiristetään pidätinpultit paikoilleen.

HUOM: Ennen kiristyspulttien kiristämistä raide-
tankojen päätekappaleisiin, on päätekappaleet kään-
nettävä siten, että ne molemmat nojaavat tappien
joko taka- tai etupuolta vastaan. Tällöin saa raide-
tanko äärimmäisissäkin ohjausasennoissa kyllin suu-
ren kääntymisvaran kuulatapeissa.

Kun pitkä raidetanko on tarkistettu sille määrä-
tylle pituudelle ja auraus on oikea, on ohjauslait-
teen oltava keskiasennossaan. Jollei tällöin ohjaus-

3. Irroitetaan raidetangon kummassakin päässä ole-
vat kiristyspultit.

4. Pitkä raidetanko asetetaan normaali-tarkistuk-

4. Ylätukivarren tapin holkki.
5. Olka-akselin tuki.

1. Etumainen iskunvaimentaja ja ylätukivarsi.
2. Ylätukivarren ruuvi.

sissa määrätyn pituiseksi.
5. Aurausta tarkistettaessa kierretään raidetan-
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HUOM: Pyörän pystykaltevuuden muuttuessa
muuttuu myös pyörien auraus. Sentähden on auraus
tutkittava joka kerta, milloin pystykaltevuus tar-
kistetaan.

Olka-akseli muodostaa kuningaspultin kanssa kul-
man. Kulma, joka muodostuu pyörän keskiviivan
ja kuningaspultin keskiviivan väliin on normaali-
sovituksissa mainittujen kulmien summa.

Jos olka-akselin tuet taipuisivat onnettomuudessa,
niin ei muuttuisi ainoastaan pystykaltevuus, vaan
myös kuningaspultin kulma. Ei ole yritettävä muut-
taa pystykaltevuutta olka-akselin tuen yläpäässä
olevan epäkeskoisen pultin avulla, ennen kuin ensin
on tutkittu kuningaspultin kaltevuuskulma. Suurin
sallittu poikkeus on plus tai minus 1/4 astetta,
johtuen se koneistusväljyydestä ja kuormituksen
aiheuttamasta taipumisesta. Jollei näiden kahden
kulman summa ole oikea, niin on joko olka-akseli
tai sen tuki taipuneet ja korvattavat uusilla; muussa
tapauksessa on seurauksena renkaitten liika kulu-
minen.

(Kuvissa 24 ja 26 esitetyt mallit)

ALATUKIVARREN JA SEN PULTIN
SOVITUS

AURAUKSEN TARKISTUS
(Jäykkä akseli)

Alatukivarret ja niihin kuuluvat akselit ovat
lämpökäsiteltyä takoterästä. Jos nämä osat onnet-
tomuudessa taipuvat, niin ei niitä oikaistaessa ole
kuumennettava, koska se poistaisi alkuperäisen läm-
pökäsittelyn vaikutuksen ja heikontaisi huomatta-
vasti osia. Sentähden on paras korvata vahingoittu-
neet osat uusilla. Jos alatukivarsi on jostakin syystä
purettu, on se jälleen pantava erittäin huolellisesti
kokoon. Alatukivarren kokoonpano tapahtuu seu-
raavasti:

tut aluslevyt tulisivat oikeisiin asentoihin.
5. Koko laite tutkitaan uudelleen, jotta todettai-

vipua, jota painetaan n. 45 kg (100 lbs) voimalla.
4. Kiristetään jousialustan pultit, lyömällä samalla

kit, käyttäen tähän n. 61 cm (24") pituista

1 kg vasaralla pulttien päihin, jotta hasmmaste-

siin kääntyvätkö olka-akselin tuki ja tukivarret
akselillaan oikein.

tukivarteen.

1. Asetetaan alatukivarren tappi olka-akselin tuen

ETUAKSELI (Jäykkä malli)

alapäähän, lyödään kartiomainen varmistus-

3. Kiristetään alatukivarren tapin ja akselin hol-

varren puskuri ja tukivarren akseli irtonaisena

Etuakseli on käännettyä Elliot-mallia ja itse akseli
valmistettu saumattomasta teräsputkesta. Akseli,
olka-akselit ja raidevivut ovat lämpökäsitellyt, jotta
ne saisivat suurimman lujuuden.

2. Asetetaan olka-akselin tuki, jousialusta, tuki-
sokka sisään ja niitataan sen pää.

Jos jokin näistä osista taipuisi onnettomuudessa,
on se korvattava uudella. Näitä putkesta tehtyjä

44

akseleja ei laisinkaan saa oikaista tai taivuttaa,
pyörän pystykaltevuuden muuttamiseksi, koska
tällä tavoin on mahdotonta päästä tyydyttävään
tulokseen.

Olka-akseli ja etuakseli ovat siten rakennetut,
että kuningaspultin ja olka-akselin keskiviivat muo-
dostavat kulman, joka määrää etupyörien pysty-
kaltevuuden. Nämä kulmat eivät muutu, elleivät
akseli ja olka-akseli taivu.

Kuva 8. Etupyöräin aurauskulman asetus

Etuakseli on siten kiinnitetty jousiin, että kunin-
gaspultit kallistuvat ylhäällä taaksepäin, josta muo-
dostuu kuningaspultin jättö eli etuakselin kallistus-
kulma. Jos ajatellaan kuningaspultin keskiviivan
pidennetyksi, niin kohtaa se maan sen pisteen etu-
puolella, missä renkaat koskettavat maahan. Näin
muodostuu etupyörien n.s. jättö.

TARKISTUKSET (Jäykkä akseli)
Etuakselin sovituksen on pysyttävä aina samana,

jotta ohjaus olisi kevyt ja renkaitten kuluminen
vähäisin. Pyörien laakerit on oikein tarkistettava.
Sekä etu- että takarenkaissa on pidettävä normaali-
säädöissä määrätty paine. Mittaukset on tehtävä
vaunun seisoessa tasaisella pinnalla.

Etupyörien asennot ilmoitetaan tarkoin normaali-
säädöissä.

1. Etupyörät suunnataan suoraan eteenpäin kään-
tämällä ohjauspyörä keskiasentoon.

3. Todellinen auraus on määrättävä siten, että
mitataan kahden kulutuspintojen keskiviivoilla
ja navan korkeudella olevan pisteen etäisyys
renkaitten takana (A, kuv. 1). Nämä pisteet
merkitään. Sitten työnnetään vaunua eteenpäin
kunnes nämä pisteet tulevat navan korkeudelle
edessä (B, kuv. 1). Sitten mitataan näitten
samojen pisteitten etäisyys. Eroitus osoittaa
todellista aurausta.
HUOM: Jos liian suuren aurauksen mittaami-
seen käytetään »Wee-Gee» pöytää tai sen ta-

2. Tutkitaan etupyörien auraus, työntämällä ensin
pyörillään koko painollaan lepäävä vaunu yhden
pyöräkirroksen eteenpäin.



paista pyörien suuntauslaitetta, niin on pyörät
asetettava suoraan eteenpäin ja vaunu ajettava
laitteen sillalle.

4. Aurausta tarkistettaessa, irroitetaan raidetangon
päätekappaleissa olevat kiristyspultit ja kierre-
tään raidetankoa sopivaan suuntaan, jotta saa-
taisiin toivottu auraus.

Jollei kuningaspultin jättökulma ole sopivien ra-
jojen sisällä (katso normaali-tarkistuksia), niinon
asia autettavissa siten, että sovitetaan akselin ja
jousien välille kiilalevyjä (kuv. 9). Jollei jättökulma
ole kylliksi suuri asetetaan levyn ohuempi pää
vaunun etusuuntaan, jos kulma taas on liian suuri
— vaunun takasuuntaan.

Jättökulman muuttamiseen tarvittavia kiilalevyjä
on saatavissa 1/2, 1 ja 2 asteen suuruisina.

Liian pieni jättökulma pyrkii vetämään vaunua
tien toiselta puolelta toiselle, kun taas liian suuri
kaltevuuskulma panee määrätyillä nopeuksilla ajet-
taessa etupyörät liiaksi heilumaan ja hyppimään
ja vaikeuttaa ohjausta.

OHJAUKSEN ISKUNVAIMENTAJA
(Jäykkä-akseli)

Kuva 9. Kuningaspultin kallistuskulman asetus, käyttämällä
kiilaa jousen alustan ja etuakselin välillä.

On tarkastettava, että ohjauksen iskunvaimentaja
on joustava sekä jännittynyt ja työskentelee esteet-
tömästi.
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PURKAMIS- JA SOVITUSOHJEITA
Tämä osa koskee erikoisesti 1937—39 malleja)

Etupyörä ja napa
1. Vaunun etupää nostetaan ylös.
2. Pyörän kannet irroitetaan ruuvitaltalla.
3. Irroitetaan pyörän napapultit.
4. Irroitetaan navan rasvakuppi erikoisavaimilla N;o

C-438 tai ruuvitaltalla ja kevyellä vasaralla.
5. Irroitetaan sokka ja etupyörän laakerin säätö-

mutteri.
6. Irroitetaan ulkolaakeri ja nostetaan napa akse-

lilta.
7. Tutkitaan öljytiiviste ja vaihdetaan tarvittaessa.

Huom! Katso öljytiivisteen käsittelyä osasta
«Öljytiivisteet«.

Paikoilleen sovitettaessa menetellään päinvastai-
sessa järjestyksessä. Napaa irroitettaessa akselivar-
relta, ei pyörää tarvitse irroittaa navasta. Pyörä ja
napa poistetaan vaunusta yhdessä.

Raidetanko

vasaralla irti raidevivusta.

Akselin keskiosa

1. Kuulatapin yläpäästä poistetaan sokka ja mutteri.
2. Kuulatapin pultit lyödään lyijy- tai messinki-

sekä kuulatappi että päätekappale uusittava.
3. Avataan päätekappaleen kiristystapin mutteri.
4. Kierretään päätekappale irti raidetangosta.

Sovitettaessa menetellään päinvastaisessa järjes-
tyksessä. Tällöin on käytettävä aina uusia sokkia
ja aluslevyjä.

Huom! Kuulatappia ei voida irroittaa raidetan-
gon päätekappaleesta. Jos ne ovat kuluneet on

Olka-akseli ja holkit

Ylätukivarsi
(Mallit ClB, Cl9, C2O P7, P8)

Kun pyörä ja napa on ensin irroitettu,
1. Tuetaan jarrupoljin yläasentoonsa.

Kun jouset on irroitettu,
1. Irroitetaan iskunvaimentaja.

kunnes kierreosa irtautuu.

Alatukivarren ja sivutukivarsien
(4, 5 kuva 12) kokoominen
(Mallit ClB, Cl 9ja C2O)

Kuva 10. Kuningaspultin hoikkien irroitus
Työkalu: C-328. Samaa työkalua käytetään hoikkien paikoilleen

asetukseen

46

2. Irroitetaan mutterit, jotka kiinnittävät jarrutuet
olka-akseliin.

3. Irroitetaan raidevipu olka-akselista.
4. Nostetaan jarrutuet jarru-kenkineenolka-akselilta

irroittamatta jarruletkua.
Huom! Jarrukengät eivät saa irtautua tai avau-
tua. Työkalu C-416 estää jarrukengät avautu-
masta.

5. Irroitetaan kuningaspultin öljytiiviste (teräslevy)
lyömällä se tasataltalla olka-akselista irti.

6. Poistetaan kuningaspultin lukkonaula tai var-
mistus-ruuvi.

7. Lyödään kuningaspultti alas, jolloin alempi öljy-
tiiviste irtoaa. Kuningaspultin yläpäähän lyö-
dessä on käytettävä pehmyttä talttaa (messin-
gistä).

8. Holkit irroitetaan ja sovitetaan erikoisilla asen-
nus- ja purkamiskojeilla. N:o C-328 malleille P3,
P4, P5, P6, P7, PB, ja N:o C-342 malleille Cl6,
C2O. ClB, Cl9,

1. Irroitetaan mutterit jousikannattimista, jotka
kiinnittävät vaunun jouset akselin keskiosaan.

Huom! Pyörät, navat, raidetanko ja akselivarsi
ovat irroitetut.

2. Irroitetaan ylätukivarren akselin kiinnityspultit.
3. Irroitetaan epäkeskeisen hoikin varmistusmutteri.

Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Kokoomi-
sen jälkeen tarkastetaan pyöräin asennot.

Alatukivarren sivutuet ja akseli (2) ovat kuuma-
käsitellyt eikä niitä saa oikaistessa kuumentaa eikä
niitä voi saada huoltomenetelmin oikaistuiksi, jos
ne ovat taipuneet, vaan ne on tällöin uusittava.
Jos alatukivarsi on purettu, on se jälleen koottava
erikoisen huolellisesti seuraavalla tavalla:
1. Alatukivarren pultti sijoitetaan olka-akselin tv-

keen keskitettynä ja kartiomainen lukkopultti
sijoitetaan paikoilleen.

2. Olka-akselin tukivarsi, jousen alusta, puskurikap-
pale ja alatukivarren akseli kootaan kiristämättä
ja väljästi paikoilleen.

3. Alatukivarren pultin holkit ja akselin holkit
kiristetään voimalla, joka vastaa 45 kg käyttä-
mällä 60 sm vipuvartta.



4. Jousialustan kiinnityspultit kiristetään samalla
lyöden niiden muttereita 1 kg vasaralla, jotta
aluslevyt sijoittuvat paikoilleen.

2. Sitten kierretään mutteri kaksi mutterin takoa
auki seuraavaan sokanreikään, pannaan uusi
sokka ja taivutetaan se, että mutteri pysyy
paikallaan.
Huom! On katsottava, että mutterin kierteet

5. Tutkitaan, että olka-akselin tukivarsi ja alatuki-
varren akseli liikkuvat oikein.

6. Puretaan päinvastaisessa järjestyksessä. ovat kunnossa ja sokka oikein paikoillaan. On aina
käytettävä uusia sokkia.

Aurauksen tarkistus
1. Etupyörät suunnataan suoraan eteenpäin.
2. Tutkitaan etupyörien auraus siirtämällä renkait-

tensa nojassa koko painollaan oleva vaunu yhden
pyöräkierroksen eteenpäin, kuten jo aikaisemmin
on mainittu.

Kuva ii.
Ylätukivarsi {C-18, 19, 20)

6 — Tomusuojus
5 — Tukivarsi1 — Varmistusruuvi

2 — Akseli
3 — Tomusuojus
4 - Holkki

7 — Olka-akselin tuki
8 — Epäkeskeinen holkki

Kuva 13. Varmistuspulttien ja öljytulppien varmistaminen
1 — Olka-akselin öljytulpat
2 — Olka-akselin tuen varmistuspultti ja valatukivarren var-

mistuspultti
3 — Olka-akselin pysäytysruuvi

3. Todellinen auraus mitataan siten, että määrä-
tään kahden kulutuspinnan keskellä ja navan
korkeudella pyörän takana olevan pisteen väli
(Katso kuvaa 8).
Nämä pisteet merkitään. Sitten siirretään vaunua
eteenpäin niin että nämä pisteet tulevat pyörän
eteen navan korkeudelle. Sen jälkeen mitataan
taas niiden väli. Eroitus on todellinen auraus.
Huom! Jos mittaukseen käytetään «Wee-Gee»
pöytää tai muuta mittauslaitetta, niin ovat pyö-
rät vain pidettävät suoraan eteenpäin ja siir-
rettävä vaunua eteenpäin mittauspöydällä.

1. Pyörän akselin päässä oleva mutteri kierretään
lujasti kiinni.

Etupyörän laakeri

4 — Tukivarsi, takimmainen 10 — Tiivisteet
5 — Tukivarsi, etumainen 11 — Pultti

3 — Mutteri ja holkki 9 — Mutteri ja holkki 4. Aurausta tarkistettaessa avataan raidetangon
päätekappaleiden kiristyspultteja ja kierretään
raidetankoa vastaavasti, jottaauraus tulisi sopiva.
Auraus olisi oltava «Wee-Gee» pöydällä mitattuna,
nolla. Todellinen auraus on 0—1 / 8

" (Vie")-

1 — Akseli 7 — Jousen alusta
Kuva 12. Alatukivarsi

2 — Tomusuojukset 8 — Jousenalustan pultti

5. Pitemmän raidetangon pituus säädetään 31 6/8
"

mallissa ClB ja 30 25 /Z2
" mallissa Cl 9kuulain

keskipisteitten välit mitaten. V. 1939 mallissa
on pitemmän raidetangon pituus 31 "/ie"- Mit-
taus käy mukavimmin merkitsemällä kuulanive-
len ja levytulpan keskiöt sekä mittaamalla merk-

11 - Pultti

TARKISTUKSET

6 — Puskuri 12 — Olka-akselin tukivarsi
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kien välit. Mallissa C-20 on molemmat raide-
tangon osat säädettävä yhtä pitkiksi. Ohjauksen
oltava keskiasennossa.

7. Mallissa P5 ja P6aurauksen säätämiseksi irroite-
taan kiristyspultit raidetangon päissä ja asete-
taan auraus raidetankoa kiertäen. Wee-Gee pöy-
dällä on auraus 0, mutta mitattuna sen tulee
olla o—Vw".
Huom! Kiristyspulttien kiristämisen yhteydessä

Kuva 14. Pyörän pystykaltevuuden asetus
1 — Varmistusmutteri
2 — Ylätukivarren epäkeskeinen holkki

6. Lyhyttä raidetankoa kiertäen asetetaan auraus

on raidetangon päät tuettava kuulatapeille.

Jättökulman tutkiminen kojeella MT-16
Jättökulman asetus1. Renkaisiin oikea ilmanpaine vaunun ollessa

vaakasuoralla alustalla. (ClB, Cl9, C2O, C 22-24, P7, P8)
2. Olka-akselin tapista irroitetaan navan kansi,

sokka ja mutteri.

Kuva 15. Pyörän pystykaltevuuden mittaus.
Määrätään 60° asteikosta. Mittalaite MT-16

3. Sovitetaan mittauskoje paikoilleen vasempaan
etupyörään kuten kuv. 15 esittää.

4. Käännetään pyörät 20 astetta vasemmalle ja
luetaan tulos 40° mittaosasta.
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5. Käännetään pyörät samanverran oikealle ja lue-
taan tulos 40° mittaosasta.

6. Mittausarvosta 5 vähennetään mittausarvo 4;
tulos on jättö.

7. Siirrytään oikeaan etupyörään, kääntäen sitä
ensin oikealle.
Jättö (Mallit P.5—P6)
Tarkistus tapahtuu sovittamalla kiilalevyjä jou-

sien ja akselin väliin. Jos jättö on liian pieni, on
levyn paksumpi pää suunnattu vaunun takapäähän
ja jos se on liian suuri — vaunun etupäähän. Kiila-
levyjä saadaan kulmissa 1f 2 —2 astetta.

Kuva 16. Kuningaspultin kaltevuuden mittaus saadaan 40
asteikosta. Mittalaite: MT-16

Huom! Liian pieni jättö saattaa vaunun kulun
epävarmaksi, kun taas liian suuri jättö aiheuttaa
määrätyillä nopeuksilla ajettaessa pyörissä huoju-
mista ja hyppimistä sekä vaikeuttaa ohjausta.

Ylätukivarren ja olka-akselin tuen yhtymäkoh-
dassa (katso kuvaa —) on kierteillä varustettu epä-
keskeinen holkki, joka on mutterilla varustettu.

Jättökulma, joka on 1 1/ 2°, saadaan asetetuksi

Kuva 17. Ylä- ja alatukivarren asetusmitat
(1939 Plymouth mallit)

A — 2 5/32" D — 1 9/16"
B — 6 3/16" E — 3 1/8"
C — 11 9/16" F - 1 3/16"

G - 7"



MT-16 mitalla seuraavasti:
1. Varmistusmutteri höllitetään.
2. Hoikkia kierretään, kunnes mainittu 1 1/ 2

° kulma
saadaan, vaunun ollessa kuormittamattomana.
On erittäin tärkeää, että edellämainittu kulma
pidetään tarkkaan 1 If 2 asteena, koska muutoin
jousituksen laakerit kuluvat ja rasittuvat liikaa.

3. Jättökulma määrätään XJ2 kierroksen päässä siitä,
missä edellämainittu 1 1/ 3

° kulma saatiin.
4. Varmistusmutteri kiinnitetään uudelleen.

HUOM! Epäkeskeistä hoikkia ei saa kiertää
niin paljon, että se tarttuu kiinni ylätukivarteen,
vaan tulee hoikin pinnan ja ylätukivarren välille
jäädä ainakin yksi tai kaksi kierrettä.

kunnes ilmarakkula on keskellä. Jättö saadaan
40-asteisesta mittaritaulusta.
Huom! Jos mittarin osoitin on nolla-asennosta

pyörään pam, on jättö positiivinen ja jos se on
pyörästä poispäin, on jättö negatiivinen.

Pyörän pystykaltevuuden tarkistus
kojeella MT-16
1. Vaunu siirretään vaakasuoralle pinnalle, renkaissa

oikea ilmanpaine ja pyörät suoraan eteenpäin.

Jos olka-akselin tuki on taipunut, voi myöskin
kuningaspultin kallistuma olla muuttuneena, joten
jättöä ei saa tarkistaa, ennenkuin on tarkastettu
mainittu kuningaspultin kulma. Molempien kulmain
yhteismitan tulee olla tarkka. Jos näin ei ole, on
jokin osa taipunut ja on se korvattava uudella.

2. Olka-akselin tapista irroitetaan navan kansi,
sokka ja mutteri.

3. Laitteen jalusta asetetaan paikoilleen kuten kuva
15 esittää.

4. Sitten sovitetaan mittauskoje paikoilleen. Pun-
nus osoittaa kallistuskulman, joka luetaan 60-
asteisesta asteikosta.

Jätön tarkistus kojeella N:o DD42B
1. Vaunu asetetaan vaakasuoralle alustalle
2. Renkaisiin oikea ilmanpaine.

Pyörän pystykaltevuuden tarkistus
kojeella DD42B

3. Vaunu ajetaan kääntölevyille siten että renkaat
1. Mitatessa on vaunun oltava pyörillään ja etu-

akselin vaakasuorassa
ovat kääntölevyjen keskellä.

Kuva 18. Ylä- ja alatukivarren aseiusmitat
(7-heng. Plymouth mallit 1939)

A - 2 1/4" E - 3 1/8"
B - 6 7/8" F - 1 3/16"
C - 12 1/2" G - 6"
D — 1 9/16"

4. Pyörien ollessa suoraan eteenpäin sovitetaan mit
tauslaite paikoilleen

Kuva 19. Renkaan epäkeskeisyyden mittaus

5. Kääntölevyjen varmistustapit irroitetaan jakään-
netään ohjauspyörää oikealle kunnes vasen pyörä
on kääntynyt 20°.

6. Mittauslaite asetetaan tarkoin pyörän vannetta

Työväline: DD-436

Huom! Kaaren mitta-asteikko on kolmiosainen,

vastaan.

nimittäin 40, 50 ja 60°. Tähän mittaukseen on
aina käytettävä 60° asteikkoa.

7. Mittarin näyttäessä nollaa kierretään sekun-
dääriruuvia kunnes ilmarakkula on keskellä
(Mittauslaitetta ei ole täristettävä).

Huom! Jos osoitin on nolla-asennosta pyörästä
poispäin, on kulma negatiivinen, jos se on pyö-
rään päin, on kulma positiivinen.

2. Mittari asetetaan tarkoin pystysuoraan pyörän
vannetta vastaan.

L Hiusviivaa säätävä primääriruuvi asetetaan siten,
että ilmakupla on nesteen keskellä. Etäisyys on
kallistuskulma.

3. Kaaren sekundääriruuvi asetetaan niin, että osoi-
tin on kaarimerkin kohdalla.

8. Pyörät käännetään suoraan eteenpäin.
9. Ohjauspyörää käännetään vasemmalle kunnes

vasen pyörä on kääntynyt 20°.
10.Mittauslaite asetetaan kuten edellä tarkoin pysty-

suoraan asentoon ja säädetään primääriruuvia,
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Kuva 20. Pyörän tasapainon tarkastus
Työväline: DD-436

Paras arvo on yleensä y2astetta, mutta sallitaan
myös %—% astetta. Tätä kulmaa ei voida tarkistaa.
Jollei se ole mainituissa rajoissa, on se merkki
siitä, että akselin keskiosa tai olka-akseli on taipu-
nut. Ne ovat silloin uusittavat.

Öljytiivisteet

Kuningaspultin kaltevuuskulman
mittaus laitteella MT-16
1. Vaunu sijoitetaan vaakasuoralle pinnalle
2. Renkaissa oikea ilmanpaine.

Työväline: DD-436
Kuva 21. Pyörän heiton ja epäkeskeisyyden tarkastus
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3. Pyöränavan kansi, sokka ja olka-akselin akseli-
mutteri irroitetaan.

4. Mittauslaite asetetaan yhdensuuntaiseksi pyö-
rän kanssa (kuva 16).

5. Pyörää käännetään oikealle 20° ja luetaan kulma
40° asteikosta. Kiertäminen voidaan viedä 20°
ohi ja sitten siihen takaisin.

6. Pyörää käännetään 20° vasemmalle ja luetaan
kulma 40° asteikosta.

7. Molemmat mittaluvut lasketaan yhteen. Tulos ou
kuningaspultin kaltevuuskulma esim.: oikea kään-
nös 3°, vasen 3°, yhteensä siis 6°.

Näitä uusittaessa on katsottava, että nahka on
pehmeää ja taipuisaa. Uudet tiivisteet pidetään n.
30 min. ajan ohuessa öljyssä ja niitä »rullataan» ennen

asetusta ohuella metallitangolla. Ennen asetusta on
myös akselin tai muun osan pinta tarkastettava,
sillä sen tulee olla sileä. Ellei näin ole, kuluu öljy-
tiiviste nopeasti ja tuloksena on öljyn vuotaminen
voideltavasta kohdasta.

Kuva 22. Öljytiivisteen rullaus ennen paikoilleensijoitusta



Kuva 23 — Etupyörien erillinen jousitus
(Mallit PE, PF, CA, CB)

1 — Olka-akselin painelaakeri
2■— Raidetangon päätekappale (vasenkierteinen)
3 — Olka-akselin pidätinruuvin lukkomutteri
4 — Raidevipu, vasen

41 — Etujousien puskuri
42 — Etujousen puskurin pultti
43 — Etujousen puskurin kiinnike
44 — Etujousen alusta

5 — Jarrutuen tomuntiivistelevy

8 — Raidetangon kuulapultin mutteri
9 —Kuningaspultin varmistuslappi

10 — Pyörän sylinteri, etumainen
11 —Kuningaspultin holkki, ylempi
12 — Olka-akseli, vasen (holkkeineen)
13 —Kuningaspultin öljy tulppa

6 — Jarrutuen tomuntiivistelevy n pidin
7 — Olka-akselin pidätinruuvi

45 — Etujousen äänenvaimentaja, alempi
46 — Etujousen välilevy
47 — Rungon etumainen poikkipalkki
48 — FJtupyörän alatukivarsi
49 — Rungon etumainen poikkipalkki
50 — Jarrutuki ja säätötappi

14 — Jarrutuki, vasen

61 — Alatukivarren holkki

59 — Alatukivarren pultti ja levy
60 — Alatukivarren tappi

55 — Ylätukivarren ruuvi
56 — Ylätukivarsi, etumainen
57 — Alatukivarren voidenippa
58 — Pultin mutteri

51 — Jarrukengän säätötappi
52 — Jarru sylinteri, etumainen
53 — Ylätukivarren haarukantapin voidenippa.
54 — Nosturilevy alatukivarressa

64 — Ohjauksen välivivun tappi
65 — Laakerin kartio ja rullat
66 — Laakerikuppi, ylempi

39 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
40 — Etujousi (kierrejousi)

69 — Ohjauksen välivipu
70 — Jarrutuen tomutiivisteen niitti
71 — Olka-akseli holkkeineen

67 — Laakerin kartio ja rullat, alempi
68 — Laakerikuppi, alempi

62 — Ohjauksen välivivun laakerikehyksen kannen ruuvi
63 — Laakerikehyksen yläkansi

38 — Alatukivarren haarukka

26 — Ylätukivarren puskuri
27 — Rungon sivupalkki, vasen
28 — Rungon etumainen poikkipalkki
29 — Poikkipalkin vahvike jouselle
30 — Alatukivarren tapin voidenippa
31 — Raidetangon päätekappaleen tomukannen jousi
32 — Etuiskunvaimentajan akseli.
33 — Etuiskunvaimentajan sylinterin ohjaustappi
34 — Raidetangon päätekappaleen tomukansi
35 — Etujousien puskurin vasen
36 — Iskunvaimentajan ja rungon pultti
37 — Etuiskunvaimentajan kansi

mukana)

80 — Olka-akseli holkkeineen
81 — Olka-akselin tuki, vasen

25 — Ylätukivarsi, vasen (toimitetaan iskunvaiment.
24 — Ylätukivarren haarukan mutteri

77 — Alatukivarren tapin voidenippa
78 — Alatukivarren haarukantapin holkki
79 — Alatukivarren haarukantappi

15 — Pyörän sylinterin ilmanpoistoventtiili
16 — Pyörän sylinterin putken yhdistäjä, etumainen
17 — Ilmanpoistoventtiilin tulppa
18 — Olka-akselin tuen kiristysruuvi
19 —■ Ylätukivarren haarukan kiristysruuvi
20 —■ Ylätukivarren haarukan tapin voidenippa
21 — Etupyörän ylätukivarren haarukka
22 — Putkiyhdistäjän pultti, etumainen
23 — Olka-akselin tuki, vasen

76 — Ylätukivarren haarukka

72 — Ylätukivarren haarukan tapin voidenippa
73 — Ylätukivarren hoikin tulppa
74 — Ylätukivarren haarukantapin säätöholkki
75 — Ylätukivarren haarukantappi
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82 — Alatukivarren haarukantapin säätöholkki
83 — Olkatukivarren haarukan hoikin tulppa
84 — Kuningaspultin holkki, alempi
85 — Ylätukivarren haarukantapin holkki
86 — Jarrutuki ja säätötappi
87 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa
88 — Raidetangon päätekappaleen tomulevy
89 — Alatukivarren tapin voidenippa
90 — Alatukivarren haarukantapin holkki
91 — Alatukivarren haarukka

104 — Ylätukivarren haarukantapin holkki
105 — Ylätukivarren haarukantappi
106 — Ylätukivarren haarukka
107 — Ylätukivarren haarukan välilevy
108 — Ylätukivarsi, takimainen

111 — Ohjauksen välivipu
112 — Raidetanko

92 — Alatukivarren haarukantappi
93 — Ylätukivarren haarukantapin säätöholkki
94 — Olka-akselin tuen kiristysruuvi

115 — Ohjaustanko

95 — Jarrukengän säätö
96 — Raidevipu, vasen
97 — Alatukivarren haarukan kiristusruuvi
98 — Alatukivarren haarukantapin hoikin voidenippa
99 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa
100 — Raidetangon päätekappale 122 — Raidetangon kiristyspultin mutteri

123 — Raidetangon kiristyspultti101 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultin mutteri
102 — Alatukivarren haarukantapin säätöholkki
103 — Ylätukivarren haarukantapin hoikin voidenippa

5 —Kuningaspultin holkki.
6 —■ Etupyörän jarrutuki.
7 — Olka-akseli, vasen.
8 — Alatukivarren lappi.

1 — Ylätukivarren ruuvi.
2 — Jarrukenkien säätötappi:

Kuva 24 — Etupyörän sovitus (Päältäpäin).

16 — Alatukivarren akselin holkki.

9-— Pyörän jarrusylinteri, etumainen, vasen.
10 — Ylätukivarren tappi.

13 — Raidetanko, vasen, lyhyt.

19 — Alatukivarsi, etumainen.

23 — Alatukivarren akselin holkki.

3 —• Ylätukivarren tapin hoikin voidenippa.
4 —

~ ~ holkki.

24 — Alatukivarren hoikin voidenippa.
11 — Jarrukenkien säätötappi.
12 — Raidevipu, vasen.

22 — Alatukivarsi, takimainen.

(Mallit C7ja C8)

28 — Ohjausvarsi.

26 — Raidetangon päätekappaleen
kiristyspultti.

27 — Raidetangon päätekappale, täydellinen.14 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa.
15 — Alatukivarren akselin hoikin voidenippa.

20 — Alatukivarren akseli.

25 — Raidetanko, oikea, pitkä.
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109 — Ohjauksen välivivun alakannen voidenippa
110 — Alatukivarren voidenippa

113 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
114 — Raidetangon päätekappale

119 — Ohjaustangon päätekappaleen voidenippa.
120 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa
121 — Raidetangon päätekappale

116 — Ohjaustangon päätekappaleen kiristyspultin mutteri
117 — Ohjaustangon päätekappaleen kiristyspultti
118 — Ohjaustangon päätekappale

124 — Ohjauksen välivivun laakeripesän yläkansi
125 — Ohjauksen välivivun laakeripesä

17 — Jäähdyttäjän kannattajan pidin etumaisessa rungon
poikkipalkissa.

18 — Alatukivarren akselin hoikin tulppa.

21 — Etuiskunvaimentaja ja ylätukivarsi, vasen.



34 — Etujousen puskurin äänenvaimentaja
35 — Alatukivarren haarukka, vasen

39 — Olka-akselin pidätinruuvin mutteri
40 — Olka-akselin painelaakeri

32 — Etujousen välilevy
33 — Etujousi

37 — Olka-akselin painelaakerin välilevy
38 — Raidetanko

27 — Rungon sivupalkki, vasen
28 — Etuiskunvaimentajan ruuvi
29 — Etujousen puskurin vastin
30 — Alatukivarsi ja jousialusta
31 — Etujousen puskuri

13 — Ylätukivarren haarukan tarkistuslevyt
14 — Ylätukivarren haarukka

Kuva 25 — Etupyörän sovitus (Edestäpäin) (Mallit CZ ia C6)

11 — Ylätukivarren puskurin ruuvi
12 — Kuningaspultin holkki

9 — Kuningaspultin varmistustappi
10 — Ylätukivarren puskuri

1 — Alatukivarren akselin kiinnityspultli
2 — Rungon etumainen poikkiholkki
3 — Rungon välilevy iskunvaimentajan pultille
4 — Etuiskunvaimentajan pultti
5 — Etujousen puskurin äänenvaimentaja
6 — Rungon poikkipalkin kierrelevy
7 — Etuiskunvaimentaja
8 — Olka-akselin luki, vasen

26 — Alatukivarren akseli

49 — Alatukivarren haarukan kiristysruuvi
50 — Alatukivarren haarukantapin holkki, sileä

16 — Kuningaspultin öljytulppa
17 — Jarrutuki ja säätötappi, etumainen
18 — Pyörän sylinteri, etumainen, vasen
19 — Ylätukivarren haarukan pultin hoikin voidenippa
20 — Ylätukivarren haarukan pultin hoikin tulppa
21 — Ylätukivarren haarukan pultin holkki, sileä
22 — Ylätukivarren haarukan kiristysruuvi
23 — Ylätukivarren haarukan pultti
24 — Olka-akselin tuen kiristyspultti
25 — Ylätukivarren haarukan pultin holkki, kierteillä

44 — Alatukivarren haarukantapin hoikin voidenippa
45 — Alatukivarren haarukantapin hoikin tulppa
46 — Alatukivarren haarukantapin holkki, kierteillä
47 — Alatukivarren haarukantapin hoikin varmistustappi
48 — Alatukivarren haarukantappi

41 — Raidetangon päätekappale
42 — Kuningaspultin holkki
43 — Olka-akseli, vasen

15 — Kuningaspultti

36 — Olka-akselin pidätinruuvi
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8 — Alatukivarren puskuri.

6 — Rungon etumainen poikkipolkki

24 — Olka-akselin tuki.
25 — Kuningaspultin öljytulppa.
26 — Kuningaspultin holkki.
27 — Olka-akseli holkkeineen, vasen.
28 — Alatukivarren tapin holkit.
29 — Alatukivarren tappi.

4 — Ylätukivarren puskuri

13 — Alatukivarsi, takimainen.

3 — Etuiskunvaimentajan pultti, lyhyt
Etuiskunvaimentajan pultti, pitkä

22 — Ylätukivarren pultin holkki.
23 — Ylätukivarren pultti.

2 — Etuiskuvaimentaja
1 — Etuiskunvaimentaja ja ylätukivarsi, vasen

Kuva 26 — Etupyörien jousitus (malleissa C7, C8)

15 — Alatukivarsi, etumainen.

17 — Raidetangon päätekappaleen voitelutulppa.

10 — Etujousi.

5 — Etujousen äänenvaimentaja

7 — Rungon välikappale iskunvaimentajan pultille

38 — Jarrukengän ankkuripultti.
39 — Raidetangon päätekappale, täydellisenä
40 — Raidevipu, vasen.

16 — Etujousen välilevy.

9 — Alatukivarren jousialustan pultit.

37 — Kuningaspultti.

19 — Raidetangon päätekappaleen tomukannen jousi.

30 — Alatukivarren tapin hoikin tulppa.
31 — Alatukivarren tapin hoikin voidenippa
32 — Alatukivarren tapin varmistustappi.
33 — Alatukivarren tapin hoikin voidenippa
34 — Kuningaspultin varmistustappi.
35 — Olka-akselin painolaakerin välilevy.
36 — Olka-akselin painelaakeri.

11 — Alatukivarren ja rungon välinen vahvike.

18 — Raidetangon päätekappaleen tomukansi,
sisäpuolinen.

12 — Alatukivarren akseli.

14 — Alatukivarren jousialusta.
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ulkopuolinen20 — Raidetangon päätekappaleen tomukansi,
21 — Olka-akselin tuen kiristysruuvi.



4 — Etupyörän jarrutuki.
5 — Ylätukivarren haarukan tarkistuslevyt

1 — Rungon poikkipalkki, vasen.

Kuva 27 — Etupyörän sovitus (Päältäpäin). (Mallit CZ ja C6)

2 — Etuiskunvaimentaj a

22 — Alatukivarren akseli.

7 — Alatukivarren haarukantapin hoikin voidenippa, etumai-
nen.

23 — Ohjauksen välivivun voidenippa.
24 — Ohjauksen välivivun pidin.
25 — Ohjauksen välivivun pitimen ruuvi.
26 — Alatukivarren akselin pitimen ruuvi.
27 — Alatukivarren akselin pidin.
28 — Alatukivarren kiristysruuvi.
29 — Alatukivarren akselin holkki, takimainen.
30 — Alatukivarren akselin hoikin voidenippa.
31 — Ohjauksen välivipu.
32 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa.
33 — Raidetangon päätekappale, vasenkierteinen.
34 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa.
35 — Ohjaustanko.
36 — Raidetangon päätekappale, oikeakierteinen.
37 — Raidetanko.
38 — Ohjaustangon päätekappaleen kiristyspultti.
39 — Ohjaustangon päätekappale.
40 — Ohjaustangon päätekappaleen voidenippa.

19 — Alatukivarren akselin holkki, etumainen.
20 — Alatukivarren akselin hoikin tulppa.
21 — Alatukivarsi, vasen.3 — Ylätukivarren puskuri.

13 — Raidevipu, vasen.
14 — Raidetanko.

12 — Alatukivarren haarukantapin hoikin voidenippa, takim-
mainen.

8 — Kuningaspultin voidenippa.
9 — Etupyörän jarrusylinteri, vasen.

10 — Olka-akseli, vasen.
11 — Ylätukivarren haarukantapin hoikin voidenippa, takim-

mainen.

6 — Ylätukivarren haarukantapin hoikin voidenippa, etumai-
nen.

15 — Raidetangon päätekappale, oikeakierteinen.
16 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti.
17 — Raidetangon päätekappaleen voidenippa.
18 — Alatukivarren akselin hoikin voidenippa.
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5 — Olka-akselin pidätinruuvi
6 — Kuningaspultin öljytulppa
7 — Kuningaspultin holkki, ylempi
8 — Kuningaspultin holkki, alempi
9 — Kuningaspultin pidätysruuvin varmistin

10 — Kuningaspultin pidätinruuvi

4 — Vasen jarrutuki

1 — Olka-akseli, vasen
2 — Olka-akselin pidätinruuvin lukkomutteri
3 — Etujarrun jarrusylinteri

Kuva 28 - Etuakseli (Malli PJ)

18 — Kuningaspultin holkki, alempi
19 — Painelaakeri

16 — Olka-akseli, oikea
17 — Asetuslevyt

12 — Etupyörän jarrun ankkuripultti
13 — Etupyörän jarrun ankkuripultti
14 — Voidenippa

30 — Raidevipu, oikea

27 — Etuakseliputki

15 — Etujarrun sylinteri, oik.

28 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
29 — Raidetangon päätekappale, oikea

11 — Kuningaspultti
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20 — Raidevipu, vasen (kääntövipu)
21 — Raidetangon päätekappale, vasen
22 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteeri~Jevy
23 — Raidetangon päätekappaleen rasvatiiviste (huopa)
24 — Raidetangon rasvatiiviste aluslevy
25 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen jousi
26 — Raidetanko



Kuva 29 - Etuakseli (Mallit Pl ja P2)

20 — Raidevipu, vasen (kääntövipu)
21 — Raidetangon päätekappale, vasen

18 — Kuningaspultin holkki, alempi
19 — Painelaakeri

16 — Olka-akseli, oikea
17 — Asetuslevyt

4 — Vasen jarrutuki

30 — Raidevipu, oikea

2 — Olka-akselin pidätinruuvin lukkomutteri
3 — Etujarrun jarrusylinteri

5 — Olka-akselin pidätinruuvi
6 — Kuningaspultin öljytulppa
7 — Kuningaspultin holkki, ylempi
8 — Kuningaspultin holkki, alempi

11 — Kuningaspultti

9 — Kuningaspultin pidätysruuvin varmistin
10 — Kuningaspultin pidätinruuvi

1 — Olka-akseli, vasen

22 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen levy
23 — Raidetangon päätekappaleen rasvatiiviste (huopa)
24 — Raidetangon rasvatiiviste aluslevy
25 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen jousi
26 — Raidetanko

28 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
29 — Raidetangon päätekappale, oikea

12 — Etupyörän jarrun ankkuripultti
13 — Etupyörän jarrun ankkuripultti
14 — Voidenippa
15 — Etujarrun sylinteri, oik.

27 — Etuakseliputki
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1 —■ Olka-akseli holkkeineen, (vasen)
2—. Pyörän sylinteri, etumainen (vasen)

liCuya 30 Etuakseli (Malli CU)

7 —Kuningaspultin holkki, ylempi
8 —■ Kuningaspultti

3 — Pyörän jarrukilpi ja tarkistustappi, etumainen
4 — Pyörän sylinterin ilmanpoistoventtiili
5 — Pyörän sylinterin ilmanpoistoventtiilin tulppa
6 — Kuningaspultin öljytulppa

11 — Olka-akselin painelaakerin välilevy
12 — Olka-akselin painelaakeri

9 — Olka-akselin pidätinruuvin lukkomutteri
10— Olka-akselin pidätinruuvi

17 — Raidetangon kuulatapin pölysuojus
18 —Raidetangon kuulatappi

13 — Raidetangon kuulatapin mutteri
14 —■ Kääntövipu, (vasen raidevipu)
15 — Raidetangon kuulatapin pölysuojuksen jousi
16-— Raidetangon kuulatapin pölysuojuksen kansi

19 —■ Raidetangon pääteosan öljytiiviste
20 —• Tulppa (seuraa raidetangon mukana)
21 — Raidetanko tulppineen), täydellinen
22— Etuakselin keskikappale
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ifuua 31 —Etuakseli (Mallit Cl, C2, C3, C9-11)

1 — Olka-akseli, vasen

6 — Kuningaspultin pidätysruuvi
7 — Kuningaspultin pidätysruuvin jousi
8 —Kuningaspultin pidätysruuvin varmistin
9 — Etuakseliputki

2 — Olka-akselin pidätinruuvin lukkomutteri
3 — Olka-akselin pidätinruuvi
4 — Kuningaspultin holkki, ylempi
5 — Kuningaspultti

10 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultit
11 — Raidevipu, oikea

27 —Raidevipu, vasen
28 —Raidetangon päätekappale, oikea

25 — Olka-akselin painelaakerin välilevy
26 — Raidetanko

15 — Kuningaspultin holkki, alempi
16 — Kuningaspultin öljytulppa
17 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen jousi
18 —.Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen levy
19 —Raidetangon päätekappale, vasen
20 — Raidetangon päätekappaleen rasvatiiviste huopa
21 — Raidetangon rasvatiiviste
22 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen pidin
23 — Olka-akselin painelaakerin tiiviste
24 — Painelaakeri

■*.

12 — Voidenippa
13 — Kuningaspultin öljytulppa
14 — Olka-akseli, oikea
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Kuva 32. Etuakseli (Mallit P3—6)

9 — Raidetangon päätekappaleen tomutiiviste

16— Olka-akselin painelaakerin välilevy
17— Olka-akselin painelaakeri

8 — Raidetangon päätekappaleen kuulotapin pultin
mutteri

7 — Raidetangon päätekappaleen kuulatapin pultin
mutterin sokka

6 — Olka-akseli, holkki

4 —■ Kuningaspultin voidenippa
5 — Olka-akseli, oikea

2 — Olka-akselin kiristysmutterin vastamutteri
3 — Olka-akselin kiristysmutteri

rin varmistus aluslevy

11 —■ Raidetangon päätekappale, täydell., oikea
12— Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen pidin
13— Raidetangon päätekappaleen kiristyspultin mutte-

1 — Kuningaspultin voidenippa

20 — Raidetangon päätekappaleen kuulatapin pultin
mutteri

32 — Kuningaspultin asetinruuvi

15—■ Raidetanko

27 — Olka-akselin tomutiivistetulppa

10— Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen alus-
levy

28 — Olka-akselin holkki

14— Raidetangon päätekappaleen kiristyspultin mut-
teri

19— Raidetangon päätekappaleen kuulatapin pultin
mutterin sokka

18— Olka-akselin painelaakeri

36 — Raidevipu, oikea

33 — Olka-akselin painelaakerin välilevy

29 — Kuningaspultti

34 ■— Olka-akselin painelaakeri
35 — Olka-akselin öljytiiviste tulppa

40 — Kuningaspultti

43 — Kuningaspultin asetinruuvi

39 — Olka-akselin öljytiiviste-tulppa
38 — Etuakselin putki
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21 — Raidetangon päätekappaleen tomutiiviste
22 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
23 — Raidetangon päätekappale, täydell., vasen
24 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultin mutte-

rin varmistus-aluslevy

26 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen pidin

25 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultin mut-
teri

30 — Kuningaspultin asetinruuvin joustava alus-
levy

31 — Kuningaspultin asetinruuvin varmistin

37 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti

41 — Kuningaspultin asetinruuvin joustava alus-
levy

42 — Kuningaspultin asetinruuvin varmistin



44 — Olka-akselin holkki
45 — Olka-akselin pultin voidenippa
46 — Olka-akselin vastaruuvin vastamutteri
47 — Olka-akseli, vasen
48 — Olka-akselin pultin voidenippa.

49 — Olka-akselin holkki
50 — Olka-akselin vastaruuvi
51 — Raidetangon vipu, vasen
52 — Raidetangon päätekappaleen tomutiivisteen alus-

levy

PURKAMINEN JA ASENNUS
Etupyörä ja napa

1. Vaunun etupää nostetaan niin ylös nostolaitteen
varaan, ettei pyörä kosketa maahan.

Asennettaessa menetellään päinvastaisessa jär-
jestyksessä. Jos napa halutaan irroittaa akselivar-
resta, ei pyörää tarvitse poistaa navasta. Pyörä ja
napa voidaan irroittaa vaunusta yhtenä kokonai-
suutena.

6. Poistetaan ulompi laakeri ja nostetaan napa
irti akselivarresta.

7. Tutkitaan rasvatiiviste ja uusitaan, jos tarvis
vaatii.

2. Pyörän kapseli painetaan ruuvitaltalla irti.

4. Irroitetaan navan rasvakoppa lyömällä ruuvi-
talttaan kevyellä vasaralla.

Huom! Kuvassa 32 esitetty etuakseli on mallien P 3ja P 4. Malleissa P 5 ja P 6on rakenne ainoastaan
sikäli poikkeava, että osan 9 (tomutiiviste) muotoa on muutettu ja jätetty siitä m.m. pois ohjausliuskat
ja samoin myös vastaava osa 21 on muutettu. Lisäksi on malleissa P 5ja P6rakenteen muuttuessa jätetty
aluslevyt 10 ja 52 pois.

5. Irroitetaan sokka ja kierretään etupyörän laa-
kerin säätömutteri irti.

3. Irroitetaan pyörän navan mutterit.
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Kuva 33 — Etuakseli ylhäältä nähtynä (C-16)

1 — Alatukivarren pultin holkki
2 — Olka-akselin ja raidetangon nivelen rakenne
3 — Voidenippa
4 — Raidetangon päätekappaleen kiristyspultti
5 — Raidetanko
6 — Voidenippa
7 — Iskunvaimentaja
8 — Alatukivarsi

11 — Kallistelun vaimentajan varsi
12 — Rungon pää

9 — Alatukivarren akselin holkki
10 — Voidenippa

13 — Alatukivarren pultin holkki
14 — Voidenippa

16 — Ylätukivarren epäkeskeinen holkki
17 — Olka-akselin tukivarsi

15 —• Voidenippa

18 — Ylätukivarsi
19 — Voidenippa
20 — Ylätukivarren jalusta
21 — Alatukivarsi, takimmainen osa
22 — Voidenippa
23 — Alatukivarren akselin holkki
24 — Alatukivarren akseli

4 — Etu-iskunvaimentaja
5 — Ylätukivarren jalusta
6 — Ylätukivarsi
7 — Olka-akselin tuki
8 — Olka-akselin tuen kiristysmutteri

10 — Voidenippa
11— Etu jousi

14— Alatukivarren akselin holkki
15— Voidenippa
16— Alatukivarren holkki
17—■ Alatukivarren pultti
18 — Alatukivarren pultin varmistusnaula
19 — Voidenippa
20 — Alatukivarren pultin holkki
21 — Alatukivarren akselin holkki
22 — Voidenippa
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Kuva 34 — Etuakseli päästä nähtynä (C-16)

1 — Kallistetun vaimentajan laakeri jalusta
2 — Kallistetun vaimentajan varsi ja nivelryhmä
3 — Rungon sivupalkki

12— Kallistelun vaimentajan laakerijalustan kiinnitys-
kappale

9 — Ylätukivarren epäkeskeinen holkki (säätölaite)



Kuva 35. Etuakseli.
(ClB, Cl9, C2O).

7 — Kumipuskuri
8 — Alatukivarsi
9 — Rungon etupää

10— Jousi
11 — Jousen alusta
12 — Kallistelun vaimentaja

1 — Välitukivarsi
2 — Kumipuskuri
3 — Iskunvaimentaja
4 — Ylätukivarsi

6 — Kallistelunvaimentaja
5 — Olka-akseli

Kuva 36. Etujousien tarkistus.

(1938 mallit ja 1939 Chrysler ja Plymouth 7-hg mallit)

1 — Jousi
2 — Jousenalusta
3 — Välilevy
4 — Jousen äänenvaimentaja
A — mittausväli
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yläosan sisäosa

mutteri

20 — Alatukivarren pultti
21 — Raidevarsi — vasen

28 — Alatukivarsi
29 — Ylätukivarren akseli

32 — Ylätukivarsi, varret

nippa

Kuva 37. Etujousitus. (Mallit P 7ja P8).

(Mallit P7 ja PB, paitsi 7-hengen mallit, missä jousien kumi-
puskurit ovat sivulla ja ylätukivarren puskurit toisin sijoitetut)

37 — Etu jousi
38 — Etujousen välike
39 — Etujousen äänenvaimentaja
40 — Iskunvaimentaja
41 — Olka-akselin tukivarsi

1 — Raidetanko, pitempi
2-— Ohjausvälitys
3 — Sisäpuolinen eristyslevy
4 — Ulkopuolinen eristyslevy

7 — Alatukivarren akselin kiinnitys

5 — Rungon ja ohjauskiinnityksen välilevy
6 — Raidetanko, lyhempi

49 — Alatukivarren jousen alusta
50 — Etujousen äänenvaimentaja

ja voidenippa
8 — Alatukivarren akselin holkki, tulppa

9-— Alatukivarsi, vasen takimmainen
10— Ylätukivarren akselin mutteri ja aluslevy
11— Tomusuojus
12— Ylätukivarren akselin holkki, tulppa ja

voidenippa

levy

pultti
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13—- Etuiskunvaimentajan hoikin pidin

16— Etuiskunvaimentajan hoikin aluslevy
17— Etuiskunvaimentajan alapultti
18— Iskunvaimentajan kiinnitysmutteri
19— Ylätukivarren tomusuojus

14 — Etuiskunvaimentajan tuen holkki
15— Iskunvaimentajan kiinnityspultti ja

22 — Etuiskunvaimentajan alapultti, mutteri
ja aluslevy

23 — Alatukivarren pultin holkki, tulppa ja
voidenippa

24 — Alatukivarren tukitsemisholkki
25 — Alatukivarren pultin tomusuojus
26 — Alatukivarren akselin tomusuojus
27 — Alatukivarren akseli

30 — Ylätukivarren tukitsemisholkki ja alus-
levy

33 — Kallistetun vaimentajan akseli ja nivel
34 — Ylätukivarren holkki, tulppa ja voide-

31 — Ylätukivarren akselin holkki, tulppa ja
voidenippa

35 — Olka-akselin kiinnityspultti ja aluslevy
36 — Rungon poikkituki

42 — Olka-akselin öljytulpan varmistus
43 — Olka-akselin holkki

48 — Alatukivarren pultti, mutteri ja alus-
levy

44 — Olka-akselin tukivarren tukitsemispultti
45 — Olka-akselin painelaakeri
46 — Olka-akselin painelaakerin välilevyt
47 — Olka-akseli, vasen

52 — Alatukivarren iskunvaimentajan pultti
53 — Alatukivarren jousialustan pultti
54 — Alatukivarren jousialustan pultin alus-

51 — Alatukivarren jousialustan pultin mut-
teri

55 — Alatukivarren puskurin pultin mutteri
ja aluslevy

57 — Olka-akselin kääntöakseli eli kuningas-
56 — Ylätukivarren puskuri ja pultti



3. TAKASILTA.
Takasilta
(Taka-akseli puolikevennetty).

Takasilta on siten rakennettu, että lautaspyörä,
vetopyörä sekä tasauspyörästö voidaan yhtenä koko-
naisuutena irroittaa akselikopasta. Vetopyörä ja
sen akseli ovat yhtä kappaletta; lautaspyörä on
tasauspyörästön yhteydessä. Taka-akselien sisä-
päissä on kiilaurat, jotka sopivat tasauspyörästön
isoihin pyöriin.

vara tehdään, asettamalla lisävälilevv, 0.10 m/m
(0.004") suuremmaksi kuin normaali-säädöissä
vaadittu.

5. Osat irroitetaan uudestaan ja poistetaan väli-
levyjä niin paljon, että kokonaispaksuus on 0.10
m/m (0.004") suurempi kuin indikaattorin osoit-
tama liikkumisvara. Näin syntyy laakeriessa
0.10 m/m (0.004") kireys.

6. Sovitetaan laakeri, öljytiiviste ja vetopyörän
laippa jälleen paikoilleen.
Usein on mahdollista väljentää liian kireälle ve-

detty laakeri siten, että irroitetaan kardaaniakselin
taka-osa sekä vetopyörän laippa ja öljytiiviste; vii-
meksimainittu käyttäen apuna öljytiivisteen veto-
laitetta. Tällöin voidaan etumainen laakeri ottaa

Vetopyörän akselilaakerien sovitus.
(Puolikevennetty akseli)

Vetopyörän akseli laakerit ovat sovitettavat ki-
ristämällä rullat ilman liikkumisvaraa. Sovitus ta-
pahtuu siten, että otetaan pois tai lisätään välilevyjä

Kuva 39. Takapyörän navan irroitu
Työväline C-31

ulos ja asettaa sen taakse ohut välilevy, jolloin
kireys pienenee kylliksi ja mainittu epäkohta tulee
poistetuksi. Öljytiivistettä paikoilleen asetettaessa
on käytettävä öljytiivisteen lyöntiholkkia (erikois-
työkalu), jolla tiiviste lyödään lujasti olakettaan
vastaan öljyvuodon estämiseksi.

maisen laakerin (sisärenkaan) välille. Sovitus ta
pahtuu seuraavasti:

vetopyörän laakerien välikappaleen etuosan ja etu-

Ennen vetopyörän laakerin tarkistukseen ryhty-
mistä, on tutkittava sen akselin päittäinen liikku-
misvara, koska usein on tarpeen irroittaa lautas-
pyörä ja tasauspyörästön koppa, jotta tämä tar-
kistus olisi mahdollinen.

Kuva 38. Taka-akseli
(kaikki muut, paitsi 7-heng. mallit 1939)

Vetopyörän asetusliuskat 2 — Vetopyörän välilevy
3ja 4 Tasauspyörästön laakerien asetus

1. Irroitetaan vetopyörän laippa, sen öljytiiviste
sekä etumainen laakeri.
\setetaan välilevyjä, paksuudeltaan esim. 0.20
m/m (0.008"), jotta laakeri pääsee vapaasti liik-
kumaan.
Sovitetaan etumainen laakeri, öljytiiviste sekä
vetopyörän laippa jälleen paikalleen.

I. Mitataan indikaattorilla vetopyörän akselin päit-
täinen liikkumisvara (katso normaalisäädöistä
oikea kireys). Indikaattorin osoittama liikkumis-

Taka-akseli
(Puolikevennetty akseli)

Akselin purkamiseksi on välttämättä irroitettava
nestepainejarrun putki jarrusylinteristä sekä pois-
tettava jarrutuet.

Jarrupoljin olisi kiinnitettävä siten, että pää-
sylinterin mäntä estää pääsylinterin säiliön ja sylin-
terin välisen virtauksen. Puukappale polkimen ja
poljinlaudan välissä sopii hyvin pitimeksi.

Käyttämällä sopivaa akselin vetolaitetta vältetään
vahingoittamasta laakeria ja akselikoppaa.
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sessa järjestyksessä.

Kuva 40. Takajarrun tuen irroitus

On myös tärkeätä käyttää laakeria vaihdettaessa
siihen sopivia vetolaitteita ja asennustyökalu]a.

Vaihdettaessa akselia tai laakeria olisi aina tut-
kittava öljytiivisteet. Jos niissä havaitaan vähän-
kin vuotoa on tiivisteet uusittava.

Puolikevennetyn taka-akselin sisempi tiiviste voi-
daan helposti irroittaa käyttämällä öljytiivisteen
vetolaitetta. Jos siinä on vuoto, on akseli otettava
ulos ja öljytiiviste uusittava. Uutta öljytiivistettä
sovitettaessa käytetään erikoista lyöntikaraa; tällä
työkalulla lyödään tiivisterengas lujasti olakettaan
vastaan kopassa.

Kun akseli on katkennut, niin voidaan sisempi
pää, jollei katkeamiskohta ole kauempana kuin 20
cm (8") akselin sisäpäästä, irroittaa yhdessä veto-
pyörästön kanssa. Jos murtunut paikka on enem-
män kuin 20 cm (8") akselin sisäpäästä, niin on
jäljellejäänyt kappale vedettävä lankasilmukalla
akselikopan lävitse.

Öljytiivisteen irroitus tehdään laitteella C-358.

Taka-akselin laakerien sovittaminen
(Puolikevennetty akseli).

Akselin laakerit säädetään asettamalla tai poista-
malla välilevyjä. (Katso normaalisäädöistä). Tar-
kistus tapahtuu seuraavasti:
1. Irroitetaan pyörä ja napa.
2. Asetetaan indikaattori taka-akselille ja kopalle

sekä määrätään päittäisen liikkumisvaran suu-
ruus.

3. Irroitetaan laakerin öljytiiviste ja jarrutuki.
(Jarruputki irroitettava.)
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4. Jotta saataisiin oikea liikkumisvara asetetaan
lisää välilevyjä tai poistetaan niitä. (Katso nor-
maali-säädöistä).

5. Paikoilleen sovitettaessa menetellään päinvastai-

Kuva 41. Vetoakselin öljytiivisteen sijoitus
Työväline C-201

Tasauspyörästön laakerien sovitus
(Puolikevennetty akseli).

Tasauspyörästön kopan laakerien asetinrenkaat
olisi kiristettävä kyllin lujasti, jotta saataisiin mää-
rätty paine laakerin alustaa vastaan. (Katso nor-
maalisäädöistä). Laakerien on oltava kireät, ilman
liikkumisvaraa. Laakerien alustoihin kohdistuva
paine voidaan mitata siten, että kiinnitetään kaksi
indikaattoria kannattajanan, yksi lautaspyörän kum-
mallekin puolelle. Indikaattorin kärkien on nojat-
tava laakerikansien kumpaistakin puolta vastaan.
Laakerialustan kokonaispaine on indikaattorien
osoittamain arvojen summa.

Kuva 42. Vetoakselin laakerin irroitus
Työväline C-293

1 Vetoakseli, 2. Työväline C-293, 3. laakeri

Kun tasauspyörästön kopan laakerien sovitus
muuttuu, muuttuu myöskin hammaskosketus lau-
taspyörän ja vetopyörän välillä. Sentähden olisi
näitten laakerien sovituksen jälkeen tutkittava ja
tarkistettava hammaskosketus. Laakereita vaih-
dettaessa voidaan lautaspyörän ja vetopyörän sovi-



tuksessa säästää aikaa siten, että merkitään laakeri-
kaaret ja asetinrenkaat ennen purkamista, jolloin
lautaspyörän uudestaan sovitus tulee jokseenkin
entisen kaltaiseksi.

Vetopyörän sovitus
(Puolikevennetty akseli).

Vetopyörän sovitus tapahtuu poistamalla tai lisää-
mällä välilevyjä vetopyörän ja sen akselin takimai-
sen laakerin välille ja tapahtuu se seuraavasti:
1. Irroitetaan vetopyörästö akselikopasta.

taessa sisäänpäin lähemmäksi vetopyörää, jotta
saataisiin säädetty hammasvälys.

Oikea hammaskosketus. Hammaspyörät ovat
oikein tarkistetut, käynti meluton ja käyttöikä
pitkä.

2. Irroitetaan tasauspyörästön laakerien kannet.
3. Nostetaan tasauspyörästö ja lautaspyörä kan-

nattajasta.
4. Irroitetaan vetopyörän akselin etupäässä oleva

laippa ja mutteri.

Kuva 44. Tasauspyörästön irroitus

Voimakas hammaskosketus sisäreunassa. Ham-
maspyörät murtuvat vähitellen sisäreunastaan. Lau-
taspyörä siirretään ulospäin, irti vetopyörästä. Veto-
pyörä siirretään tarvittaessa sisäänpäin, jotta saa-
taisiin säädetty hammasvälys. (Katso huomautusta).

Voimakas kuluminen hampaitten kärjissä. Ham-
maspyörät pitävät ääntä. Vetopyörä siirretään si-
säänpäin, lähemmäksi lautaspyörää. Lautaspyörä
siirretään tarvittaessa ulospäin, kartiopyörästä pois,
jotta saataisiin säädetty hammasvälys.

Kuva 43. Vetoakselin laakerin paikoilleenasetus
Työväline C-413

5. Vedetään tai lyödään vetopyörän akseli taakse-
päin ulos pesästä.

6. Irroitetaan takimainen laakerikartio vetopyörän
akselilta.

7. Lisätään välilevyjä, jotta saataisiin vetopyörä
lähemmäksi lautaspyörää tai poistetaan välile-
vyjä, jotta vetopyörä saataisiin kauemmaksi
lautaspyörästä.

Lautaspyörän (ison käyttökartiopyörän) ja veto-
pyörän (pienen käyttökartiopyörän) tarkistus.

Nämä on esitetty havainnollisesti veto-ja lautas-
pyöräin asetusta selventävissä kuvissa.

8. Paikoilleen asetus tapahtuu päinvastaisessa jär-
jestyksessä. On paras uusia kaikki varmistus-
langat, sokat ja jousirenkaat kun uudestaan
asennettaessa varmistetaan kaikki pultit ja mut-
terit.

Huom: Jollei vetopyörää säätämällä saada sään-
töjen mukaista hammaskosketusta niin on joko
vetopyörä akselineen tai vetopyörästön pesä uusit-
tava.

3. Irroitetaan vetolaitteella C-319 napa ja jarru-
rumpu, kuten kuva 39 esittää. Napaa irroitet-
taessa ei ole lyötävä akselin päähän, sillä silloin
vahingoittuvat akselin molemmissa päinsä olevat
rullalaakerit.

2. Irroitetaan vetoakselin mutteri.

Vetoakselit

4. Tuetaan jarrupoljin ylös, ettei sitä voi painaa
alas.

5. Jarrun nesteputki irroitetaan jarrusylinteristä.

1. Irroitetaan pyörä.

Voimakas hammaskosketus ulkoreunaa kohti.
Hammaspyörät murtuvat aikaa myöten uloimmasta
reunasta. Lautaspyörä siirretään lähemmäksi veto-
pyörää. Vetopyörä siirretään tarvittaessa ulospäin,
jotta saataisiin säädetty hammasvälys. (Katso huo-
mautusta).

Hammaskesketus lautaspyörän ja
vetopyörän välillä.

6. Irroitetaan öljytiivisteitä ja jarrutukia akseli-
koppaan kiinnittävien pulttien mutterit ja pois-
tetaan öljytiivisteet ja jarrutuet.

Voimakas kosketus hampaan juuressa. Hammas-
pyörät pitävät ääntä. Vetopyörä siirretään ulospäin,
pois lautaspyörästä. Lautaspyörä siirretään tarvit-
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Kuva 45. Vetopyörän akselinöljytiivisteen paikoilleensijoitus
Työväline C-359 Tasauspyörästö

(Jos akselin päistä poistetaan välilevyt, pide-
tään ne erillään, ja sovitetaan jälleen vastaaviin
päihin, jotta laakerien asetus pysyisi oikeana).

7. Akseli ja laakeri vedetään vetolaitteella irti.
8. Laakerin irroituslaitteella C-158 vedetään laakeri

akselista irti.
3. Painetaan lautaspyörä kopasta irti.

Huom! Öljytiivisteitten irroituksessa on aina käy-
tettävä vetolaitetta ja sovituksessa erikoistalttaa
C-201 tai C-202. Akselia paikoilleen asennettaessa
menetellään päinvastaisessa järjestyksessä ja huuh-
dellaan jarrujohto. Ennen öljytiivisteen sovitusta
akselikoppaan on tutkittava, onko nahka hyvää,
pehmeää ja taipuisaa. Uudet öljytiivisteet on pidet-
tävä puoli tuntia öljyssä ja sitten ennen paikoilleen
asetusta muokattava rullaamalla niitä sileällä, pyö-
reällä teräspultilla, jota samalla painetaan tiivistettä
vastaan.

Tasauspyörästön koppa
1. Kun molemmat akselit on irroitettu, poistetaan

takamurrosnivelen laipan pultit ja irroitetaan
murrosakseli.

2. Irroitetaan vetopyörän laippa

Vetohammas pyörä

Kuva 46. Takapyöräin laakerin rakenne
1. välilevyt, joiden avulla vetoakselin laakeri tarkistetaan

3. Tasauspyörästön koppa nostetaan sitten pois,
kuten kuva 44 esittää.

2. Sitten poistetaan ruuvit, jotka kiinnittävät ta-
sauspyörästön taka-akselin koppaan.
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Huom! Tehtävä tulee helpommaksi, jos kiinni-
tetään koppa työpöydässä olevaan kiinnityslait-
teeseen (katso kuva 50) ja katkaistaan langat,
jotka varmistavat tasauspyörästön laakerin ase-
tusrenkaan ruuvit. Lautaspyörää ja vetopyörää
sovitettaessa säästetään aikaa tekemällä merkki
asetusrenkaaseen, joten se voidaan taas sovittaa
samaan asentoon lautaspyörän suhteen.

4. Irroitetaan tasauspyörästön laakerin ruuvit ja
nostetaan tasauspyörästö ja lautaspyörä pois.

1. Pienten tasauspyörien ja suurten tasauspyörien
irroittamiseksi on ensin poistettava vetopyörä-
osa.

2. Irroitetaan pultit, jotka kiinnittävät lautaspyö-
rän tasauspyörästön koppaan.

4. Irroitetaan pienten tasauspyörien akselin varmis-
tusruuvit tai pultit ja työnnetään akseli ulos.

5. Nyt ovat kaikki tasoituspyörästön osat irti ja
voidaan poistaa.

Ennenkuin vetopyörä saadaan irroitetuksi, on
poistettava tasauspyörästö. Kuitenkaan ei veto-
pyörää eikä tasoituspyörästöä tarvitse purkaa jos
tahdotaan irroittaa öljytiiviste vetopyörän laake-
rista.

Kuva 47. Vasemmalla vetoakselin laakerin asetusliuskat ja
oikealla akselin pitkittäisen väljyyden mittaus

1. Irroitetaan mutteri, sokka ja aluslevy vetopyö-
rän laipasta.

4. Vetopyörän akselin laakerikartion irroituksessa
on käytettävä laakerin vetolaitetta C-358.

3. Vedetään pienen vetopyörän akseli kopan taka-
osasta ulos.

Huom! Jotta laakerien tarkistukset pysyisivät
muuttumattomina, ovat etu- ja takalaakerien väli-
levyt pidettävät erillään toisistaan.



Näitä laakereita tarkistettaessa on akselikopan
sekä oikealle että vasemmalle puolen aina asetet-
tava samanpaksuisia välilevyjä, jotta tasauspyöräin
akselin painekappale jäisi keskelle oikeaan asen-
toonsa.

Sovitus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Kuva 48. Tasauspyörästön laakerien asetusmerkit {1)

Kaikki tasauspyörästön osat sovitetaan taas pai-
koilleen päinvastaisessa järjestyksessä. On etenkin
katsottava, että laakerien-tarkistukset ovat oikeat. Kuva 49. Vetopyörän pitkittäisväljyyden mittaus

TARKISTUKSET
1. Käyttäen tasauspyörästön laakerin kiristysavain-

ta, kiristetään laakerin säätömutterit niin, että
laakerin renkaat puristuvat lujasti laakerin aukon
olkapäitä vasten.

Tasauspyörästön akselin tarkistus

Vetoakselien päittäisväljyys

2. Avataan vähän säätömuttereja jännitteen tasoit-
tamiseksi ja kiristetään ne taas laakerirenkaita
vastaan. Tällöin tulee laite säädetyksi siten, että
se vähän ahdistaen pyörii, kun kierretään lau-
taspyörää käsin. Laitteen ei siis ole pyörittävä
aivan vapaasti, vaan vähän ahdistaen.

Huom! Jos tasauspyörästön laakerin tarkistus

Akselien laakerit tarkistetaan poistamalla tai lisää-
mällä välilevyjä, joita saadaan paksuuksia 0.254 m/m
(0.010"), 0.318 m/m (0.0125") ja 0.762 m/m (0.030").
Sopivan tarkistuksen saamiseksi sovitetaan yksi tai
useampi näitä välilevyjä. (Katso kuva 46).
1. Irroitetaan pyörä ja napa.
2. Sovitetaan mittari akselia ja koppaa vastaan ja

katsotaan akselin väljyys mittarista kun akse-
lia työnnetään sisään ja vedetään ulos.

3. Kun jarrun öljyputki on irroitettu, poistetaan
akselin laakerin öljytiiviste ja jarrutuki.

4. Poistetaan tai lisätään välilevyjä siksi kunnes
saadaan oikea väljyys, joka ei saa olla pienempi
kuin 0.076 m/m (0.003") eikä suurempi kuin
0.203 m/m (0.008").

muuttuu, muuttuu myös lautaspyörän ja vetopyö-
rän hammaskosketus. Sentähden on tarkistuksen
jälkeen tämä hammaskosketus myös säädettävä
oikein. Tasauspyörästön laakerin uusimisen jälkeen,
säästetään lautaspyörää ja pientä käyttökartiopyö-
rää säädettäessä aikaa siten, että ennen irroitusta
merkitään laakerinkansi ja säätörengas, jotta ne
voidaan jälleen sovittaa entiseen asentoonsa lautas-
pyörään nähden.

0.038—0.064 m/m (0.0015—0.0025"). Asetus teh-
Vetopyörän akselin laakerin väljyyden on oltava

1. Irroitetaan akselinlaippa takimaisesta murros-
nivelestä.

dään seuraavalla tavalla:

Vetopyörän akselin laakeri

Kuva 50. Vetopyörän ja lautaspyörän välisen väljyyden mittaus
Mittalaite: C-430
Mittausleline: C-399

2. Sovitetaan mittari vetopyörän akselin päätä eli
laippaa vasten.

3. Jos mittari osoittaa väljyyden olevan esim. 0.102
m/m (0.004"), irroitetaan vetopyörän akselin laip-
pa, öljytiiviste, etumainen laakeri ja 0.152 m/m
(0.006") paksuinen osa välilevy ja jotta laakerit
saisivat sopivan väljyyden 0.051 m/m (0.002").
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4. Sitten sovitetaan pienen käyttökartiopyörän laa-
keri, öljytiiviste ja laippa sekä kardaaninivel jal-
leen paikoilleen.

Huom! Usein saadaan liian kireät laakerit siten
kuntoon, että lasketaan alas kardaaniakselin taka-
pää, irroitetaan laippa ja irroitetaan erikois-veto-
laitteella pienen käyttökartiopyörän öljytiiviste.
Sitten voidaan irroittaa etulaakeri ja sovittaa ohut
välilevy, jolloin väljyys suurenee riittävästi. Öljy-
tiiviste on sovitettava paikoilleen erikoisella taltalla,
jotta se nojaa lujasti alustaansa, eikä päästä rasvaaa
lävitse.

Jatkuva kumea ääni:
1. Renkaitten kolina ajotiellä.

Kumea ääni vaunun liukuessa:
1. Tutkittava pyörän laakerit.

On katsottava, että öljytiivisteen nahka on hy-
vässä kunnossa, pehmeä ja taipuisa ja pidettävä
vähintään puoli tuntia öljyssä. Nahan akselia vas-
taan oleva reuna ei saa olla risainen eikä kulunut.

Ääntely moottorin vetäessä:

Pieni vetopyörä

2. Irroitetaan tasoituslaakerin kansi.
1. Irroitetaan tasauspyörästö akselikopasta. Katkeileva ääntely:

3. Nostetaan tasauspyörästö ja lautaspyörä kannat-
tajastaan.

4. Irroitetaan pienen vetopyörän akselin etupäästä
kardaaninivelen laippa ja mutteri.

5. Vedetään tai lyödään pienen käyttökartiopyörän
akseli taaksepäin kannattajastaan.

KUNNOSSAPITO
Akselin ääntely

Kun kaikki mahdolliset ulkonaiset kolinan syyt
on tutkittu, katsotaan seuraavat seikat:
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3. Hammaskosketus lautaspyörän ja vetopyörän vä-
lillä väärä.

2. Akseli, vetopyörän akseli tai tasauslaakeri väärin
asennetut.

2. Tutkittava vetopyörän tarkistus. Jos tarvitaan,
vedetään vetopyörä irti lautaspyörästä, ei kui-
tenkaan enemmän kuin 0.102 m/m (0.004").

1. Tutkittava vetopyörän tarkistus. Jos tarvitaan,
vedetään vetopyörä lautaspyörään päin, ei kui-
tenkaan enemmän kuin 0.102 m/m (0.004").

Tutkitaan, ovatko laakerit vialliset, hampaat kat-
kenneet tai onko metallisiruja lautaspyörän ja pie-
nen käyttökartiopyörän välissä.

Hammaspyörät kolisevat. Voimakas hammaskos-
ketus hampaitten juuressa. Työnnetään pienikäyttö-
kartiopyörä poispäin lautaspyörästä. Siirretään lau-
taspyörä, jos tarvitaan, sisäänpäin lähemmäksi pientä
käyttökartiopyörää, jotta saataisiin oikea tyhjä-
käynti.

Huom! Jollei pientä käyttökartiopyörää tarkista-
malla saada aikaan oikeata hammaskosketusta, niin
on uusittava joko vetopyörä akseleineen tai koko
vetopyöräosa.



27 — Taka-akselin mutteri
28 —• Akselin aluslevy.

Kuva 51 — Takasilta, mallit CA, CB ja CU

1 —- Taka-akselin öljytiiviste, ulkopuolinen.
2 — Taka-akselin laakerin kuppi.

29 — Akselin kiila.
30 — Taka-akseli.
31 — Jarrutuen jaakselikopan pultin mutteri.
32 — Jarrutuen ja akselikopan pultti.
33 — Taka-akselin laakerin kartio ja rullat.
34 —■ Taka-akselin laakerin kartio ja rullat.
35 —- Taka-akselin välilevyt.

3 —• Pyörän jarrusylinteri, takimainen.
4 — Taka-akselin laakerin kuppi.
s•— Pyöräsylinlerin putken yhdistäjän tiiviste, takimainen.
6 — Jarrutuki ja säätötappi, takimainen.

36 —• Taka-akselin voidenippa.
37 — Akselin öljytiiviste, sisempi.
38 ■— Akselin koppa.

7 — Pyöräsylinterin ilmanpoistoventtiili.
8 — Ilmanpoistoventtiilin tulppa.
9 — Pyöräsylinterin putken yhdistäjän pultin tiiviste, takim.

10—

~ putken yhdistäjän pultti, „

11 —■ ~ putken yhdistäjä

47 ■—■ Tasauspyörästön koppa.

44 — Pienten tasauspyörien akseli.
45 — Lautaspyörä (iso käytlökartiopyörä)
46 — Iso tausaspyörä.

39 — Vetopyörästön pesän ja akselikopan ruuvi.
40 — Tasauspyörästön laakerin asetinrengas.
41 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetinrenkaan varmistin
42 — Tasauspyörästön kopan asetinrenkaan varmistimen ruuvi
43 — Pieni tasauspyörä.

14 — Lautaspyörän ruuvin varmistin.
15—- Velopyörästön pesä.

12-— Velopyörästön pesä ja kansi.
13— Lautaspyörän ruuvi.

19 —- Vetopyörästön laakerin öljytiivisteen huopalevy.
20— Vetopyörästön laakerin laipan aluslevy.

26 —■ Vetopyörän säätölevyt.

17 ■—■ Vetopyörän laakerin kartio ja rullat.
18 — Vetopyörän laakerin öljytiiviste.

48 —■ Takasillan kopan täyttöaukon tulppa.
49 — Pienten tasauspyörien akselin varmistusruuvi.
50 — Vetopyörä. ■

16 —■ Vetopyörän laakerin kuppi.

51 ■— Tasauspyörästön kopan laakerin kuppi.
52 ■— Tasauspyörästön kopan laakerin kartio ja rullat.

21 —- Vetopyörästön laakerin mutteri.
22— Vetopyörän laippa.
23 — Vetopyörän etulaakerin tarkistuslevyt.
24 — Vetopyörän takalaakerin kartio ja rullat.
25— Vetopyörän kuppi.
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Kuva 52 — Takasilta, mallit Pl ja P2 Kuva 53 — Takasilta, malli CZ

1 — Vetopyörän akselin laipan mutteri
2 — Vetopyörän akselin aluslevy
3 — Öljytiivisteen aluslevy
4 — Vetopyörän akselin etumaisen laakerin kartio ja rullat
5 — Vetopyörän etulaakerin kuppi

I — Vetopyörän akselin laipan mutteri
2 —■ Vetopyörän akselin laippa.

6 — Vetopyörästön pesä
7 — Vetopyörä akselineen
8 — Pienten tasauspyörien akselin varmistusruuvi
9 — Pienen tasauspyörän painelevy

5 — Velopyörästön pesä.
6-— Takimaisen kartiolaakerin kuppi.

16 — Lautaspyörän ruuvin varmistin.
17 — Lautaspyörä (suuri käytlökarliopyörä).
18 — Öljytiivisteen aluslevy.
19 — Kartiolaakerin öljytiiviste.
20 — Vetopyörän etulaakerin kuppi.
21 — Kartiolaakerien välikappale.
22 — Vetopyörä akselineen.

15 — Lautaspyörän ruuvi.

12 — Pienten tasauspyörien akseli.
13 — Ison tasauspyörän painelevy.
14 — Tasauspyörästön koppa.

9 — Tasauspyörästön kopan laakerin kuppi
10 — Tasauspyörästön kopan asetinrengas.
11 — Taka-akselin koppa.

30 —■ Iso tasauspyörä.

27 — Pieni tasauspyörä

24 — Vetopyörän akselin takimaisen laakerin kartio ja rullat
25 — Vetopyörän akselin säätölevyt

28 — Tasauspyörästön kopan laakerin kartio ja rullat
29 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetinrengas
30 — Iso tasauspyörä

20 — Kartiolaakerin öljytiiviste
21 — Kartiolaakerin tarkistuslevyt
22 — Kartiolaakerin välikappale.
23 — Takimaisen kartiolaakerin kuppi

13 — Tasauspyörästön akselilista
14 — Ison tasauspyörän painelevy
15 — Tasauspyörästön koppa

18 — Lautaspyörä (suuri käyttökartiopyörä)
19 — Vetopyörän akselin laippa

16 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetinruuvin varmistus
17 — Lautaspyörän ruuvin varmistin

11 — Tasauspyörästön kopan laakerin kuppi
12 — Taka-akselin koppa

10 — Tasauspyöräin laakerit

32 — Tasauspyörästön kopan laakerin varmistus ruuvi
33 — Pienten tasauspyörien akseli

23 — Pienen tasauspyörän painelevy.

31 — Taka-akseli

34 — Tasauspyörästön kopan laakerin ruuvin varmisius
35 — Takasillan kopan täyttöaukon tulppa
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7 — Vetopyörän akselin takimaisen laakerin kartio ja rullat.
8 — Vetopyörän akselin säätölevyt.

3 — Vetopyörän akselin etumaisen laakerin kartio ja rullat.
4 — Kartiolaakerin tarkistuslevyt.

28 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetinrengas.
29 — l^aka-akseli.

24 — Pienten tasauspyörien akselin varmistusruuvi.
25 —■ Pieni tasauspyörä.
26 — Tasauspyörästön kopan laakerin kartio ja rullat.
27 — Vetopyörästön pesän tiiviste.

31 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetinrenkaan varmistin.

33 —

~ ~ ~ ~ ruuv. varm.l.
34 — Takasillan kopan täyttöaukon tulppa.

32 —• ~
~ ~ ~ varmist. ruuvi



14 — Tasauspyörästön koppa
13 — Ison tasauspyörän painelevy

9 — Tasauspyörästön kopan laakerin kuppi
10 — Tasauspyörästön kopan asetusrengas

21 — Kartiolaakerin välikappale

18 — Öljytiivisteen aluslevy

22 — Vetopyörä ja sen akseli
5 — Vetopyörästön pesä

7 — Vetopyörän akselin takimmaisen laakerin kartio
ja rullat

6 — Takimmaisen kartiolaakerin kuppi

4 — Kartiolaakerin tarkistuslevyt

3 — Vetopyörän akselin etumaisen laakerin kartio ja
rullat

11 — Taka-akselin koppa

1— Vetopyörän akselin laipan mutteri
2— Vetopyörän akselin laippa

Kuva 54 — Takasilta, malli C-16

19 — Laakerin öljytiiviste

24 — Pienen tasauspyörän akselin varmistuspultti

20 — Vetopyörän etulaakerin kuppi

25 — Pieni tasauspyörä

23 — Pienen tasauspyörän painelevy

28 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetusrengas
8 — Vetopyörän akselin säätölevyt

12 — Keskikappaleen välike

27 — Tasauspyörästön akselin keskikappale
26 — Tasauspyörästön kartiorullalaakeri

17 — Lautaspyörä
16 — Latauspyörän kiinnityspultin mutterin varmistin

33 — Asetuksen varmistusliuskan varmistusmutteri ja
sokka

32 — Pienten tasauspyörien akseli

29 — Vetoakseli
30 — Iso tasauspyörä

15 — Lautaspyörän kiinnityspultin mutteri

31 — Tasauspyörästön kopan laakerin asetuksen var-
mistin

34 — Takasillan täyttöaukon tulppa
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27 — Akselilaakerin öljytiiviste

5 — Akselin tasauspyörän paine-aluslevy
6 — Akselin paine-kappale

4 — Akselin tasauspyörä

1— Pienten tasauspyöräin akseli
2 — Pienen tasauspyörän painelevy
3 — Pieni tasauspyörä

Kuva 55. Taka-akseli, mallit P3, P4

13— Akselin mutterin sokka

9 — Tasauslaakerin kartio ja rullat

11— Akselilaakerin kartio ja rullat

7 — Akselin paine-kappaleen välilevy
8 — Tasauslaakerin kuori

10— Akseli

16 — Akselin laakerin kuori

14— Akselin mutteri
15 — Akselin mutterin aluslevy

19 — Tasauslaakerin säätö

17 — Akselin laakerin välilvey

21 — Tasauslaakerin säätörenkaan varmistin

12— Akselin kiila

23 — Tasauslaakerin säätörenkaan varmistimen ruuvi

rullat

24 — Lautaspyörän pultti

22 — Tasauslaakerin säätörenkaan varmistimen ruuvin
sokka

20 — Lautaspyörän pultin mutteri

18— Akselin öljy-aluslevy

26 —■ Vaihteiston koppa
25 — Lautaspyörän pultin mutterin varmistin

46 — Lautaspyörä
47 —Akseli
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28 — Akselikopan ja takapyörän jarrutuen pultin
mutteri

29 — Akselikopan ja takapyörän jarrutuen pultin mut
terin jousilevy

30 — Akselikopan ja takapyörän jarrutuen pultti
31 — Akselilaakerin öljytiivisteen pitimen tiiviste
32 — Akselilaakerin öljyaukon tulppa
33 — Pienten tasauskartiopyörien akselin varmistus-

tappi
34 — Pienen vetopyörän laakerin välikappale
35 — Pienen vetopyörän laipan mutterin sokka
36 — Pienen vetopyörän laipan mutteri
37 — Pienen vetopyörän laipan mutterin aluslevy
38 — Pienen vetopyörän laippa
39 — Pienen vetopyörän etumaisen laakerin kartio ja

rullat
40 — Pienen vetopyörän etumaisen laakerin kuori
41 — Pienen vetopyörän etumaisen laakerin säätö-levy
42 — Pienen vetopyörän takimaisen laakerin kartio ja

48 — Pienen kartiopyörän kannattimen ruuvi

43 — Pienen vetopyörän takimaisen laakerin kuori
44 — Pienen vetopyörän takimaisen laakerin aluslevy
45 — Pieni kartiopyörä



49 — Pienen kartipyörän kattimen ruuvin jousirengas
50 — Pienen kertiopyörän laakerin öljytiiviste
51 — Tasauslaakerin pääteruuvin jousirengas

PURKAMINEN JA ASENNUS

2. Avataan akselin mutteri.

Huom! Kuvassa 55 näkyvä taka-akselirakenne on periaatteessa samantapainen 1937—39 vaunuissa.
Kuvassa 55 esitettyyn rakenteeseen on kuitenkin 1938—39 vaunuissa tehty seuraavat lisäykset: osain 27
ja 31 välillä on tiiviste ja osain 16 ja 18 väliltä on välilevy jätetty pois.

1. Irroitetaan pyörä.

59 — Kopan kannen tulppa

3. Irroitetaan napa ja jarrurumpu navan vetolait-
teella. Akselia ei ole lyötävä navan irroittami-
seksi, koska silloin akselin molemmissa päissä
olevat rullalaakerit vahingoittuvat.

Akseli

57 — Kopan tuuletusnippa
58 — Koppa

53 — Pienen kartiopyörän kannatin kansineen
54 — Pienen kartiopyörän kannattimen tiiviste
55 — Kopan tuuletusnipan kannen sokka
56 — Kopan tuuletusnipan kansi

52 — Tasauslaakerin pääteruuvi
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10 — Akselin laakerin öljytiiviste
11 — Takapyörän jarrutuki.

9 — Takapyörän napa

1 — Akselin mutteri

Kuva 56 — Veto-akselin laakerit, yleinen rakenne 1934—37 malleissa

2 — Akselin laakerin öljytiivisteen pitimen tiiviste

6 — Akselin öljytiiviste
7 — Akseli.

12 — Jarrutuen ja akselikopan välinen tiiviste
13 — Akselin laakerien kupit.

3 — Jarrutuen ja akselikopan pultti.
4 — Akselin laakerin kartiot ja rullat
5 — Akselin laakerin välilevyt.

14 — Akselin laakerien voidenippa
15 —■ Koppa.

8 — Akselin kiila

Kuva 57 — Taka-akselin laakerin sovitus

0.318 m/m (0.0125") 0.762 mlm (0.030")
Käytettävä tarpeen mukaan.

1 — Taka-akselin kiila.

11 — Jarrutuen ja akselikopan pultti
12 — Taka-akselin laakerikartio.
13 — Akselin laakerin voidenippa.

6 — Taka-akselin laakerin kuppi
7 — Taka-akseli.

14 — Taka-akselin laakerin öljytiiviste, sisäpuolinen.
15 — Taka-akselin koppa.

0.254 m/m (0.010") 0.381 m/m (0.015")

4 — Akselilaakerin tarkistuslevyt
Levyjen paksuudet:

2 — Taka-akselin laakerin öljytiiviste, ulkopuolinen
3 — Öljytiivisteen pitimen tiiviste.

5 — Takapyörän jarrutuki

16 — Taka-akselin painekappale.
17 — Taka-akseli.

10 — Takapyörän napa

8 — Painekappaleen välirengas
9 — Taka-akselin mutteri.
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VETO- JA LAUTASPYÖRÄN HAMMASKOSKE-
TUKSEN TUTKIMINEN JA ASETUS

Kierrehammastuksella
varustetut

hammaspyörät
Kuvat 58—65

9 8

9. Lautaspyörän liike ulospäin.

1. Vetopyörän liike ulospäin. 2. Vetopyörän liike sisäänpäin.
3. Hammastuma. 4. Hammasväli. 5. Hampaanpää. 6. Ham-
paankanta. 7. Jakoviiva. 8. Lautaspyörän liike sisäänpäin.

Hammaskosketus oikein. Käynti on tällöin
äänetöntä ja kuluminen vähäinen.

Väärä asento, kosketus kantapinnoissa, mur-
tumisvaara. Lautaspyörää siirrettävä veto-
pyörään päin ja vetopyörää tarpeen mukaan
ulospäin jotta saadaan oikea hammasväli.

Hammaskosketus hampaan päässä, murtu-
misvaara. Lautaspyörää siirretään ulos-
päin, vetopyörää siirretään hammasvälin
tarkistamiseksi tarpeen mukaan sisäänpäin.

Hammaskosketus hampaan juuressa. Käyn-
ti äänekästä. Vetopyörää siirretään ulospäin
ja lautaspyörää siirretään hammasvälin tar-
kistamiseksi tarpeen mukaan sisäänpäin.

Hammaskosketus hampaitten kärjissä. Ääne-
käs käynti. Vetopyörää siirretään sisään-
päin ja lautaspyörää siirretään hammasvä-
lin säätämiseksi tarpeen mukaan, ulospäin.

Huom! Kuvissa ovat vasemmanpuoliset vetäviä hampaansivuja ja oikeanpuoliset hampaitten takasivuja.

77



Hypoidihammaspyörät
Kuvat 64—68

Väärä asento, kosketus kantapinnoissa, murtumisvaara. Lau-
taspyörää siirrettävä vetopyörään päin ja vetopyörää tarpeen

mukaan sisäänpäin jotta saadaan oikea hammasväli.

Hammaskosketus hampaan juuressa. Käynti äänekästä. Veto-
pyörää siirretään ulospäin ja lautaspyörää siirretään hammas-

välin tarkistamiseksi tarpeen mukaan sisäänpäin.

Huom! Kuvissa ovat vasemmanpuoliset vetäviä hampaansivuja ja oikeanpuoliset hampaitten takasivuja
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VETO- JA LAUTASPYÖRÄN HÄMMASKOSKE
TUKSEN TUTKIMINEN JA ASETUS

Hammaskosketus oikein. Käynti on tällöin äänetöntä ja kulu
minen vähäinen.

Hammaskosketus hampaan päässä, murtumisvaara. Lautas
pyörää siirretään ulospäin, vetopyörää siirretään hammas

välin tarkistamiseksi tarpeen mukaan ulospäin.

Hammaskosketus hampaitten kärjissä. Äänekäs käynti. Veto-
pyörää siirretään sisäänpäin ja lautaspyörää siirretään ham-

masvälin säätämiseksi tarpeen mukaan ulospäin.



4. JARRUT.
Jalalla hoidettava, nestepaineella toimiva sisä-

puolisilla kengillä varustettu nelipyöräjarru on
itsetasaava. Sen toiminta perustuu nesteellätäytet-
tyjen yhtyvien astioitten peruslakiin.

Laitteeseen kokonaisuudessaan kuuluu varasäi-
liön yhteydessä oleva pääsylinteri ja neljä pyörä-
sylinteriä, jotka ovatkiinnitetyt jarrutukiin ja yhdis-
tetyt pääsylinteriin metalliputkilla ja paksuseinäi-
sillä laajenemattomilla letkuilla. Koko laite on
täytetty nesteellä, joten ilma on täyttäessä koko-
naan poistunut.

Jarrusylinteri.
Sekä etu- että takapyörissä pyrkii etumaisten

jarrukenkien päällys menemään pyörivän jarrurum-
mun mukana. Tämän välttämiseksi on menetelty
kahdella tavalla. Ensiksi käytetään takimaisissa
jarrukengissä lyhyempää päällystettä ja toiseksi
ovat etu- ja takapyörien jarrusylinterit porrasmaisia.
Porrasmaisissa jarrusylintereissä on etumaisen män-
nän läpimitta pienempi kuin takimaisen ja ovat ne
sentähden oikein sovitettavat. Etupyörien jarru-
sylinterit ovat, huolimatta siitä, ovatko ne porras-
maisia tai eivät, läpimitaltaan erilaiset kuin taka-
pyörien, jotta jarrut toimisivat oikein, painon siir-
tyessä etuakselille, kun jarrut äkkiä pannaan toimi-
maan. Sentähden ei etu- ja takapyörien sylinterejä
voida vaihtaa. Pyöräsylinterien kiinnitysruuvit ovat
etu- ja takasylintereissä eri etäisyyksillä toisistaan,
jotta takimaisen pyöräsylinterin sovittaminen etu-
maiseen jarrutukeen olisi mahdoton.

Kun poljetaan alas jarrupoljin, joka työntötangon
kautta on pääsylinterin yhteydessä, niin tulee joh-
doissa oleva neste paineen alaiseksi. Tämä neste
tunkeutuu kaikkiin pyöräsylintereihin niissä olevan
kahden männän väliin, jotka nojaavat jarrukenkien
yläpäihin. Pyöräsylinterin keskiosaan tunkeutuva
neste painaa molemmat männät päinvastaisiin suun-
tiin. Tällöin painuvat jarrukenkien yläpäät lähem-
mäksi rumpua koskettaen lopulta rummun jarru-
pintaa.

Mikään jarrukenkä ei voi erikseen painaa rummun
sisäpintaa, ennenkuin kaikki toisetkin kengät ovat
rumpujensa kanssa kosketuksissa.

Porrasmaisia pyöräsylinterejä ei voida vaihtaa
vaunun oikealta sen vasemmalle puolelle. Sentähden
on vaunun oikealle puolelle kuuluvan pyöräsylinte-
rin yläosaan painettu kirjain »R» ja vasemmalle
puolelle kuuluvaan sylinteriin kirjain »L». Uusia
sylinterejä sovitettaessa on katsottava, että käyte-
tään oikeita sylinterejä.

Kun jarrupoljin päästetään vapaaksi, vetävät
palautusjouset jarrukenkien yläpäät vastaavia nok-
kapyöriä vastaan, jolloin pyöräsylinterien männät
tulevat lähemmäksi toisiaan ja painavat nesteen
johtoja pitkin takaisin pääsylinteriin.

Itsetasaavaksi tehty pääsylinteri järjestää, ettei
jarrusysteemin levossa ollessa esiinny mitään pai-
netta ja että lämpötilan muuttumisesta johtuva nes-
teen kutistuminen ja laajeneminen tulevat tasoite-
tuiksi.

Pieni nestevuoto pyöräsylintereissä voidaan estää
yksinkertaisesti uusimalla männän kumit. Sylinte-
rien seinät puhdistetaan hankaamalla niitä sopivalla
kiilloitusaineella. Kovasti naarmuuntuneet tai syö-
pyneet sylinteriseinät ovat uudestaan hiottavat sekä
sovitettava uudet männät ja kumit. Viimeksimai-
nittu vika johtuu tavallisesti sopimattoman jarru-
nesteen käytöstä.

estää kumisen männän kutistuminen hyvin kylmällä
ilmalla, on sovitettava kumin ja jousen väliin.
Näitä levittäjiä ja jousia valmistetaan eri läpimit-
taisille jarrusylintereille sopivia. Jotta meneteltäi-
siin oikein, on otettava huomioon seuraavat seikat:

Männänkumin levittäjiä, joiden tehtävänä on

1. Oikealla männänkumin levittäjällä, määrätylle
sylinteri-suuruudelle, on n. 0.127 m/m (0.005")
väljyys sylinteriseinän ja levittäjän ulkoreunan
välillä ja on sillä myös pieni liikkumisvara kumin
avonaisessa päässä. Levittäjän tarkoituksena on
estää kumin laipan kutistuminen erittäin alhai-
sessa lämpötilassa. Levittäjän ei tiivistä mäntää,
jos kumin reuna hyvin alhaisessa lämpötilassa
on kutistunut ja menettänyt oikean muotonsa.

Männänkumin levittäjä.

Pieni nestevuoto pääsylinterin männässä saadaan
autetuksi uusimalla vain männän kumi. Kun sylinte-
rin seinät halutaan puhdistaa liasta, tehdään se
hankaamalla sopivalla kiilloitusaineella. Jos sylinte-
rin seinät ovat naarmuuntuneet vieraitten esineit-
ten vaikutuksesta tai syöpyneet, kun ei ole käy-
tetty oikeata Iso-jarrunestettä, niin ovat ne uudes-
taan hiottavat ja asetettava uudet männät.

Kun jarrupoljin on täysin vapaa on pääsylinterin
männän oltava kiinni pidättimessä, koska muuten
on se vaara tarjolla, että pääsylinterin kumimäntä
peittää varasäiliön ja sylinterin välisen aukon.

Pääsylinterin varasäiliön olisi aina oltava aina-
kin puolillaan Iso-jarrunestettä, ei kuitenkaan
enemmän kuin 13 m/m säiliön kannen alapuolelle.
Mitattaessa nesteen korkeutta ei ole unohdettava
tarkastaa säiliön kannen tulpassa olevaa ilmareikää
sekä poistaa siihen mahdollisesti kerääntynyt lika.

Pääsylinteri.

2. Levittäjän yhteydessä käytettävä pyöränsylin-
terin jousi eroaa muista jousista siinä, että se
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on puoli kierrettä lyhyempi ja valmistettu ensi-
luokkaisesta pianolangasta. Oikea jousi tunnetaan
siitä, että sen viimeinen kierre nojaa levittäjän
pohjaan, ollen kuitenkin sillä pieni liikkumisvara,
jottei se kosketa levittäjän vinoon sivuun. Sitä-
paitsi ovat kiristäjän jouset väriltään tummia,
kun taas normaalijouset ovat kiiltäviä.

Kun jarrusylinterejäkunnostetaan olisi niihin sovi-
tettava levittäjät ja erikoisjouset, jos vaunulla tul-
laan ajamaan seuduilla, joissa lämpötila talvikuu-
kausina laskee alle ■— 18° C.

Ilman poisto jarruputkistosta

Jos pää- tai jarrusylinterit ovat vähän syöpy-
neet tai naarmuuntuneet, voidaan ne taas kunnos-
taa irroittamalla ne vaunusta ja hankaamalla niitä
huovalla ja sopivalla kiilloitusaineella.

Jos sylinterit ovat kovasti syöpyneet ja naar-
muuntuneet niin on ne hiottava hiomakivillä
hyvää voiteluöljyä käyttäen. Kun hiominen on
suoritettu, on sylinterit vielä hangattava kiilloi-
tushuovalla kiiltäviksi.

Sylinterin hiominen.

Kokoonpantaessa pää- tai pyöränsylinterejä on
tärkeätä puhdistaa kaikki osat hiekasta ja liasta.

Jarru- ja pääsylinterien mäntien väljyys ei saisi
olla alle 0.025 m/m (0.001") eikä yli 0.076 m/m
(0.003"). Jos väljyys metallimännän ja sylinterin
välillä on yli 0.127 m/m (0.005"), voi siitä johtua,
että kumin reuna tunkeutuu sylinterin ja männän
väliin, voimakkaasti jarrutettaessa. Jos tämän ha-
vaitaan tapahtuvan, olisi sovitettava uudet, edellä-
olevien ohjeitten mukaiset männät. Varamäntiä,
jotka voidaan hioa kaikkiin haluttuihin kokoihin,
on saatavissa 0.127 m/m (0.005") ja 0.254 m/m
(0.010") ylisuuruisina. Jos sylinterin läpimitta on
näitä raja-arvoja suurempi, on jarrusylinteri uusit-
tava.

Männän kumit sopivat kaikkiin sylintereihin aina
0.254 m/m (0.010") ylisuuruuteen, joten niitä toimi-
tetaan ainoastaan normaalikokoisina. Kumimäntiä
ei saa kosketella öljyisin käsin. Likaiset kumit
puhdistetaan spriillä, niitä ei koskaan saa edes
huuhdella bensiinissä.

Pääsylinteriä asennettaessa on sovitettava ehdot-
tomasti ohut aluslevy männänkumin ja pääsylinte-
rin männän väliin, jottei kumi pääsisi tunkeutu-
maan männän reikiin.

Huomattava: Pää- ja jarrusylinterin osia ei saa
pestä bensiinissä, petroolissa eikä kivennäisöljyssä,
kuten moottoriöljyssä. Kunnostettu jarrusylinteri
ja sen osat ovat aina pestävät spriissä, jotta ne
täysin puhdistuisivat. Sitten pyyhitään sylinterin-
seinät jarrunesteeseen kostutetulla kumisienellä,

kastetaan männät ja kumikuoret Iso-jarrunestee-
seen ja sovitetaan jälleen kokoon. Sylinterejä va-
rastoitaessa, olisi niihin merkittävä kunnostamis-
päivä ja suljettava putkiaukot tulpilla, jottei jarru-
neste haihtuisi pois. Sylinterit, jotka ovat olleet

kuukautta varastossa, on ennen uuteen vau-
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nuun asentamista tai varaosiksi myymistä, edellä-
mainittujen ohjeitten mukaan, puhdistettava ja
jälleen pantava kokoon.

Ennen kuntoon hiottujen sylinterien sovittamista
vaunuun on ne tutkittava 0.6 ilmakehän ja 5.6
ilmakehän ilmanpaineella spriihin upotettuna, jotta
ollaan varmat niitten tiiviydestä.

Pääsylinterin työntötankolaite sovitetaan teh-
taassa ja tarvitsee vain harvoin huoltoa, vaikkakin
laite on purettu ja varustettu uusilla osilla. Tässä
tapauksessa on pääsylinteriä koottaessa männän
oltava pääteasennossaan ja pääsylinterin työntö-
tangon on oltava männässä kylliksi väljä päittäin,
niin että polkimella on 6.4—9.5 m/m (1/4"—3/8")
vapaa liikkumisvara, ennenkuin mäntä alkaa liikkua.
Jarrukenkien tasausta varten ei pääsylinterin työntö-
tankoa saa koskaan tarkistaa.

Jarrulaitteessa oleva ilma haittaa huomattavasti
jarrutusta, aiheuttaen joustavuutta polkimessa. Jos
jarruneste on päästetty liian vähiin tai jokin osa
irroitettu tai uusittu, niin on tällöin sisääntunkeu-
tunut ilma poistettava pumppaamalla jarrunestettä
putkiston läpi. Ilman poistamiseksi täytetään vara-
säiliö tuoreella Iso-jarrunesteellä ja kiinnitetään
pyöränsylinterin keskellä olevan ilmanpoistovent-
tiilin tulpan sijalle yhdistäjä, johon on kiinnitetty
lyhyt kumiletku. Letkun vapaa pää painetaan
jarrunesteellä osaksi täytettyyn lasiastiaan ja kier-
retään ilmanpoistoventtiiliä (kuusikulmainen yhdis-
täjä, johon tulppa on kiinnitetty) 1/2—3/4 kierrosta
auki.

Varsinainen ilmanpoisto tapahtuu siten, että pai-
netaan jarrupoljin puolitiehen alas. Sitten pääste-
tään poljin palaamaan itsestään alkuasentoonsa ja
painetaan jälleen alas siksi, kunnes jarrunestevaluu
letkusta keskeytymättä ja ilmakuplitta.

On hyvin tärkeätä, että pääsylinterin varasäiliö
on täynnä nestettä. Se on täytettävä, ennenkuin
se kokonaan tyhjenee.

Jos irroitetaan varasäiliön täyttökansi, niin voi-
daan seurata nestepintaa ja katsoa ettei säiliö tyh-
jene enemmän kuin puoleksi. Pääsylinterin itse-
toimiva täyttölaite työväline C-362 estää pääsylinte-
riä tyhjentymästä huuhtelun aikana.

Kun varasäiliö on täynnä nestettä, voidaan pol-
jinta painaa kuudesta kymmeneen kertaan, ennen-
kuin uutta nestettä on lisättävä.

On paras poistaa ilma sylintereistä yhdestä ker-
rallaan, jotta kaikki ilma saataisiin varmasti pois.

Jos jostakin syystä joku jarrulaitteen osa on irroi-
tettu, on ilma poistettava putkistosta kaikkien neljän
jarrusylinterin kautta.

Varottava: Jarrupäällysteelle ei saa päästää jarru-
nestettä eikä rasvaa. Kun kaikki ilmakuplat on
jarrulaitteesta poistettu, on suljettava venttiili tar-
kasti, ennenkuin letku nostetaan lasisäiliössä ole-
vasta nesteestä.



Jarruneste.
On tärkeätä käyttää nestepainejarruissa vain

oikeata Iso-jarrunestettä. Se on erikoinen, vain
nestepainejarruille sopiva neste. Saatavana on kah-
denlaista Iso-jarrunestettä. Toista on käytettävä
seuduilla, joissa lämpötila ei laske alle — 32° C
ja toista seuduilla, missä voi olla kylmempi kuin

32° C.
Jos laite on täytetty muulla nesteellä, on se

korvattava Iso-jarrunesteellä. Jarrunestettä uusit-
taessa on aina irroitettava jarrusylinterien männät
ja puhdistettava sylinterit perusteellisesti.

Jos Iso-jarrunesteeseen sekoitetaan toista jarru-
nestettä, voi muodostua sakkaa tai kumimaista
seosta, joka hävittää jarrutustehon tukkeamalla au-
kot ja muuttamalla kumien muotoa. Sentähden
ei koskaan saa Iso-jarrunesteellä täyttää jarrulai-
tetta, jossa vähänkin on jälellä muuta jarrunes-
tettä. Samoin ei saa muilla jarrunesteillä täyttää
jarrulaitetta, jossa on Iso-jarrunestettä.

5. Tutkitaan pääsylinterin varasäiliö ja täytetään
se. Nestepinnan on oltava 13 m/m (1/2") säiliön
kannen reunan alapuolella.
Jarrukenkien suuri tarkistus tapahtuu seuraa-

vasti ja on se tehtävä silloin, kun jarrukengät
irroitetaan jostakin syystä tai jarrurumpu uusitaan
tai uudestaan sorvataan.

1. Irroitetaan pyörät ja jarrurummut.
2. Irroitetaan jarrukenkienpalautusjouset ja tutki-

taan niitteen jäntevyys.Höltyneet jousetuusitaan.
3. Tarkastetaan, ettei jarrupäällysteessä pistä esiin

niittien päitä, ettei päällyste ole liian kulunut
ja paikoittain kiiltäväpintainen sekä että vas-
takkaisissa pyörissä on käytetty samanlaista
jarrupäällystettä.

4. Tutkitaan, ovatko jarrurummut keskitetyt ja
pyöreät, onko niissä naarmuja ja rasvaa.

Seuduilla, joissa polkimen painaminen kovalla
pakkasella on vaikeaa, on koko laite jarrusylinte-
reineen tyhjennettävä ja huuhdottava. Jarrusylinte-
rien männät olisi irroitettava, jotta saataisiin poiste-
tuksi pieninkin nestemäärä, mitä ei sylinterin tyh-
jennysaukon keskeisen aseman vuoksi voida valut-
taa ulos. Sitten täytetään laite taas käyttölämpö-
tilaan sopivalla Iso-jarrunesteellä.

6. Käyttäen suositeltua laitetta (mittalaitetta
MT-19 C) tutkitaan jarrurummun mittauslait-
teella rummun sisäläpimitta. Sovitetaan sa-
noilla »drum diameter» varustettu jarruken-
kien mittauslaitteen särmä siten, että se kos-
kettaa jarrurummun mittauslaitteen vastaavaa
kärkeä. Jarrukenkien mittauslaite asetetaan
sopivan hoikin kanssa akselille.

5. Sitten sovitetaan jarrukenkien palautusjouset
paikoilleen sekä nokat irroitusasentoihin.

Erittäin kuumissa seuduissa ja vuoristoissa, joissa
ala-arvoisten jarrunesteitten haihtumisen johdosta
poljinpaine pienenee, olisi vika korjattava mene-
tellen edellämainitulla tavalla, ja täytettävä laite
oikealla Iso-jarrunesteellä.

7. Nokat asetetaan siten, että sekä etumaisen että
takimaisen jarrukengän ylempi pää on määrä-
tyllä etäisyydellä rummusta (katso normaali-
tarkistuksia).

8. Hellitetään jarrutuessa olevaa jarrukengän ank-
kuripultin mutteria ja kierretään epäkeskeistä
pulttia siksi kunnes kummankin päällysteen
alapäät myös tulevat säädetylle etäisyydelle
rummusta (katso normaalitarkistuksia).Jarrukenkien tarkistus.

10. Tarkastetaan nestepinnan korkeus pääsylinterin
varasäiliössä ja täytetään se oikealla Iso-jarru-
nesteellä.

9. Tutkitaan vielä kerran kenkien yläpäitten etäi-
syys ja kiristetään ankkuripulttien mutterit
kiinni.

Jarrukenkien tarkistus voidaan jakaa kahteen
ryhmään; pieni tarkistus ja suuri tarkistus. Pie-
nessä jarrukenkien tarkistuksessa siirretään jarru-
kenkien ylempiä päitä ja suuressa tarkistuksessa

Varottava: On paras irroittaa kerrallaan vain
yhden pyörän rumpu ja panna se taas paikalleen
ennen seuraavan rummun irroittamista; muuten
voi tapahtua, että palautusjousia sovitettaessa pää-
sevät männät jarrusylintereistä irti. Jarrusylinterien
männät voidaan sitoa yhteen langalla, jos kaikki
neljä halutaan samanaikaisesti irroittaa.

sekä ylempiä että alempia päitä.

vasti:

Jarrukenkien kunnostus.
Kuten edellä on mainittu, ovat muutamat mal-

lit varustetut porrastetuilla jarmsylintereillä ja toi-
sissa ovat jarrusylinterien läpimitat samansuuruiset.
Porrastetuilla jarmsylintereillä varustetuissa mal-
leissa on yhtäpitkät päällysteet sekä etu- että
takajarruissa, jotavastoin samansuuruisilla sylinte-
reillä varustetuissa malleissa on jokaisen pyörän
takimaisen jarrukengän päällyste lyhyempi kuin

Jarrukenkien pieni tarkistus tapahtuu seuraa-

1. Tutkitaan polkimen vapaa liike. Polkimen va-
paan liikkumisvaran on oltava ainakin 13 m/m
(1/2") ennenkuin jarru alkaa toimia, v. 1938—39
malleissa 1/4—-3/8".

2. Jarrutuen sisäpuolella olevan jarrukengän säätö-
nokan mutteri kierretään siten, että etumainen
kenkä painaa rumpua ja pyörä on jarrutettu.
Sitten kierretään mutteria auki siksi kunnes pyö-
rää voidaan pyörittää vapaasti, tuntematta vas-
tusta. Tämä sovitus olisi tehtävä, kun jarru-
rummut ovat huonelämmössä, koska jarrut
muuten voivat ruveta laahaamaan.

3. Takimaisen jarrukengän yläosassa oleva nokka
asetetaan siten, että pyörä on jarrutettu ja kier-
retään taas auki kunnes pyörä on vapaa.

4. Kaikki neljä pyörää sovitetaan samalla tavoin.
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etumaisen jarrukengän. On hyvin tärkeä, että tä-
mänmalliset jarrukengät tulevat oikeille paikoilleen
jarrutukiin ja että takimaisten jarrukenkien pääl-
lyste leikataan tai viistotaan oikeaan pituuteen.

Jarrujen hyvä kunto riippuu kahdesta perusteki-
jästä, jotka ovat tutkittavat jarruja päällystettäessä;
1. Rummun ja pyörän navan on oltava saman-

keskeiset.
2. Jarrupäällysteen on oltava rummun kanssa sa-

mankeskeinen.
Kun päällyste on huolellisesti niitattu kenkään

ja kenkä jälleen sovitettu jarrutukeen, on tutkittava
jarrurummun keskitys, jotta saataisiin selville onko
rumpu samankeskeinen pyörän navan kanssa. Jos
on epäkeskeisyyttä, on rumpu saatava erikoiskojeella
MT-19 C jälleen keskitetyksi.

Päällystettä jarrukenkään niitattaessa on käy-
tettävä oikeita niittejä. Alumininiittejä ei saa kos-
kaan käyttää.

Jarrukenkien palautusjouset.

Jarrupäällyste.

Niittien päät olisi upotettava noin kaksi kolmas-
osaa päällysteen paksuudesta päällysteen sisään.
Päällysteen päät viistotaan noin 19 m/m (3/4")
sekä ylä- että alareunasta sekä poistetaan niitti-
reikien kohdalta kaikki epätasaisuudet ja karkeat
kohdat hienolla hiomalaikalla tai viilalla. Smirgeli-
paperia ei ole käytettävä.

Ennen jarrukenkien lopullista paikoilleen tarkista-
mista olisi uusi päällyste hiottava, jotta saataisiin
kaikki epätasaisuudet pois sekä päällyste saman-
keskeiseksi jarrurummun kanssa.

Tämä hiominen tapahtuu jarrupäällysteen hioma-
laitteella. Päällyste on hiottava rummun koko kehän
ympäri. Jarrupäällysteen samankeskeisyyden tutki-
miseen on käytettävä jarrun tarkistusmittaria —

osa MT-19 C laitteesta — jolloin sanoilla »drum
diameter» varustettu mittarin reuna painetaan pääl-
lysteen pintaa vastaan.

Käsijarrun säätö.

Jarrupäällysteen uusiminen.
Jollei ole käytettävissä jarrujen uudestaan pääl-

lystämiseen tarvittavaa laitetta, on tarkistettava
jarrukengät ankkuripulttia ja nokkia säätämällä
käyttäen alarumpua. Ei ole asetettava uutta pääl-
lystettä toisen etupyörän jarrukenkiin jollei samalla
toistakin uusita. Samoin ei ole uudestaan päällys-
tettävä vain toisen takapyörän jarrukenkiä, jollei
samalla myös toista päällystetä samanlaisella pääl-
lysteellä. Jollei molempia etu- tai takapyöriä saman-
aikaisesti uudestaan päällystetä, voi vaunu jarrut-
taessa vetää toiselle sivulle.

Jarrukenkien oikaisu.

Paras jarrutusteho saadaan vain silloin, kun pääl-
lyste koko pituudeltaan ja leveydeltään koskettaa
rummun pintaa. Tämä oikea asento häviää, jos
jarrukenkä tai jarrutuki ovat taipuneet tai ankkuri-
pultti ei ole suorassa kulmassa tukea vastaan.
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Tutkimalla päällystettä saadaan selville, onko
jarrukenkä oikeassa asennossa. Viallinen osa on
heti korjattava tai uusittava.

Jarruja huollettaessa olisi aina tutkittava jarru-
kenkien palautusjousien jännitys ja uusittava hei-
kot jakatkenneet jouset. Kullekin jarrukenkäparille
olisi käytettävä vain yhtä ainoata jousta ja olisi
kummankin etu ja takapyörien palautusjousten
jännityksen oltava yhtäsuuria.

Jarrupäällysteessä oleva rasva tai öljy ehkäisee
jarrutusta ja seuraa siitä, että jarrutettaessa on
painettava poljinta hyvin voimakkaasti ja jarrut
nykivät, vaikuttavat epätasaisesti ja toimivat ääntä
pitäen. Jos puhdistetaan öljyinen päällyste bensii-
nillä tai jollakin muulla rasvan liuottimella, saadaan
siitä parhaassa tapauksessa vain hetkellinen apu.
Jos vaan mahdollista, on paras tapa päällystää jarrut
kokonaan uudestaan, kun ensin on tiivistetty kaikki
öljyä vuotavat paikat ja laakerit. Käytännössä ei
ole vaaraa, että tehtaan huolto-osaston toimittama
jarrupäällyste imee vettä. On kuitenkin mahdol-
lista, että vaunua vesiletkulla pestessä rummun ja
päällysteen väliin tunkeutuu vähän vettä. Tästä
voi johtua ohimeneviä jarrutusvaikeuksia kunnes
kosteus häviää jarruja useasti käytettäessä. Vaunua
pestessä on pidettävä jarrupoljin alaspainettuna,
jolloin vettä ei pääse päällysteeseen.

Käsijarrua säädettäessä siirretään ensin käsijar-
run vipu vapaaksi. Käsijarrun ankkuriruuvi asete-
taan siten, että päällysteellä on säädetty etäisyys
(katso normaali-säätöjä). Ankkuriruuvi varmiste-
taan langalla.

Muutamat mallit ovat varustetut säätöruuvin
pitimellä siten, että pultti yhdistää pitimen jarru-
vanteen päätekappaleeseen, kun taas toisissa mal-
leissa on kaksi vastakkaisiin suuntiin kulkevaa pult-
tia, jotka yhdistävät jarruvanteen kummassakin
päässä olevat päätekappaleet. Jos yhtä pidätin-
ruuvia käytetään, niin kiristetään sen mutteria ja
varmistetaan vastamuttereitta, niin että pidätin-
ruuvin säätämällä puolella oleva hihnan osa tulee
säädetylle etäisyydelle rummusta (katso normaali-
säätöjä).

Käsijarrun asetinruuvin mutteri asetetaan siten,
että jarrupäällysteen muu osa tulee oikealle etäisyy-
delle, jolloin on sovitettava mutteri sellaiseen asen-
toon, että jousirenkaassa oleva nasta painuu mutte-
rin pohjassa olevaan syvennykseen.

Jos käytetään kahta pidätinruuvia niin tehdään
tarkistus ankkuriruuvin säädön jälkeen siten, että
ensin kierretään asetinpultin mutteri aivan auki



ja sitten kiristetään pidätinruuvien muttereita kun-
nes hihna on säädetyllä etäisyydellä. Mutterit var-
mistetaan vastamUttereilla tähän asentoon ja kier-
retään sitten asetinruuvin mutteri niin kauaksi,
että jännitys pidätinruuvien välillä juuri on ku-
moutunut. On tärkeätä, että asetinpultin mutterin
alapuolella oleva syvennys ja jousirenkaan nasta
sattuvat yhteen, jolloin sovitus on oikea.

Voidellaan kaikki jarrutankojen ja ankkuripult-
tien hankauspinnat.

Käsijarrun vanteen päällystys.
Jos käsijarrun vanne päällystetään uudestaan, on

tärkeätä käyttää oikeata päällystelaatua ja pak-
suutta, jotta saataisiin suurin jarrutusteho. Jollei
päällyste sovi tarkoin vanteeseen, on se ensin katkais-
tava oikeaan pituuteen ja porattava niittien reiät
sekä upotettava ne päällysteen kummassakin päässä,
niin että ne, kun päällyste on lujasti kiristetty sisä-
pintaa vastaan, sattuvat yhteen vanteen päissä ole-
vien reikien kanssa. Äärimmäisissä päissä on pääl-
lyste niitattava nauhaan sopivan kokoisilla niiteillä.
Senj aikeen sovitetaan muut niitit, niitaten vuoro-
tellen kummastakin päästä keskustaa kohden.

sekä säätötangon vastamutteri. Kaikkien takapyö-
rien jarrutukien säätömutterit olisi sitten kierret-
tävä kiinni siksi, kunnes pyörän pyörittäminen tun-
tuu vähän jäykältä. Sitten kierretään muttereja
auki kunnes jäykkyys häviää.

Huom! On vakuuttauduttava siitä, että käsijar-
run vipu on sellaisessa asennossa, ettei käsijarru
ole kiinni vedetty, kun tarkistus suoritetaan. Kun
säätäminen on suoritettu, kiristetään kaapelin ja
jarrutuen kannen pultin mutterit sekä säätötangon
vastamutteri.

Jalka- ja käsijarrujen tarkistuksen jälkeen on
kiristettävä jarruja käyttävät kaapelit niin, että
jarrupäällyste hankaa kevyesti rumpua kun käsi-
jarrun vipu on vedetty toiseen pykälään. Kun
käsijarrun vipu on täysin vapaana, ei takapyörissä
saisi olla lainkaan jäykkyyttä.

Jarrukaapelin suojusputket olisi voideltava joka
3000 km. jälkeen puolijuoksevalla runkorasvalla.
Jotta voitelu voitaisiin suorittaa, on putki irroi-
tettava jarrutuesta ja käytettävä erikoista yhdistys-
kappaletta.

Lisäjarru (voimajarru).

Ankkurin viereinen päällysteen osa olisi leikattava
ja päät viistottava, vinkumisen ja nykimisen estä-
miseksi.

Tavallisesti on tämä laite tarkistettava vain sil-
loin kun pääsylinteri tai lisäjarru puretaan tai
irroitetaan vaunusta. Jarrukenkien nokkien kiertä-
minen kuluneen päällysteen lähentämiseksi ei vai-
kuta lisäjarrun toimintaan millään tavoin. Lisä-
jarruja ei missään tapauksessa ole säädettävä, jotta
korvattaisiin jarrukenkien säätö. Säätö on helppo
suorittaa. On huomioitava vain kaksi pääseikkaa,
nimittäin:

Kun päällyste on sovitettu paikoilleen, on jarru-
vanteen kehän oltava rummun mukainen. Liialli-
nen kiljuminen tai nykiminen saadaan poistetuksi,
taivuttamalla nauhan ylemmät päät vähän irti
rummusta.

Vanteen keskellä olevan tuen reunojen ja ankku-
rin väli ei saa olla yli 0.127 m/mm (0.005"),
sillä muuten voi vanne jarrutettaessa vääntyä. Jos
tämä vapaa väli on liian suuri, saadaan se pienem-
mäksi puristamalla tuet yhteen ruuvipuristimessa
tai lyömällä niitä kevyesti vasaralla alasimella.

A: Sylinterin käyttövivun ja jarrupolkimen akselin
etuosan välinen väljyys.

B: Nestejarrun pääsylinterin männän työntötangon
pituus.

Käsijarrun rumpu ja vanne ovat alttiit lialle ja
vedelle. Ne olisi usein puhdistettava rummun naar-
muuntumisen ja päällysteen liiallisen kulumisen
estämiseksi.

3. Pidetään käyttö vipua siten, että käyttövivun ja
jarrupolkimen akselin väljyys on akselin etupuo-
lella. Lisäjarrun vivussa oleva reikä on läpimi-
taltaan suurempi kuin akseli, joka kannattaa
vipua. Jotta lisäjarru toimisi tyydyttävästi, niin
että se pitää jarrupolkimen tasapainossa, on
väljyyden välttämättä oltava akselin etupuolella
jarrujen ollessa täysin vapaina.

Lisäjarrua tarkistettaessa menetellään seuraavasti:
1. Jarrupolkimen pidätysruuvi asetetaan siten, että

jarrupoljin on juuri irti jalkalaudan alareunasta.
2. Irroitetaan pultti, joka yhdistää toisiinsa sylin-

terin käyttövivun ja männän vetotangon ja irroi-
Niittien päät on upotettava vähintään puoliväliin

päällysteen sisään. Esiinpistävät niittien päät
aiheuttavat rummun naarmuuntumisen sekä nyki-
mistä ja pienentvät jarrutustehoa.

tetaan lisäjarru siitä kohdasta, missä se on yhdis-
tetty vivun alustaan.

4. Samalla kun lisäjarrun vipua pidetään edelläse-
lostetussa asennossa, tutkitaan pääsylinterin män-
nän työntötangon pituus, jotta saataisiin selville
nojaako mäntä pidättimeensä. Se on mahdollista
irroittamalla pääsylinterin männän työntötanko
siitä paikasta, missä se yhtyy lisäjarrun vipuun,
niin että mäntä voi palata pidätintään vastaan.

Käsijarru (Takapyörä-malli).
Takapyörän käsijarrua käytetään ohjausosastossa

olevalla vivulla. Kun vipu vedetään taaksepäin,
niin kiristyvät jarrutankoihin vaikuttavat vetokaa-
pelit, jolloin jarrukengät erkanevat toisistaan ja
niiden päällysteet painuvat jarrurumpua vastaan,
joten jarrut toimivat.

Takapyörien käsijarrujen säätö olisi vain silloin
tehtävä, kun jalkajarru on tarkistettu, kuten lu-
vussa »Jarrukenkien tarkistus» on esitetty. Irroite-
taan kaapelin ja jarrutuen kannen pultin mutteri
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Silloin voidaan pääsylinterin männän työntötan-
gon pituus säätää, siksi kunnes niveltappi sat-
tuu vivussa olevaan reikään, ilman että tarkistus
kumoutuu.

5. Pitäen edelleen käyttövipua siinä asennossa, että
väljyys on akselin etupuolella, varmistaudutaan
siitä, että alipainesylinterin mäntä on pääteasen-
nossaan. Tällöin siirretään lisäjarru eteen- tai
taaksepäin irroittamalla kiinnityspultit rungosta
ja siirtämällä kannatinta tarpeen mukaan run-
golla, niin että niveltappi sattuu vivussa olevaan
reikään, muuttamatta tarkistusta.

6. Nyt on venttiilin käyttövipu säädettävä. Irroite-
taan venttiilin käyttövivussa oleva venttiilivivun
ruuvi ja säädetään venttiilivipu siten, että se,
jarrujen ollessa täysin vapaina, juuri koskettaa
venttiilin käyttötangon päätä. Kun säätö on
tehty on muistettava kiristää jälleen venttiili-
vivun ruuvi.
Lisäjarrua asennettaessa on katsottava, että se

taessa ei nivel saisi vääntyä.

on asianmukaisesti suunnattu. Käyttövivun yhdis-
tysnivel olisi tarkistettava. Haarapulttia sovitet-

Lisäjarrun voitelu.

1. Irroitetaan pääsylinterin jarrujohto.

pultit ja nostetaan pääsylinteri pois.

Pääsylinterin purkaminen
(1937—39 mallit)

Lisäjarru olisi joka 9000 km. jälkeen voidel-
tava jääkone-, iskunvaimentaja- tai muuntaja-
öljyllä, irroittamalla sylinterin etupäässä oleva
tulppa ja kaatamalla sylinteriin n. 30 gr (1 oz.)
edellä mainittua öljyä. Myöskin on sylinte-
rin takapäässä olevan alipainejohdon yhdistäjään
kaadettava 30 gr. öljyä. Lisäjarrun säännöllinen
voitelu pitää männäntiivisteen ja männänvarren
tiivisteen hyvässä kunnossa ja takaa aina moitteetto-
man jarrun toiminnan.

5. Puhdistetaan sylinterin ulkopuoli.

Jarrukenkien irroitus
1. Irroitetaan pyörät ja jarrurummut.
2. Irroitetaan palautusjouset (katso kuvaa 71)
3. Sijoitetaan mäntiä vasten pidätinjouset estämään

mäntiä pääsemästä ulos sylinteristä (katso kuvaa
72).

4. Irroitetaan ankkuripultin ~C" lukkolevy, öljy-
aluslevyn pidin, öljyaluslevy, ohjausjousien pidin
ja ohjausjousi (kuva 72) ja jarrukengät.

Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä, jolloin on SÄÄTÄMINENhuomattava määräykset jarrujen säädöstä.
(1937—39 mallit)

Jarrukenkien säätöJarrusylinterin purkaminen

1. Irroitetaan pyörä ja napa.
2. Tuetaan poljin.

(1937—39 malleissa)

3. Irroitetaan jarrujohto jarrusylinteristä.
4. Irroitetaan jarrukenkien palautusjousi.

Pieni säätö
5. Käännetään jarrukenkiä niin, että niitten ylä-

päät tulevat ulos jarrusylinterin suojuksesta.
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6. Avataan mutterit, jotka kiinnittävät sylinterin
jarrutukiin.
Huom! Jarrunestettä ei saa päästää jarrukenkiin.

7. Kierretään kumisuojukset sylinterin päistä irti.
8. Männät, kuoret ja muut osat voidaan nyt irroit-

taa jarrusylinteristä.

2. Irroitetaan männänvartta ja poljinta yhdistävät
sokka ja haarukkatappi.

3. Irroitetaan pääsylinteriä vaunuun kiinnittävät

4. Irroitetaan suojus pääsylintereistä. Silloin putoaa
männän varsi ulos.
Huom! Jos uusitaan vain yksi suojus, menetel-
lään kuten kohdissa 2 ja 4 esitetään ja irroite-
taan myös suojuksen toinen pää. Jollei uusita
männänvartta tai sen päätekappaletta, ei pääte-
kappaleen tarkistusta saa muuttaa. Tämä tulee
vain hyvin harvoin kysymykseen. Tehtaan suo-
rittama tarkistus on oikea ja seuraa siitä, kun
poljin on vapaa, että mäntä paljastaa ylipaine-
aukon (1 kuva 74), eikä sulje myöskään tulo-
aukkoa (3. kuv. 74).

6. Avataan varasäiliön tulppa ja lasketaan kaikki
jarruneste ulos.

7. Irroitetaan sylinterin avonaisessa päässä olevat
varmistusrenkaat.

8. Vedetään ulos männän aluslevy ja mäntä.
9. Käännetään sylinterin avonainen pää alaspäin,

jolloin männän palautusjousi sekä tuloventtiili
putoavat pois.
Sovitus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

Sitä ennen on kuitenkin koko sylinteri puhdistet-
tava perusteellisesti sekä sisä- että ulkopuoleisesti
ja huuhdeltava kaikki osat alkoholilla. Mitä suu-
rin puhtaus on tärkeää; pienetkin likaisuudet tai
hiekkajyvät aiheuttavat sylinteriin ja mäntään naar-
muja, joista voi seurata jarrunesteen vuoto tai
pienentynyt jarrutusteho. Vähän ennen sovitusta
sivellään sylinterin seinät ja sisäosat jarrunesteellä.
Tähän tarkoitukseen ei koskaan saa käyttää kivennäis-
öljyä.

Jarrukenkien säätö voidaan kuten edellä, jakaa
kahteen ryhmään:

1. (Polkimen vapaan liikkeen on oltava 6.3 m/m—9.5
m/m (Y4" —

3/s")> ennenkuin jarru alkaa toimia.)



2. Jarrutuen sisäpuolella oleva jarrukengän säätö-
mutteri (kuva 70) säädetään siten, että etumai-
sen kengän päällyste vastaa lujasti rumpuun ja
pyörä on lukittava. Sitten kierretään mutteri
auki, kunnes pyörää voidaan pyörittää vapaasti.
Tämä säätö on tehtävä jarrurummun ollessa
huonelämmössä, koska jarrut muuten voivat
alkaa laahata.

3. Takimaisen jarrukengän nokka säädetään siten,
että pyörä on lukittava ja avataan taas siksi,
kunnes pyörä tulee vapaaksi.

4. Kaikki neljä pyörää säädetään samoin. Tarkaste-
taan pääsylinterin varasäiliö ja täytetään tar-
vittaessa. Nestepinnan on oltava 13 m/m (%")
säiliön kannen alapuolella.

Täydellinen säätö
Täydellinen jarrukenkien säätö on tehtävä, kun

jarrukengät ovat uudestaan päällystetyt, jostakin
syystä irroitetut tai jos jarrurummut ovat uusitut
tai sorvatut.

se oikein säädetty ja on siinä 0.006" vararum-
musta.
V. 1939 malleissa on ankkuripulttien päissä nuo-
let. Näiden nuolten tulee ennen säätöä olla vas-
takkain suunnatut. Ankkuripultteja kierretään
tästä asennosta oikeisiin suuntiin, oikeaa vasta-
päivään, vasenta myötäpäivään. On erikoisen
tärkeää, että säätö tehdään tarkkaan siten, kuin
edellä on esitetty, sillä jos ankkuripulttien nuolet
ovat esim. ulospäin, saadaan mitta säädetyksi,
mutta säätö on väärä, koska kengät eivät täl-
löin tule keskitetyiksi rumpuun.

8. Asetetaan mittari merkillä ~Toe" varustettuun
paikkaan ja sovitetaan nokat siten, että sekä
etumaisen että takimaisen jarrukengän yläpää
juuri koskettaa mittariin. Tällöin on väli 0.012".
Sitten säädetään toinen kenkä.

9. Tutkitaan vielä kerran jarrukenkien yläosa ja
alaosain etäisyys ja kiristetään ankkuripultit ja
mutterit lujasti kiinni.

lO.Tarkastetaan nestepinnan korkeus pääsylinterin
varasäiliössä ja täytetään se oikealla Iso-jarru-
nesteellä.
Jollei jarrukenkien säätöön tarvittavia laitteita

ole saatavissa, niin säädetään jarrukengät ankkuri-
pulteilla ja nokilla apurumpua apuna käyttäen
ylhäällä 0.304 m/m (0.012") ja alhaalla 0.152 m/m
(0.006") etäisyydelle.

Ennen jarrukenkien sovitusta oikeille etäisyyk-
sille, on päällyste hiottava puhtaaksi epätasaisuuk-
sista ja saatava se samalla samankeskeiseksi jarru-
rummun kanssa.

alapää, »heel», on mitan säätövartta vasten, on

Hiominen suoritetaan jarrukenkien hiomislait-
teella MT-29. Päällyste on hiottava vastaamaan
rummun koko läpimittaa. Päällysteen samankeskei-
syys tutkitaan jarrukenkien mittarilla MT-19-C seu-
raavasti:

Mittauslaite MT-16 on esitetty myös osassa »Eri-
koistyökaluja».

1. Irroitetaan pyörät ja jarrurummut.
2. Irroitetaan jarrukenkien palautusjouset ja tutki-

taan niiden jännitys. (Heikot jouset uusitaan.) Jarruhäiriöiden syitä
3. Sitten katsotaan, onko päällysteeseen jäänyt

esiinpistäviä niittienpäitä, onko se liiaksi kulu-
nut ja onko siinä sileiksi hiotuneita paikkoja,
sekä onko vastakkaisissa pyörissä samanaineiset
päällysteet.

1. Kulunut jarrupäällyste, väärin asennetut jarru-
kengät, ilmaa laitteissa, jarruneste puuttuu.

2. Tutkitaan laitteen tiiviys ja pääsylinterin män-
nänvarren tarkistus.

4. Tutkitaan jarrurumpujen samankeskeisyys, sileys
ja rasvan kerääntyminen.

5. Sovitetaan palautusjouset paikoilleen ja asete-
taan nokat aukiasentoon.

Jarrut laahaavat

1. Tutkitaan pääsylinterin männänvarren säätö, yli-
paineaukon on oltava auki.

2. Männänkupit paisuneet kivennäisöljyssä.
3. Likaa pääsylinterin menoaukossa.
4. Jarrukenkien etäisyys liian pieni.
5. Tukkeutuneet jarruputket (mineraaliöljyn vuoksi)

6. Jarrurummun sisämitta tutkitaan jarrurummun
mittarilla (MT-19-C). Merkillä »drum diameter»
varustettu jarrukenkämittarin tarkistuslevy ase-
tetaan siten, että se juuri koskettaa vastaavaan
jarrurummun mittarin levyyn. Mittari asetetaan
holkkeineen akselin päähän.

Yksi jarru laahaa
1. Heikko jarrukenkien palautusjousi

3. Jarrukenkä ei aukene ankkuripultin kireyden
vuoksi.

2. Väärin asennetut jarrukengät, liian lähellä rum-
pua.

7. Mittalaite siirretään kohtaan »heel» siis alaosaan,
ankkuripulttien mutterit höllitetään ja kierre-
tään, kunnes päällyste on mitassa kiinni.
On erikoisesti huomattava, että kun jarrukenkä-
paria säädetään, on ankkuripultteja kierrettävä
sisäänpäin, pulttien väliin paine, oikeaa vasta-
päivään ja vasenta myötäpäivään. Kengän ala-
pään tulee tällöin liikkua alas ja ulospäin rum-
pua kohden ja kun tämä liike on päättynyt (se
muuttuu kiertämistä jatkettaessa ylöspäin ja
ulospäin tapahtuvaksi liikkeeksi). Kun kengän

4. Väljät pyöräin laakerit.
5. Pyöräsylinterin männät tai männänkupit liian

kireät.
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Vaunu vetää toiselle puolelle
1. Väärin säädetyt jarrukengät.
2. Toisen pyörän jarrupäällyste rasvainen.
3. Jarrutuet irti akselilla.
4. Väärä ilmanpaine renkaissa.
5. Yksityisen kengän päällyste eri kengissä erilainen.
6. Johto vääntynyt tai katkennut, jarruletku tu-

kossa.
7. Kulunut, päällyste tai naarmuuntunut rumpu.
8. Etujousien U-pultit väljät.

Polkimen liike joustava
1. Ilmaa jarrulaitteessa
2. Jarrukengät huonosti säädetyt.

Jarrupoljin jää paikoilleen
1. Käytetty muita jarrunesteitä, kuin alkuperäistä

Iso-nestettä, josta on johtunut että kumimäntä
on pehmentynyt ja kumia päässyt pääsylinterin
männän aukkoihin. On pantava uudet kumimän-
nät ja uusi aluslevy pääsylinterin mäntään.

2. Sijoitetaan uudet männän kupin laajennusjouset,
tai lisätään ne mäntään.

Käsijarrun säätäminen
(1937—39 mallit)

KÄSIJARRUT
Purkaminen ja asennus

Käsijarrun päällyste

2. Irroitetaan pidinruuvin molemmat säätömutterit
(3 ja 4).

3. Irroitetaan ankkurin säätöruuvi (5) ja irroite-

1. Irroitetaan suuren säätöpultin mutteri (1, kuva 75)

taan vanneosa vaihteistosta ja kardaaniakselista.
Sovitus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Käsijarrun nauhan päällystys
Päällyste irroitetaan
1. Katkaistaan päällysteen niittien päät.
2. Niitataan uusi päällyste paikalleen.

Kun käsijarrun vanne päällystetään uudelleen,
on käytettävä oikealaatuista ja vahvuista päällys-
tettä, jotta saataisiin suurin jarrutusteho. Jollei
päällyste sovi tarkoin vanteelle, on se ensin leikat- lyömällä kevyesti vasaralla.
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tava oikeisiin pituuksiin ja porattava niittien aukot
ja upotettava niittien päät päällysteen kummassa-
kin päässä ainakin paksuuden puoliväliin, jotta ne,
kun päällyste kiertyy lujasti sisäpinnalle, vastaavat
vanteen päissä olevia reikiä. Päällyste on ulkopäis-
tään niitattava oikeamittaisilla niiteillä. Sitten lyö-
dään toiset niitit alkaen vuorotellen kummastakin
päästä keskustaa kohti.

Tuen eli ankkurin viereinen päällysteen osa olisi
tasoitettava ja päät viistottava, jotta ääntely ja
nykiminen estyisivät.

Kun päällyste on paikoillaan, on vanteen kehän
sovittava oikein rumpuun. Liika nykiminen saadaan
vältetyksi, jos vanteen yläpäät taivutetaan rum-
musta poispäin.

1. Käsijarrun vipu avataan kokonaan vapaaksi
(5, kuv. 75).

2. Avataan ankkurin ruuvin varmistinlanka ja sää-
detään siten, että nauhan ja rummun väli on
0,64 m/m (0.025"), 1939 kaikissa malleissa 0.015—
0.020" (0.4—0.5 m).

3. Varmistetaan ankkurin säätöruuvi langalla

5. Kierretään ohjauspultin säätömutteria (4) (kun
ensin on irroitettu vastamutteri 3) kunnes nau-
han ja rummun etäisyys on 0.635 m/m (0.025"),
1939 malleissa 0.015—0.020".

7. Kiristetään suuren säätöpultin mutteria (1) kun-
nes jännite johtopultin päistä juuri häviää.
Huom! Säätöpultin mutterissa oleva syvennys on
suunnattava varmistusaluslevyn kohokkeeseen,
kun tarkistus on tehty.

4. Irroitetaan suuren säätöpultin mutteri (1) (nau-
han yläpäässä) aivan irti.

6. Varmistetaan ohjauspultti tähän asentoon vasta-
mutterilla.

8. Kaikki hankauspaikat jarrun vetotangoissa ja
ankkuripulteissa on voideltava moottoriöljyllä.

Ankkuripitimien sivujen vapaa liike nauhan keski-
kohdalla ei saa olla suurempi kuin 0.127 m/m
(0.005"), koska muuten jarrua kiristettäessä pääl-
lyste voi muuttaa muotoaan. Jos tämä vapaa liike
on liian suuri, saadaan se pienemmäksi puristamalla
tukea eli ankkuria kokoon ruuvipuristimessa tai



Kuva 72. Jarrukenkäin irroitus

Työvälineet! ankkuripultin irroitusavain C-443 ja
jarrumäntien puristin C-416.

Kuva 69. Ilman poistaminen nestejarruista

Kuva 73 — Pyöränsylinterin hiominen

Sylinteri, 2 Työkalu C-315, 3 Sähköpora/

Kuva 70. Jarrun asetusnokkain kiertäminen

Kuva 74 — Pääsylinterin tärkeät mitat

Kuva 71. Jarrukenkäin palautusjousen irroitus 1 — Ylipaineaukko
2 — Sylinterin aukko

1 Työkalu C-416, 2 Jarrukenkäin palautusjousi
3 Työkalu C-312

A-— Jarrupolkimen vapaa liike
B — Männän varren pään asetusmitta
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Kuva 75. Käsijarrun säätö

1— Säätöpultin mutteri

1 — Melalliköysi
2 — Kaapelin helat

2-— Ohjauspultin varmistusmutteri,
3 — Ohjauspultin asetusmutteri
4 — Ankkuripultin varmistus lanka
5 — Ankkuripultti

3 — Tasausjousen mutteri
4 — Varmistusmutteri
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Kuva 76. Käsijarrun metalliköyden asetus

Säätö tehdään irroittamalla mutteri 4 ja kiertämällä
putkea, jonka jälkeen mutteri 4 kiristetään kiinni



1 — Jarrusylinteri
2 — Jarrupäällyste ja kenkä
3 — Jarrukenkä
4 — Palautusjousi
5 — Jarrukengän säätönokka
6 — Jarrurumpu
7 — Jarrukengän epäkesko
8 — Ankkuripultti
9 — Ankkuripultin öljyaluslevy

10 — Aluslevy
11 — Jarrutuki
12 — Aluslevy
13 — Ankkuripultin mutteri
14 — Jarruniitti
15 — Jarrupäällyste

Kuva 77 — Jarrun rakenne (mallit PE ja PF)

1 — Jarrukenkien palautusjousi
2 — Jarrusylinterin mäntä, etumainen
3 — Jarrusylinterin suojus
4 — Jarrusylinterin männän kumi, etumainen
5 — Sylinterin männän kumin jousi
6 — Jarrusylinteri
7 — Jarrusylinterin männän kumi, takimainen
8 — Jarrusylinterin mäntä, takimainen
9 — Jarrurumpu

10 — Jarrupäällyste
11 — Jarrukengän säätönokka
12 — Jarrupäällysteen niitti
13 — Jarrutuki
14 — Ankkuripultin öljyaluslevy
15 — Jarrukengän ankkuripultin mutteri
16 — Jarrukengän ankkuripultti
17 — Ankkuripultin lukkolevy
18 — Ankkuripultin öljyaluslevyn pidin
19 — Jarrukengän ohjausjousen pidin, ulkopuolinen
20 — Jarrukengän ohjausjousen pidin, sisäpuolinen
21 — Jarrukengän ohjausjousi
22 — Ohjausjousen tappi
23 — Jarrukenkä päällysteineen Kuva 78 — Jarrun rakenne

(mallit Pl, P2, C7, CB, C9-11, Cl4, Cl5, Cl7)
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Kuva 79 — Jarrun rakenne (mallit C7, Cl —3)

1 — Jarrusylinteri, takimainen, oikea
2 — Jarrukengän palautusjousi
3 — Jarrupäällysteen niitti
4 — Jarrupäällyste, takimainen
5 — Ankkuripultin öljyaluslevyn pidin
6 — Ankkuriputken lukkolevy
7 — Jarrukengän ankkuripultti
8 — Jarrukenkä ja päällyste
9 — Jarrukengän ohjausjousi, oikea

10 — Jarrukengän säätönokka
11 — Jarruntuki ja säätötappi, takimainen
12 — Jarrukengän säätötappi
13 — Ankkuripultin öljyaluslevy (huopa)
14 — Ankkuripultin mutteri

16 — Ankkuripultin aluslevy (välikappale)
17 — Jarrukengän säätönokan jousi
18 — Jarrurumpu

15 — Ankkuripultin jousilevy
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f— Jarrukenkien palautusjousi
2 — Jarru sylinteri, täydell
3 — Jarrukenkien säätönokka
4 — Jarrukenkien päällyste
5 — Jarrurumpu
6 — Jarrukengän ankkuripultin öljylevyn pidin
7 — Jarrukengän ankkuripultin lukkolevy
8 — Jarrukengän ankkuripultti
9 — Jarrukengän ohjausjousen pidätin, ulkopuolinen

10 — Jarrukenkä ja päällyste
11 — Jarrun tuki ja säätötappi, takimainen
12 — Jarrukengän päällysteen niitti
13 — Ankkuripultin öljylevy
14 — Jarrukengän ankkuripultin mutteri
15 — Ankkuripultin mutterin jousilaatta
16 — Jarrukengän ohjausjousi
17 — Jarrukengän ohjaaja
18 — Jarrukengän ohjausjousen pidätin, sisäpuolinen
19 — Jarrukengän ohjausjousen tappi

Kuva 80 — Jarrun rakenne (mallit PJ, C6)



1 — Takapyörän jarrutuki
2 — Jarrukengän vivun pidin

5 — Jarrukenkien palautusjousi
6 — Jarrukenkien käyttövarsi ja vipu
7 — Jarrukenkien kaapelin vivun palautusjousi
8 — Jarrukenkien ankkuritangon tappi
9 — Kaapelin kansi ja pidin, jarrutuen kansi

10 — Jarrukenkien säätövetotanko
11 — Jarrukenkien ankkurin säätömutteri
12 — Säätövetotangon vastamutteri
13 — Kaapelin kannen ja pitimen sekä jarrutuen kannen pultti
14 — Jarrukengän säätönokka
15 — Jarrukenkä, päällyste ja vivun pidin
16 — Jarrukenkien ankkuripultti

3 — Jarrukengän kayltönivelen tappi
4 — Jarrukengän kaapelin vivun tappi

17 — Jarrusylinteri, takimainen, vasen
18 — Jarrukengän, säätönokka
19 — Jarrurumpu
20 — Kaapelin kannen ja pitimen sekä jarrutuen kannen pultti

Kuva 81 — Käsijarru (Takapyörä-malli)
mallit Pl, P2, C7 ja C8

Kuva 82 — Jarrukengän nokan säätö (Mallit CA, CB, CU,
CZ, C6Cl, C2, C3, C7, CB, C9-11, Cl4, Cl5, Cl4-17)

5 — Jarrukengän säätönokan jousi

7 — Jarrukenkä ja päällyste, täydell.
6 — Jarrukengän säätönokka

4 — Jarrukengän säätötappi

Malleissa PE, PF, PJ, Pl-2, C—6, C8on mutteripultin

A — Jarrurummun ja päällysteen väli
1 — Etujarrun jarrutuki

4 akselin toisessa päässä aukko ja siinä huopa

2 — Jarrurumpu
päällyste3 — Jarrukengän
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1 — Pyöränsylinteri, vasen, takimainen
2 — Jarrukengän päällyste
3 — Jarrukenkä ja päällyste, täydell.
4 — Jarrukenkien palautusjousi
5 — Jarrutuki ja säätötappi, takimainen
6 — Jarrukengän päällysteen niitti
7 — Jarrukengän ankkuripultin lukkolevy
8 — Jarrukengän ankkuripultti
9 — Jarrukengän ankkuripultin öljy levy n pidin

10 — Jarrukengän ankkuripultin öljylevy (huopa)
11 — Jarruntuki ja säätötappi, takimainen
12 — Jarrukengän ankkuripultin jousilaatta
13 — Jarrukengän ankkuripultin mutteri, taka
14 — Jarrukengän ohjausjousen pidätin
15 — Jarrukengän päällyste
16 — Jarrukenkä ja päällyste, täydell

Kuva 83 — Jarrun rakenne
(mallit CA, CB ja PU)

1 — Jarrupäällyste
2 — Jarrusylinterin mäntä, etumainen
3 — Jarrusylinterin suojus
4 — Jarrusylinterin männän kumi
5 — Jarrusylinterin männän kumin jousi
6 — Jarrusylinteri
7 — Jarrusylinterin männän kumi
8 — Jarrusylinterin mäntä, takimainen
9 — Jarrurumpu

10 — Jarrukenkien palautusjousi
11 — Jarrukengän säätönokka
12 — Jarrupäällysteen niitti
13 — Jarrutuki

15 — Jarrukengän ankkuripultin mutteri
16 — Ankkuripultti

14 — Ankkuripultin öljyaluslevy

17 — Ankkuripultin lukkolevy
18 — Jarrukengän ohjausjousen pidin, ulkopuolinen
19 — Jarrukengän ohjausjousen pidin, sisäpuolinen
20 — Ankkuripultin öljyaluslevyn pidin
21 — Jarrukengän ohjausjousi
22 — Ohjausjousen tappi
23 — Jarrukenkä päällysteineen
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Kuva 84 — Jarrun rakenne (C-16)



1 — Pääakseli

Kuva 85 — Käsijarru voimansiirtojarru
(mallit PE, PF, CA, CB)

2 — Jarrutuen ankkurin ruuvi
3 — Jarrutuen ankkurin jousi
4 — Ankkuriruuvin varmistinlanka
5 — Käsijarrun tuki ja ankkuri
6 — Käsijarrun vanteen ankkurin kannatin
7 — Käsijarrun rumpu
8 — Pääakselin laippa
9 — Kardaaniakselin pultti, etumainen

10 — Käsijarrun vanne, täydell.
11 — Käsijarrun säätöpultti
12 — Käsijarrun säätömutteri
13 — Säätöpultin tasausjousen jousirengas, ylempi
14 — Säätöpultin tasaus]ousi
15 — Säätöpultin tasoitusjousen jousirengas, alempi
16 — Käsijarrun irroitus jouset
17 — Käsijarrun vanteen pidin, alempi
18 — Säätöpultin niveltappi

19 — Käsijarrun käyttö eli nokkavipu
20 — Käsijarrun tanko
21 — Käsijarrun tangon niveltappi

Kuva 86 — Käsijarru, voimansiirtojarru (mallit CZ, C6)

1 — Käsijarruvanteen ankkuriruuvi
2 — Käsijarruvanteen ankkurin jousi
3 — Niitti, haaraniitti
4 — Niitti, reikäniitti

17 — Käsijarrun vanteen päällyste
18 — Käsijarrun rumpu

5 — Käsijarrun säätöpultti
6 — Käsijarrun säätömutteri

19 — Käsijarrun tangon äänenvaimennus-aluslevy
20 — Käsijarrun käyttö- eli nokkavipu

7 — Käsijarruvanteen ohjauspultin mutteri
8 — Käsijarrun säätöpultin pidin
9 — Käsijarrutuki ja vaihteiston pääakselin takalaakerin

21 — Käsijarrun irroitusjouset
22 — Käsijarrun tangon niveltappi
23 — Säätöpultin niveltappi

pidin
10 — Käsijarrun tanko
11 — Käsijarrun vivun tanko
12 — Käsijarrun vipu

33 — Käsijarrun vivun säpin pultti tai niitti

31 — Käsijarrun vivun säppi
32 — Käsijarrun vivun niveltappi

27 — Nopeusmittarin käyttöpyörän akseli
28 — Nopeusmittarin käyttöpyörän akselin holkki
29 — Käsijarrun vivun hammaskaaren pultti tai ruuvi
30 — Vaihdelaatikko

26 — Käyttövivun nivelen tappi

13 — Käsijarrun vivun pultti

24 — Käsijarrun vanteen ohjauspultti
25 — Käyttövivun nivel

14 — Käsijarrun vivun hammaskaari
15 — Ankkuriruuvin varmistinlanka
16 — Käsijarrun vanne päällysteineen
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Kuva 87 — Käsijarru, voimansiirtojarru
(mallit C7, CB, Cl6)

1 — Käsijarrun tuki
2 — Käsijarrun vanteen päällyste
3 — Käsijarrun rumpu
4 — Käsijarrun päällysteen niitti reikäniitti
5 — Käsijarrun päällysteen niitti haara-
-6 — Käsijarrun vanteen irroitusjouset
7 — Käsijarrun vanteen säätöpultin mutteri
8 — Käsijarrun vanteen säätöpultti

1 — Käsijarrun rumpu
2 — Ankkuriruuvin varmistinlanka
3 — Käsijarrun ankkuriruuvi
4 — Käsijarrun vanne (osa)
5 — Käsijarrun ankkurijousi
6 — Käsijarrun tuki

9 — Käsijarrun vanteen ohjauspultin pidin
10 — Käsijarrun vanteen ohjauspultin mutteri
11 — Käsijarrun tuki

7 — Käsijarrun vanne päällysteineen, täydell.
8 — Käsijarrun vanteen päällysteen niitti
9 — Käsijarrun säätöpultin tasoitusjousi

10 — Säätöpultin tastausjousen lukkolevy, ulompi
11 — Käsijarrun muteri

12 — Käsijarrun vanteen ankkuriruuvin varmistinlanka
13 — Käsijarrun vanteen ankkurin jousi
14 — Käsijarrun vanteen ankkurin ruuvi
15 — Käsijarrun vanne päällysteineen
16 — Käsijarrun vanteen säätöpultin niveltappi
17 — Käsijarrun tangon niveltappi

12 — Käsijarrun säätöpultti
13 — Säätöpultin pitimen ruuvi
14 — Säätöpultin pitimen ruuvin lukkomulteri
15 — Käsijarrun tangon niveltappi

20 — Käsijarrun vanteen ohjauspultti
21 — Käsijarrun tanko

18 — Käsijarrun langon äänenvaimennus aluslevy
19 — Käsijarrun käyttövipu

17 — Käsijarrun käyttövivun nivel
16 — Käsijarrun tanko

21 — Käsijarrun irroitusjousi

25 — Käsijarrun vanteen ohjauspultti
26 — Käsijarrun säätöpultin pidin

22 — Käsijarrun säätöpultin niveltappi
23 — Käsijarrun vanteen ohjauspultin mutteri
24 — Käsijarrun irroitusjousi

22 — Käsijarrun käyttövivun nivel
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Kuva 88 — Käsijarru, voimansiirtojarru
(mallit CU, Cl-3, C9-11 ja Cl4, 15, 17)

18 — Käsijarrun niveltapin äänenvaimennuslevyn pidin
19 — Käsijarrun tangon niveltapin äänenvaimennuslevy
20 — Käsijarrun käyttö- eli nokkavipu



1 — Työntötangon päätekappaleen vastamutteri
2

— Suninlcsen vanne2 — Suojuksen vanne
3 — Suojus
4 — Pääsylinterin männän työntötanko
5 — Suojuksen vanne
6 — Männän pidättimen varmistuslanka
7 — Varasäiliön kannen tulppa
8 — Pääsylinterin mäntä
9 — Aukko pääsylinterissä

10 — Pääsylinterin männän välilevy
11 — Varasäiliö
12 — Pääsylinterin ylipaineaukko
13 — Männän takaosan tiivisteen pidätin
14 — Jarruvalon katkaisija

Kuva 89 — Pääsylinteri ja varasäiliö
(mallit PE, PF, PJ, CA, CB, CU, CZ, C6, Cl-3, C 7)

15 — Jarrupolkimen yhdysvarsi
16 — Pääsylinterin männän pidätin
17 — Tiiviste
18 — Pääsylinteri
19 — Pääsylinterin männän reikä
20 — Pääsylinterin männän kumi
21 — Männän palautusjousi
22 — Pääsylinterin paineventtiili
23 — Nesteputki
24 — Tulppa

Kuva 90 — Pääsylinteri ja varasäiliö
(mallit Pl —2, CB-11)

8 — Pääsylinterin suojuksen vanne, suuri
9 — Männän pidättimen varmistinlanka

10 — Pääsylinterin männän työntötanko
11 — Työntötangon päätekappaleen vastamutteri
12 — Pääsylinterin paineventtiili

3 — Pääsylinterin ylipaine-aukko
4 — Pääsylinterin männän välilevy
5 — Aukko pääsylinterissä

19 — Männän takaosan männän pidätin
20 — Männän takaosan suojus

18 — Männän takaosan tiiviste
17 — Pääsylinteri

1 — Pääsylinterin tuloventtiili
2 — Varasäiliön kansi

6 — Varasäiliön kannen tulppa
7 — Varasäiliön kannan tiiviste

22 — Pääsylinterin työntötangon päätekappale

14 — Pääsylinterin männän kumi
15 — Reikä pääsylinterin männssä
16 — Pääsylinterin mäntä

13 — Männän palautusjousi

21 — Suojuksen vanne (pieni)
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1 — Jarrupolkimen palautusjousen pidin
2 — Jarrupolkimen palautusjousen pidin
3 — Jarrun käyttövivun ruuvi
4 — PääjarrusyUnterin käyttövivun tappi
5 — Käyttövivun ja akselin väljyys (vapaa väli)
6 — Kytkin- ja jarrupolkimen akseli
7 — Jarrupoljin

10 — Jarrupolkimen pidätinruuvi

9 — Pääsylinterin männän työntötangon pääte-
kappaleen vastamutteri

8 — Pääsylinterin männän työntötangon
päätekappale

11 — Käyttösylinterin venttiilin varren tiiviste
12 — Pääjarrusylinteri ja varasäiliö

(yhtenä kappaleena)
13 — Käyttösylinterin männänvarren suojuksen pidin
14 — Käyttösylinterin männänvarren suojuksen

tiiviste

Kuva 91 — Lisäjarru (Voimajarru) malli C9—ll

25 — Käyttösylinterin männän palautusjousi
26 — Käyttösylinterin kannatin
27 — Jarrupolkimen palautusjousi
28 — Pääsylinterin käyttövipu

34 — Käyttösylinterin säätömutteri

22 — Käyttösylinterin männän lukkomutterit
23 — Käyttösylinterin venttiilimännän jousen pidätin
24 — Käyttösylinteri

17 — Käyttösylinterin tomukannen täyte
18 — Käyttösylinterin kansi

15 — Pääjarrusy Unterin menoputki
16 — Käyttösylinterin tomukansi

37 — Käyttösylinterin venttiilin varsi
38 — Käyttösylinterin velotanko19 — Käyttösylinterin tomukannen tiiviste

20 — Käyttösylinterin männäntiivisteen laajentaja
21 — Käyttösylinterin männän tiiviste

40 — Ilmareikä käyttösylinterin vetotangossa
41 — Käyttösylinterin männänvarren suojus
42 — Käyttösylinterin vetotangon tiiviste
43 — Pääjarrusy Unterin aukko

renkaat

32 — Käyttösylinterin männänvarren haarukka
33 — Käyttösylinterin venttiilin varren suojus

46 — Käyttösylinterin vetotangon ilmatiiviste
47 — Käyttösylinterin männän tiiviste
48 — Käyttösylinterin männän tiiviste lanka

29 — Käyttösylinterin männänvarren haarukan tappi
30 — Venttiilin käyttövipu
31 — Vivun ja varren välinen kosketuskohta

4 — Jarrupolkimen pidätinruuvi

16 — Vaunun rungon sivupalkki
17 — Jarrupolkimen akseli

2 — Pääjarrusylinterin männän työntötanko
3 — Pääjarrumännän työntötangon päätekappaleen vastamutteri
5 — Pääjarrusylinteri ja varasäiliö
6 — Käyttösylinterin etumaiseen alipainekammioon johtava

aukko

10 — Käyttösylinterin männän lukkomutterit
11 — Lisäjarrun käyttösylinteri

Kuva 92 — Lisäjarru (Voimajarru) Malli C-16

1 — Jarrupoljin

7 — Käyttösylinterin kannen tiiviste
8 — Käyttösylinterin männän tiiviste
9 — Käyttösylinterin männän tiivisteen laajentaja

96

35 — Käyttösylinterin venttiilin varren tiivisteen lukkorenkaat
36 — Käyttösylinterin säätömutterin vastamutteri

39 — Käyttösylinterin männänvarren suojuksen pitimen lukko-

44 — Käyttösylinterin ilmanpuhdistajan polviputki
45 — Käyttösylinterin ventfiilimäntä

49 — Käyttösylinterin vetotangon ilmatiivisteen pidätinrengas
50 — Käyttösylinterin venttiilimännän jousi
51 — Käyttösylinterin kannattimen tappi ja jousilaatta

12 — Käyttösylinterin männän palautusjousi
13 — Käyttösylinteristä imuputkeen johtava alipaineputken

polvi
14 — Käyttösylinteristä imuputkeen johtava alipaineputki
15 — Käyttösylinterin kannatin

18 — Lisäjarrun vivun ja akselin etuosan vapaa väli (väljyys)



19 — Käyttösylinterin venttiilivivun tappi
20 — Pääsylinterin työntötangon haarukan tappi
21 — Jarrupolkimen palautusjousen pidin

34 — Käyttösylinterin vetotanko

22 — Jarrupolkimen palautusjousi
23 — Käyttösylinterin venttiilivivun ruuvi
24 — Käyttösylinterin vipu
25 — Käyttösylinterin vetotangon haarukantappi
26 — Käyttösylinterin venttiilivipu
27 — Käyttösylinterin vetotangon haarukka
28 — Käyttösylinterin venttiilin varsi
29 — Venttiilivarren tiivisteen pitimen lukkorengas
30 — Venttiilivarren tiivisteen pidin
31 — Käyttösylinterin venttiilivarren tiiviste
32 — Venttiilivarren tiivisteen lukkorengas
33 — Käyttösylinterin vetotangon päätekappaleen varmistus

mutteri

35 — Käyttösylinterin vetotangon suojus
36 — Käyttösylinterin vetotangon ilma-aukko
37 — Käyttösylinterin vetotangon tiiviste
38 — Käyttösylinterin venttiilimäntä
39 — Käyttösylinterin vetotangon ilmatiiviste
40 — Käyttösylinterin vetotangon ilmatiivisteen

pidätinrengas
41 — Käyttösylinterin männän tiiviste
42 — Käyttösylinterin männän tiivisteen lanka
43 — Käyttösylinterin männän lukkomutteri
44 — Käyttösylinterin venttiilimännän jousi
45 — Venttiilimännän jousen pidättimen lukkorengas
46 — Venttiilimännän jousen pidätin
47 — Käyttösylinterin kannattimen haarukantappi

Kuva 93 — Jarrusylinteri Kuva 94 — Jarrusylinteri

1 — Pyörän sylinterin suojus
2 — Jarrusylinteri

9 — Jarrusylinterin nostoputken aukko
10 — Männän jousi

2 — Jarrusylinterin mäntäryhmä
3 — Männän kumi

6 — Jarrusylinterin mäntä, etumainen
7 — Jarrusylinterin mäntä, takimainen
8 — Männänkumi, takimainen

1 — Jarrusylinterin pultti

4 — Jarrusylinterin ilmanpoistoventtiili- ja tulppa
5 — Männänkumin levittäjä, etumainen

4 — Männän jousi
5 — Jarrusylinteri

3 — Männänkumin levittäjä, takimainen

11 — Männänkumi, etumainen
12 — Jarrusylinterin suojus
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Kuva 95 — Pääsylinteri (mallit P3—PB, C14—24)

1 — Männänvarren päätekappaleen varmistusmutteri
2 — Kaulus
3 — Männän olkapään varmistuslanka
4 — Männän apukuori
5 — Männän kuori
6 — Männän palautusjousi
7 — Kannen tiiviste
8 — Kannen ruuvin tiiviste
9 — Kannen ruuvi

10— Täyttötulppa
11 — Kansi

8 — Suojus
9 — Suojuksen aluslevy

10 — Aluslevyn jousi
11 — Lukkomutteri
12 — Venttiilin varren suojus
13 — Venttiilin varren asetusmutteri
14 — Venttiilin varren päänivel

1 — Aluslevy
2 — Tomusuo]uksen kannen ruuvi
3 — Tomusuojus
4 — Lukkorenkaat
5 — Varsi
6 — Varren pultti
7 — Varren holkki

Kuva 96 — Voimajarrun sylinteri (C2O)
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12 — Männänvarren päätekappale
13 — Männänvarsi
14 — Männän olkapää (Anschlag)
15 — Mäntä
16 — Männän välilevy
17 — Venttiili
18 — Kiinnitysr uuv in mutteri
19— Kiinnity sruuv in mutterin jousirengas
20 — Kiinnity sruuvi
21 — Pääsylinteri ja varasäiliö
22 — Putken yhdistäjä



Kuva— 97 Jarrusylinteri (mallit P3—PB, C14—22)

1— Tyhjennysruuvin pääteruuvi 9 — Suojus
2 — Tyhjennysruuvin pääteruuvin jousirengas
3 — Tyhjennystulppa

10— Mäntä, pieni, etumainen
11 — Männänkuori

5 — Männän kuoren kiristäjä (vain huollettaessa)
6 — Männänkuori

12— Männänkuoren kiristäjä (vain huollettaessa)
13 — Sylinteri

4 — Männän kuoren jousi

14— Sylinterin ja jarrutuen ruuvin
7 — Mäntä, suuri, takimainen
8 — Kaulus

jousirengas
15— Sylinterin ja jarrutuen ruuvi

PURKAMINEN JA ASENNUS

Jarrukengät
Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Myöskin on tutkittava jarrujen tarkistus.

4. Poistetaan jarrukenkien ankkuripultit, »C»-alus-
levyt, öljy-aluslevyn pidin, öljy-aluslevy, ohjaus-
jousen pidin, ohjausjouset ja jarrukengät.

2. Irroitetaan jarrukenkien palautusjouset
3. Asetetaan pyörän jarrusylinterin kiristäjät pai-

kalleen, jotta vältettäisiin, etteivät männät
pääse ulos pyöränsylinteristä.

1. Irroitetaan pyörä ja jarrurumpu

Uutta päällystettä ei ole sovitettava vain toisen
etupyörän jarrukenkiin, vaan samalla molempien
etupyörien kenkiin.

JARRUPÄÄLLYSTEEN SOVITUS
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Kytkin on yksilevyinen kuivalevykytkin ja kuu-
luu siihen painejousilla ja irroitusvivuilla varustettu
painelevy ja kytkinlevy, jossa on puristintaontaa
oleva moniurainen lämpökäsitelty teräsnapa. Kyt-
kinlevy on varustettu painejousilla ja on levyn
kummallekin puolelle niitattu päällyste. Kytkin-
kopassa on tuuletusreijät, joista kytkinlevyssä syn-
tyvä lämpö poistuu.

Säätämiset.

5. KYTKIN.

Kytkintä voidaan säätää kahdella tavalla. Ensim-
mäinen on polkimen säätö. Kytkinpolkimen pidä-
tinruuvi on asetettava siten, että poljin tulee mah-
dollisimman ylös koskettamatta kuitenkaan jalka-
lautaan. Ainoa muu säätömahdollisuus on kytki-
men polkimen vapaan liikkeen säätö. Se tehdään
säätämällä poljintangot siten, että polkimella on
säädetty vapaa liike, mitattuna poljinlevystä, ilman
että polkimessa tuntuu kireyttä. (Katso normaali-
säätöjä). Tämä polkimen vapaa liike on aina pi-
dettävä olemassa, jotta oikea liikkumisvara pysyy
kytkimen painelaakerin ja irroitusvipujen välillä.

Kytkimen kannen purkaminen.
Kytkimen kannen purkaminen.

Kytkimen irroittaminen.

Kytkimen kannen kokoonpano.

Poistetaan vaihteisto (katso ryhmä »Vaihteisto»)
ja irroitetaan kytkinkopan pohja.

Huom! Ennen kytkimen irroittamista on kytkin-
kansi ja vauhtipyörä merkittävä pistepuikolla, jotta
kytkin tulisi jälleen alkuperäiseen asentoonsa ja
saisi entisen tasapainoituksen.

Kytkimen paikoilleenpano.

Irroitetaan ruuvit, jotka kiinnittävät kytkinkan-
nen vauhtipyörään. Jottei kytkinkannen reuna-
laippa vääntyisi, ovat nämä ruuvit kierrettävät
vuorotellen aina pari kierrettä kerrallaan auki,
kunnes kytkinjouset ovat täysin jännittämättä.
Kun ruuvit ovat poistetut voidaan kytkin ottaa
ulos kytkinkopan pohjan kautta.

Kampiakselin päässä olevaan kytkinakselin
ohjauslaakeriin on pantava teelusikallinen lyhytsäi-
keistä, keskiraskasta rasvaa. Puhdistetaan huolelli-
sesti vauhtipyörän hankauspinta ja kytkimen paine-
levyn pinta. On katsottava tarkoin, ettei näihin
osiin jää yhtään öljyä. Pidetään kytkinlevyä pai-
koillaan jakiinnitetään kytkimen kansilevy ruuveilla
löysästi vauhtipyörään. Pistetään kytkinakseli tai
kytkimen keskitys työkalu kytkinlevyn navan
kautta kampiakselilla olevaan kytkinakselin ohjaus-
laakeriin. Sitten kierretään ruuveja, jotka kiinnit-
tävät kytkimen kannen vauhtipyörään, vuorotellen
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kutakin pari kierrosta kiinni, siksi kunnes ne kaikki
ovat tiukat. Jollei käytetä keskitystyökalua, niin
voidaan käyttää ohjauksena kytkinakselia (vara-
osaa tai vaihteistosta irroitettua).

Sitten asetetaan vaihteisto paikoilleen käyttäen
apuna ohjauspultteja.

Tämän jälkeen menetellään kytkimen säädöstä
annettujen eriteltyjen ohjeitten mukaan.

voidaan laite purkaa, jälleenkoota ja säätää purista-
Jos on tarpeen uusia kytkimen kannen osia, niin

mis- ja säätölaitteen avulla, seuraavalla tavalla:
1. Merkataan pistepuikolla kansi ja painelevy niin,

että ne voidaan tasapainoitusta varten jälleen
asettaa alkuperäisiin asemiinsa.

2. Kansi painetaan laitteen C-411 karalla alas ja
pidetään siinä asennossa irroittaen samalla kytki-
men irroitusvipuj en silmäpulttien mutterit. Sitten
pienennetään painetta vähitellen, jotteivät jouset
lentäisi ulos.

3. Nyt voidaan irroittaa kansi ja kaikki osat ovat
tarkastettavissa. Irroitusvipua poistettaessa pide-
tään vipua ja silmäpulttia käsin, kuten kuva 100
esittää, niin että vivun sisempi ja pultin ylempi
pää ovat mahdollisimman lähekkäin, jolloin silmä-
pultin tappi irroitetaan vivusta. Sitten voidaan
tukilevy nostaa vivun päässä, olevan kohokkeen
yli, jonka jälkeen vipu ja pultti irroitetaan paine-
levyltä. Kaikki kuluneet osat on uusittava

1. Painelevy asetetaan paikoilleen puristinlaittee-
seen C-411.

2. Sovitetaan yhteen irroitusvipu, silmäpultti ja
pultin tappi, pitäen silmänpultin kierteillä va-
rustettua päätä peukalon ja etusormen välissä,
jolloin vivun pää on keskisormen varassa. Vivun
ja silmäpultin päät pidetään mahdollisimman lä-
hellä toisiaan (kuva 98). Tukilevy (SE) pidetään
toisen käden peukalon ja etusormen välissä ja
asetetaan tukilevy painelevyn nokassa olevaan
uraan. Sitten pidetään tukilevyä vähän alaspäin
ja kallistetaan sen alareunaa kunnes se sat-
tuu nokan pystysuoraan, jyrsittyyn pintaan.
Silmäpultin alapää työnnetään sitten painelevyssä
olevaan reikään. Vivun lyhempi pää tulee tällöin
olemaan painelevyn koukun alla ja lähellä tuki-
levyä. Tukilevy siirretään ylöspäin nokassa ole-
vaan uraan (kuva 99), nostetaan se vivun ly-
hemmässä päässä olevan korokkeen ylitse ja
päästetään syvennykseensä (kuva 100). Muut
irroitusvivut kootaan samalla tavalla.



3. Sitten asetetaan painejouset painelevyssä oleville
pienille korokkeille. Kansi sovitetaan koottujen
osien päälle ja katsotaan, että irroitusvipujen
jouset ovat oikeassa asennossa ja että painejou-
sien yläpäät ovat kohdallaan kantta vastaan.
On myös varmistauduttava siitä, että kantta ja
painelevyä purettaessa tehdyt merkit ovat oikeilla
paikoilla.

Kytkimen nykiminen.

4. Laite voidaan nyt puristaa hitaasti kokoon.
Tällöin katsotaan, että silmäpultit ja painelevyn
nokat menevät vastaaviin reikiinsä kannessa.
Myöskin on huolehdittava, että painejouset tule-
vat alustoilleen.

5. Kytkimen ollessa kiristettynä (yhteen painet-
tuna), voidaan kiertää säätömutterit silmäpul-
teissa niin pitkälle, että irroitusvivut tulevat
oikeaan asentoon, mikä todetaan laitteeseen kuu-
luvilla rakomitoilla. Näistä enemmän myöhem-
min.

Kytkimen nykiminen, mikä ilmenee kytkimen
äkillisinä tarttumisina ja liukumisina kytkettäessä,
johtuu tavallisesti seuraavista seikoista:
1. Kytkimen painelaakerista on liikaa voidetta, niin

että kytkinlevy öljyyntyy helposti.
2. Kytkimen irroitusvivut eivät ole säädetyt kyllin

tarkoin, kun kytkin on kunnostettu.
3. Kytkimen irroitustangot ovat taipuneet tai huo-

nosti säädetyt.
4. Kytkintä kokoonpantaessa on kytkinlevy, vauhti-

pyörä tai painelevy ollut öljyinen.
Huom! Useimmin johtuu kytkimen nykiminen

siitä, että kytkintä irroitettaessa tai asennettaessa
on tartuttu kytkinlevyn päällysteeseen öljyisin käsin.
Öljyn kosketuskin riittää estämääntehokkaan kytke-
misen. Öljyä tai rasvaa ei mitenkään saada täysin
pois päällysteestä. On joko asetettava uusi levy tai
päällystettävä entinen uudestaan.
5. Öljy tihkuu takimaisen päälaakerin tiivisteen läpi

ja pääsee kytkinlevylle.
6. Öljy tihkuu vaihteistolaakerin kannen lävitse.
7. Kytkinlevyn päällyste on murtunut.

Kytkimen irroitusvivut.
8. Kytkimen painelevy murtunut.Kytkimen moitteeton toiminta riippuu suuresti

irroitusvipuj en oikeasta säädöstä. Niitten on oltava
tarkoin samalla etäisyydellä painelevyn hankauspin-
nasta, jotta painelevyn pinta pysyy samansuuntai-
sena vauhtipyörän kanssa. Sitä ei saada aikaan
siten, että sovitetaan vipujen päät, kun kytkin
ensin on kiinnitetty vauhtipyörään, samalle etäisyy-
delle painelaakerin pinnasta, koska kytkinlevyn pak-
suus vaihtelee. Ainoa oikea tapa on säätää vivut
puristus- ja säätölaitteella. Mikä on esitetty osassa
»Erikoisty ökaluja».

Itsetoimiva kytkin.
(mallit CA ja CB)

Itsetoimiva kytkimen käyttölaite, jonka männän
varsi on yhdistetty kytkimen käyttövipuun, on
moottorin yhteydessä.

Voimalähteenä on alipaine moottorin imuputkessa,
josta johtaa putki käyttöventtiiliin tai kuten sitä
myös kutsutaan poljinventtiiliin. Tässä venttiilissä
on kaksi mäntää, ensiksi säätömäntä (2, kuvassa
110), joka varustelaudassa olevaa nappia käyttä-
mällä, joko pysäyttää tai panee laitteen toimimaan,
ja toiseksi poljinluisti (5), mikä on yhdistetty kaasu-
polkimeen ja säätää sekä kytkemisen että irroitta-
misen.

Kytkinlevyn uudelleen päällystys.
Kytkinlevyä uudelleen päällystettäessä on käy-

tettävä vain uusia päällysteitä ja niittejä, joiden
paksuus, pituus ja laatu ovat oikeat. Pienetkin
kytkimen päällysteen paksuuden vaihtelut johtavat
ehdottomasti kytkentähäiriöihin.

Kaasuläpän käyttölaitteessa on yksi nivel tyhjää
liikettä varten, joka tekee kaasupolkimelle mahdolli-
seksi liikkua vähän yli tavallisen tyhjäkäynti asen-
non. Kytkin avautuu itsetoimivasti, kun kaasu-
poljin on täysin vapaa ja sulkeutuu kun kaasupol-
jinta painetaan alas. Kytkimen sulkeutumisnopeus
riippuu kaasuläpän asennosta, mikä taas on riippu-
vainen moottorin nopeudesta.

Levyn kummallakin puolella olevat päällysteet
ovat niitatut kumpikin erikseen levyyn, s. o. kum-
mallakin päällysteellä on omat niittinsä, joten pääl-
lysteen siirtyminen levyllä tai niittien päitten kat-
keaminen tulee mahdottomaksi. On katsottava,
etteivät kytkinlevyn joustavat kielekkeet, joissa
niitit ovat kiinni, pääse taipumaan. Jos nämä
kielekkeet taipuvat ulospäin, seuraa siitä kytkimen
laahaaminen, jotavastoin sisäänpäin kääntyneet
kielekkeet vaikeuttavat kytkemistä.

Kun vaunun kaasupoljin nousee, liikkuu poljin-
luisti (5, kuva 110) ulospäin ja avaa, polkimen
ollessa täysin vapaa, tuloaukon. Tällöin avautuu
männän edessä suora yhteys imuputkesta sylinteriin
(12) ja mäntä liikkuu imuputkessa olevan alipaineen
imuvoimasta eteenpäin, jolloin kytkin irroittuu.
Männän liikkuessa eteenpäin, imeytyy sylinterin
päässä olevasta ilmaventtiilistä (17) männän
takana olevaan kammioon ilmaa, joka estää synty-
mästä vastaimua mikä hidastuttaisi kytkimen avau-
tumista.

Rasvaa tai öljyä ei saa päästää kytkinlevyn han-
kaus pintoihin. Jopa hankauspintojen koskeminen
rasvaisilla käsillä jättää kylliksi rasvaa, niin että
levyssä jo lyhyen ajon jälkeen näkyy kiiltäviä paik-
koja, joista seuraa kytkimen nykiminen.
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Kytkimen avautuessa painavat kytkinjouset käyt-
tövivun niveltä (21), jolloin tasausventtiili (19),
huolimatta oman sulkijajousensa paineesta, avautuu.
Tällöin pääsee vielä lisää ulkoilmaa männän takai-
seen kammioon.

Kun vaihtaminen on tapahtunut ja kaasupoljin
painetaan taas alas, liikkuu poljinluisti (5) heti
kyllin paljon sisäänpäin sulkien alipaineputken aukon
ennenkuin kaasuläppä avautuu. Tämän hoitaa kaa-
suläpän käyttölaitteen tyhjän liikkeen nivel. Sa-
malla pääsee poljinluistissa olevasta raosta (ei ole
näkyvissä) männän eteen ulkoilmaa, kumoten ali-
paineen, joten ei synny mitään »vastapainetta», joka
estäisi kytkemistä.

Kytkimen sulkeutuessa, poistuu ilma männän ta-
kaisesta osasta onton männänvarren ja jo avoimen
tasoitusventtiilin (19) kautta. Samassa suhteessa
kuin kytkinjousien kuormitus pienenee, sulkeutuu
tasoitusventtiili (19) vähitellen, ollen vihdoin aivan
kiinni, silloin kun kytkinlevyt alkavat koskettaa
toisiinsa ja kytkinjousien kuormitus siirtyy kytki-
mien painelevylle. Männän taakse jäänyt ilma pi-
dättää hetkisen loppukytkentää. Tätä kutsutaan
laitteen vaimennuspisteeksi.

Kytkimen lopullisen sulkeutumisen säätää ilman-
virtaus sylinteristä tulevassa putkessa (16), ja vent-
tiili, mikä johtaa vaimennussäätäjän (10) kautta
poljinluistiin.

Kun kaasupoljinta painetaan vielä alemmaksi
moottorin kierrosluvun suurentamiseksi, kulkee toi-
nen poljinluistissa oleva kapeneva rako venttiilin
menoputken aukon ohi, päästäen enemmän ilmaa
ulos ja sulkien kytkimen täydellisesti ja äänettö-
mästi. Mitä enemmän kiihdyttäjää painetaan alas
— mitä suurempi on moottorin kierrosluku — sitä
suurempi on menoputkeen avautuva rako ja sitä
nopeammin kytkin sulkeutuu. Täten vältetään kyt-
kimen liika liukuminen lähdettäessä liikkeelle suu-
rella moottorin kierrosluvulla. Kytkimen koko toi-
minta on siis täysin yhdemukainen kaasupolkimen
toiminnan ja moottorin nopeuden kanssa.

Vaimennussäädön (10) tarkoituksena on vieläpä
helpoittaa liikkeelle lähtöä suurella moottorin kierros-
luvulla. Sen muodostaa menojohdossa oleva, jou-
sella varustettu heiluriventtiili, jossa heiluri (11) —

jos vaunu suurella moottorin kierrosluvulla vaihdet-
taessa pyrkisi nykimään tai hyppimään — heilahtaa
taaksepäin, jolloin moneputki kokonaan sulkeutuu,
kytkeminen vähän viivästyy ja ajonopeus muuttuu
vähitellen moottorin kierroslukua vastaavaksi.

Vuotojen tutkiminen.
(Itsetoimiva kytkin).Itsetoimivan kytkimen käyttölaitteen

tarkistus.
Ennenkuin ryhdytään tarkistamaan itsetoimivaa

kytkimien käyttölaitetta on katsottava, että itse kytkin
on oikein säädetty ja toimii moitteettomasti. Kytki-
men poikittaisen akselin on oltava vapaan.

Kaasuttaja on säädettävä siten, että moottori
käy tyhjänä tasaisesti 9 km/t. Kytkinpolkimelle
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säädetään 28.6 m/m (1 1/8") vapaa liikkumisvara,
ennenkuin irroitusvivut koskevat painelaakeriin ja
polkimessa tuntuu vastusta.

Kytkinpoljin painetaan 28.6 m/m (1 1/8") alas,
pidetään kytkin siinä asennossa jakierretään käyttö-
vivun alapäässä olevan irroitushaarukan vivun säätö-
ruuvia siten, että syntyy 3.18 m/m (1/8") väljyys.
Se mitataan rakomitalla. Käyttövivun pidätinruuvin
liikkumisvaran on säilyttävä vielä sittenkin, kun
itsetoimiva kytkin on irroitettu.

Kaasuläpän käyttölaitteen tyhjäliike on säädet-
tävä siten, että sylinterin mäntä liikkuu juuri vai-
mennuspisteeseen, kun moottori alkaa kiihtyä. Nor-
maalinen väljyys on 4.76 m/m (3/16").

Kaasuläpän käyttövipujen on oltava hyvin voidel-
tuja ja liikuttava vapaasti.

Vaunu on koeajettava normaalisesti kaasupoljinta
käyttäen. Jos kytkin nykäisee pienellä kaasutuk-
sella, niin sulkeutuu tasausventtiili (19, kuva 110)
vasta sitten kun kytkin on aivan kiinni. Irroita
tasoittajan vastamutteri ja kierrä (kelllon osoitin-
ten suuntaan) tasaajan säätömutteria (9) kerral-
laan aina neljännes kierrosta kiinni, kunnes kytke-
minen tapahtuu pehmeästi. Jos kytkin liukuu kun
ajoon lähdettäessä vähän kaasutetaan, niin sulkeu-
tuu tasoitusventtiili ennenkuin kytkinlevy on riit-
tävässä kosketuksessa. Tasaajan säätömutteria (9)
on avattava neljännes kierrosta. (Päinvastaiseen
suuntaan kuin kellon osoitinten liike). Tasaajan
vastamutteri (8) on kiristettävä. Kun tasaaja
kerran on oikein säädetty, pysyy se sellaisena, niin
kauvan kuin kytkinlevyn päällyste ei ole kulunut.

Jos kaasuläpän käyttölaitteessa on liian suuri
tyhjäliike, pysähtyy moottori, kun liikkeelle lähtiessä
annetaan vähän kaasua; jos tyhjä liike on liian
pieni, irroittuu kytkin, kun moottori, tyhjäkäynnillä
vetää vaunua.

Lähdetään kokeeksi liikkeelle painamalla kaasu-
poljinta paljon. Jos kytkin toimii nykien irroite-
taan valmentajan pohjalevy ja tutkitaan liikkuuko
heiluri (11) vapaasti. Säätäminen tapahtuu irroitta-
malla valmentajan säätöruuvin vastamutteri ja
avaamalla säätöruuvia (14) — kellonosoittimien vas-
taiseen suuntaan — aina kierros kerrallaan.

Jos kytkin liukuu lähdettäessä liikkeelle suurella
kaasulla, kiristetään valmentajan säätöruuvia (14)
kierros kerrallaan. Vastamutteri on taas lujasti
kierrettävä kiinni.

Poljinluisti (5) siirretään juuri niin pitkälle, että
männän edessä oleva alipaine kumoutuu, muttei
poljinluistin ilmauran vaikutus vielä ole havaitta-
vissa. Kun kytkin sulkeutuu vaimennuspisteeseen
ja pysyy sitten siinä pari sekuntia tai vähän kauvem-
min, niin on koko laite moitteettomassa kunnossa.

Jos mäntä kulkee pysähtymättä ohi vaimennus-



pisteen, niin on syynä vuoto. Kaikki liitoskohdat
on kiristettävä; sylinteri voideltava perusteellisesti,
jolloin irroitetaan männänvarren vetohaarukka ja
kierretään mäntää. Koe uudistetaan. Jos vielä
havaitaan vuotoa, niin eroitetaan poljinluisti toi-
minnasta, painamalla valmentajan heiluri (11) taki-
maista pidätintä vastaan (jolloin valmentajan säätö-
venttiili sulkeutuu), ja toistetaan koe. Jos mäntä
pysähtyy vaimennuspisteeseen, niin on vuoto poljin-
luistissa (5); mutta jollei se pysähdy, ovat valmen-
tajan venttiili (10) tai sylinteri epätiiviit.

mennuksen säätäjän suusta. Suljetaan reikä sor-
mella ja uusitaan koe. Jos mäntä pysähtyy, on
vuoto vaimennuksen säätäjässä, jos mäntä kulkee,
vuotaa sylinteri.

Poistetaan vaimennuksen säätäjä toiminnasta
irroittamalla ulosmenojohto (16) sylinteristä tai vai-

Jos vuotavan sylinterin mäntä sulkee hyvin vai-
mennuspisteessä, kun sylinterin alipainejohto sulje-
taan sormella ja vedetään mäntää käsin ulospäin,
niin on vuotoa etsittävä männänvarren tiivistees-
tä (18), päätelevyn tiivisteestä, ilmaventtiilistä
(17) tai tasausventtiilistä (19); jollei näin ole
asian laita, on vuoto männän tiivisteessä.

Ei ole unohdettava, ettei vuodon tarvitse olla itse
laitteessa, vaan voivat mahdollisesti liitokset vuotaa.

Kuva 100.
Kuva 98.

Kuva 99.

PURKAMINEN JA ASENNUS

Kytkinlevy
1. Irroitetaan lattialaudat.
2. Irroitetaan kytkimen irroitushaarukan palautus-

jousi.

3. Pitäen kiinni kytkinlevyä, lyödään kytkimen
kansi irti vauhtipyörästä, jolloin kannessa ja
vauhtipyörässä olevat merkit on sovitettava enti-
sille paikoilleen.

2. Puhdistetaan huolellisesti vauhtipyörän ja paine-
levyn kosketuspinnat, ettei niissä ole öljyä.

3. Poistetaan kytkimen irroitushaarukan varren
päässä oleva sokka ja haarukkasokka.

4. Puretaan vaihteisto
4. Vetolevyn navan läpi viedään käyttöpyörän

ohjauslaakeriin suuntauslaite (kuva 101).

5. Irroitetaan kytkimen pohja.
6. Merkitään kytkinkansi ja vauhtipyörä ja irroite-

taan kytkinkantta vauhtipyörään kiinnittävät
pultit. Sitten voidaan poistaa kytkimen kansi ja
levy kopasta.
Sovitus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä
ja on siinä huomattava seuraavaa:

1. Kampiakselin päässä olevaan ohjauslaakeriin
pannaan teelusikallinen keskiraskasta, lyhytsäi-

5. Sitten kiristetään kytkinkannen pultit vuorotel-
len kaksi kierrosta kiinni. Jollei käytetä suuntaus-
laitetta, voidaan käyttää vaihteiston vetopyörää
(varaosaa tai vaihteistosta irroitettua) tähän tar-
koitukseen.
Nyt voidaan vaihteisto sovittaa paikoilleen, kes-

kittämällä se hyvin ohjauspulteilla. Asennus tapah-
tuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaminen.

keistä rasvaa.
Huom! Kun sovitus on tehty, on huolellisesti

seurattava annettuja tarkistusohjeita.
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Kytkimen kokoominen myöhemmissä
malleissa

Se, mitä edellä kohdassa »Kytkimen kannen
kokoonpano» kohdissa I—s,1—5, on mainittu, vaatii
eräitä tärkeitä täydentäviä tietoja. Kuvassa 102 on
esitetty irroitusvivun asentaminen laitteella C-411,
missä tärkeänä osana on käyristetty mitta eli liuska,
joka on U-muotoinen, sijoitetaan asetuskappaleen
alle, kuten kuvasta 102 näkyy. V. 1938 malleissa
P 5ja P6ja ClB on tämä merkitty 1/16", Cl 9se
on 3/16 välilevy ja C-20 1/8 välilevy. V. 1939 mal-
leissa on pakko käyttää Y-muotoista asetuskappa-
letta, koska suojuslevyn reiät ovat pienemmät. Mal-
leissa P7 ja P8asetetaan 1/16 välilevy Y-kappaleen
nokan alle. Säätökappaleen nokka käännetään nyt
kytkimen irroitusvivun kohdalle. Sitten varmiste-
taan tämä paikoilleen. Nyt kierretään irroitusvivun
silmäpultin mutteria (katso myöskin kytkimen leik-
kauskuvia) kunnes irroitusvivun pään ja säätönokan
välille sijoitettu mitan ~A" jousi pääsee liikkumaan
irroitusvivun pään ja säätönokan välillä. Nyt irroite-
taan säätönokkakappaleen varmistus ja säädetään
näin kaikki irroitusvivut.

Polkimen säätäminen

Kytkinpolkimen asento

Huomattavaa: On erikoisen tärkeää, että kaikki
kytkimen irroitusvivut säädetään hyvin tarkkaan,
koska niitten tulee olla tarkkaan yhtä pitkän mat-
kan päässä painelevyn pinnasta, jotta kytkimen
painelevyn ja vauhtipyörän pinnat ovat täysin
yhdensuuntaiset. Asetuksen onnistumisen voi tar-
kastaa painelaakerin avulla kun tämä siirretään

Kytkinpolkimen vapaa liike

1 — Mutteri
2 — Pultti

Kuva 101 — Kytkimen suuntaustyökalu No C-360
ja sen käyttö
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vipuja vasten, kun kytkin on koottu, jolloin voidaan
todeta mahdolliset painelevyn paksuuden vaihtelut.

Kytkintä koottaessa on muistettava ottaa huo-
mioon vauhtipyörään ja kytkimen kanteen tehdyt
merkit, jotta kytkin tulee tarkkaan samaan kohtaan
kuin aikaisemminkin.

On huomattava, että 11" kytkimiä käytettäessä
(C2 jää edellämainittu välilevy laitetta käy-
tettäessä pois, joten mittaus tapahtuu vain mittaus-
nokkaa ja ~D" mittaliuskaa käyttäen, mikä on
näiden mallien erikoismitta.

P3, P4, P5, P6ja C-14—19 malleissa (kuva 103)
höllitetään varmistusmutteria ja mutteria 2 kierre-
tään, kunnes poljinvarsi on jalkalautaa lähellä. Sa-
mantapainen asetus on mutterin ja varmistusmutte-
rin avulla myöskin malleissa C-20—24 ja P 7ia P8
(kuva 106, 1).

Malleissa P3—B ja C 14—19 (kuva 106, 3ja 104, 5)
on kytkimen palautushaarukan vetovarren yhtey-
dessä asetus ja varmistusmutteri, joiden avulla
vapaa liike säädetään. Sen tulee olla 1" eli 2.5 cm.
Vapaan liikkeen säätö on tarpeen kytkimen päällys-
teen kulumisen vuoksi sekä kytkimen liukumisvaa-
ran välttämiseksi.

Kuva 102. Kytkimen irroitusvivun asentaminen

3 — Lukitaan lyömällä reunat ruuvin rakoon
4 — Asetustyökalu, työkalun C-411 osa
5 — Välinsäätöliuska C-411 — 34-A



Kuva 103. Polkimen ja jalkalaudan välin asetus

1 — Avain varmistusmutterilla
2 — Kytkinpolkimen pidätinpultti
3 — Avain pidätinpultin säätämiseksi
4 — Pidätinpultti

Kuva 105. Kytkimen polkimen ja jalkalaudan välin
asetus (Malli C-20)

I■— Asetusmutterit ja pultit
2■— Palautusvarren asetusmutteri

5 — Kytkimen palautusvarsi
6 — Palautusvarren asetusmutteri

Kuva 104. Kytkimen palautusvarren asetu

1 — Kytkinpoljin Kuva 106 —■ Kytkimen palautushaarukan ja polkimen
ja jalkalaudan välin asetus

Kytkimen palautusvarren kenkä

5 — Kytkimen palautusvarren asetusmutteri
6 — Kytkimen palautusvarsi

4 — Jarrupolkimen pidätinpultti

2 — Kytkinpolkimen pidätinpultti
3 — Jarrupoljin

1— Kytkinpolkimen pysäytyspultti
2 — Jarrupolkimen pysäytyspultti
3 — Kytkimen palautushaarukan asetusmutter

1939 mallit
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Kuva 107—Kytkin (Mallit CZ, C6, C7, C8) Kuva 108 (Mallit PE, PF, Pl-2)

1 — Kytkimen painelaakerin rasvakuppi
2 — Kytkimen koppa
3 —• Kytkimen kannen ja vauhtipyörän pultit
4 — Vauhtipyörä

1 — Kytkimen koppa
2 — Kytkimen painelaakerin rasvakuppi
3 — Vauhtipyörä

5 — Kytkimen painelaakerin rasvaputki
6 — Kytkimen kansi

7 — Kytkimen painejousi7 — Kytkimen painejousi
8 — Kytkimen painelevy

6 — Kytkimen kansi

8 — Irroituslaakerin rasvaputken pidin
9 — Vetolevyn päällysteen niitti

10— Kytkimen painelevyn päällyste
11— Kytkimen painelevyn päällyste
12— Vetolevy

9 — Vetolevyn päällysteen niitti
10 — Kytkimen painelevyn päällyste
11 — Painelaakerin rasvaputken pidin
12 — Kytkimen painelevy ja napa
13— Kampiakseli

akselin ohjaus)

13— Vauhtipyörän kiinnityspultti
14— Kytkimen painelevy ja napa

18— Kytkimen painelaakerin holkki
19— Kampiakseli

16 — Vaihteiston käyttöpyörä
17 — Kytkimen painelaakeri

akselin ohjaus)
14— Kampiakselin holkki (Vaihteiston käyttöpyörän

27 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultin mutteri

15— Vaihteiston käyttöpyörä
16— Kytkimen painelaakeri

21 ■— Kytkimen kopan olkapää
22 — Kytkimen irroitushaarukka
23 — Kytkimen irroitusvivun jousi
24 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultti
25 — Kytkimen irroitusvivun tappi
26 — Kytkimen irroitusvivun tuki

18— Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidin
19— Kytkimen painelaakerin hoikin vetojousi
20 — Kytkimen irroitusvipu

17— Kytkimen painelaakerin holkki

24 — Kytkimen irroitushaarukka
25 ■— Kytkimen irroitusvivun jousi
26 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultti
27 — Kytkimen irroitusvivun tappi
28 — Kytkimen irroitusvivun tuki

Malleissa C-14—17 on rasvakuppi poistettu.
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4 — Kytkimen kannen ja vauhtipyörän pultit
5 — Kytkimen painelaakerin rasvaputki

15— Kampiakselin holkki (Vaihteiston käyttöpyörän

20 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidin
21 — Suojusrengas
22 — Kytkimen painelaakerin hoikin vetojousi
23 — Kytkimen irroitusvipu

29 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultin mutteri



Kuva 109 — Kytkin (Mallit P3ja P4)

3 — Koppa
4 — Kopan tuuletusaukon lankaverkko, ylempi
5 — Kopan tuuletusaukon lankaverkon ruuvi
6 — Kopan aukon tulppa

24 — Kopan amme
25 — Painelevy

22 — Kopan alaosan tomutiiviste
23 — Tomutiivisteen niitti

1 — Kopan ja sylinterinvälisen ruuvin jousirengas
2 — Kopan ja sylinterin ruuvi

7 — Kopan tuuletusaukon lankaverkko, alempi
8 — Kopan ja vaihdelaatikon pultti

26 — Kopan ammeen ruuvi
27 — Kopan ruuvin jousirengas
28 — Painelevy

9 — Kopan ja vaihdelaatikon pultin jousirengas
10 — Kopan ja vaihdelaatikon pultin mutteri
11— Kopan tuuletusaukon lankaverkko
12 — Lankaverkon ruuvin sileä aluslevy

29 — Irroitusvivun Strebe
30 — Irroitusvipu

13— Lankaverkon ruuvin jousirengas

31 — Irroitusvivun tappi
32 — Irroitusvivun silmäpultti muttereineen
33 — Kytkimen kansi

14 — Kopan tuuletusaukon lankaverkon ruuvi
15— Irroitusvivun jousi

34 — Kytkimen kannen ja vauhtipyörän ruuvin jousi
rengas

16 — Painejousi
17 — Painelaakeri

35 — Kytkimen kannen ja vauhtipyörän ruuvi
36 — Painelaakerin palautusjousi

18— Painelaakerin holkki
19— Irroitushaarukka

37 — Irroitushaarukan tapin ruuvin jousirengas
38 — Irroitushaarukan tiiviste

20 — Irroitushaarukan kiertotappi
21 — Irroitushaarukan kiertotapin ruuvi

39 — Irroitushaarukan tapin jousi
40 — Irroitushaarukan tiivisteen niitti
41 — Irroitushaarukan tapin jousen niitti

PURKAMINEN JA ASENNUS.

Kytkinlevy. 3. Irroitetaan kytkimen irroitushaarukan varren
1. Irroitetaan lattialaudat. päässä oleva sokka ja haarukkapuitti.
2. Irroitetaan kytkimen käyttöhaarukan palautus-

jousi.
4. Vedetään kytkimen irroitushaarukka irti.
5. Puretaan vaihteisto (katso ryhmä »Vaihteisto»)
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6. Irroitetaan kytkinkopan alaosa. 1.
7. Merkitään kytkimen kansi ja vauhtipyörä, ja

irroitetaan pultit, jotka kiinnittävät kytkimen
kannen vauhtipyörään.

Sitten voidaan poistaa kytkimen kansi- ja levy-
laitteet kopasta.

Asennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä
kuin edellä on esitetty ja otetaan huomioon seuraavat
seikat:

Kuva 110 — Itsetoimivan kytkimen rakenne

3 —■ Poistosäätö

12— Imuputki
13 — Mäntä
14— Säätöruuvi

9 — Tasausventtiilin säätömutteri
10— Vaimennussäätäjän venttiili
11 — Vaimennussäätäjän heiluri

4 — Säälövarren yhdistyshaarukka
5 — Poljinluisti

1 — Alipainejohto moottorin imukanavastoon
2 — Säätömäntä

6 — Kaasutuksen yhdistyskohta

15— Ilmatila

7 — Kytkennän liikesuunta laitteessa ja sen varressa
8 — Tasausventtiilin säätömutterin varmistus

16— Säätöputki
17— llmaventtiili
18 — Männän varren tiiviste
19— Tasausventtiili
20 — Erikoissäädön tasauslaite
21 — Käyttövivun nivel
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Kampiakselin päässä olevaan ohjauslaakeriin
valutetaan teelusikallinen keskiraskasta, lyhyt-
säikeistä rasvaa.

2. Puhdistetaan huolellisesti vauhtipyörän ja pai-
nelevyn kosketuspinnat, jottei niissä ole yhtään
öljyä.

3. Tuetaan lujasti kytkinlevyä ja lyödään kytki-
men kansilevy paikoilleen.



Kuva 111 — Kytkin
(Mallit P5, P6, P7, P8 C-18, C-19, C-22, ja C-23)

Kuva 112 — Kytkin
(Malli C-20)

1 — Kytkimen kopan tarkastusaukon kansi
2 — Kytkimen koppa
3 — Kytkimen kannen ja vauhtipyörän pultit
4 — Kytkimen kansi
5 — Kytkimen painejousi
6 — Kytkimen painelevy
7 — Kytkimen painelevyn päällysteen niitti
8 — Kytkimen irroitushaarukka
9 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidin

10— Kytkimen irroituslaakeri
11— Kytkimen vetolevy napoineen
12— Vauhtipyörän pultti
13 — Kampiakseli
14 — Kytkimen irroituslaakerin holkki
15 — Kampiakselin holkki (vaihteiston käyttöpyörän

ohjausholkki
16 — Kytkinvivun akseli
17 — Kytkimen irroituslaakerin hoikin ohjaus
18— Kytkimen irroituslaakerin hoikin vetojousi
19— Kytkimen irroitusvipu
20 — Kytkimen painelevyn suojus
21 — Kytkimen irroitusvivun jousi
22 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultin mutteri
23 — Kytkimen irroitusvivun silmäpultti
24 — Kytkimen irroitusvivun tappi
25 — Kytkimen irroitusvivun tuki
26 — Kytkimen kopan alaosa
27 — Vauhtipyörä
28 ■—• Kytkimen vetolevyn päällyste
29 — Kytkimen kansi

1 — Kytkimen koppa
2 ja 3 Vauhtipyörä hammaskehineen

4 — Kytkimen kannen ja vauhtipyörän pultti
5 — Kytkimen kansi
6 — Kytkimen jousi
7 — Kytkinlevyn niitti
8 — Kytkimen vetolevy
9 — Kytkinlevyn päällyste

10— Kytkimen painelevy
11— Kytkimen niitti
12— Kytkinlevyn päällyste
13 — Kytkimen painelevyn suojus
14— Kytkimen levy, täydellinen
15— Kampiakselin holkki (Vaihteiston käyltöpyörän

ohjausholkki)
16— Kytkimen akseli
17— Kytkimen irroituslaakeri
18 — Kytkimen irroituslaakerin holkki
19 — Vauhtipyörä
19 — Kampiakseli
20 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidin
21 — Kytkimen kopan alaosa ja tomusuojus
22 — Kytkimen irroituslaakerin hoikin jousi
23 — Kytkimen irroitusvipu
24 — Kytkimen haarukka
25 — Kytkimen irroitusvivun jousi
26 — Kytkimen painelevyn silmäpultti
27-— Kytkimen palautushaarukka
28 — Kytkimen irroitusvivun tuki

C-24 Kytkin on mittoja lukuunottamatta
samantapainen kuin C-23.
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NESTEKYTKIN
(Mallin C-24 erikoisvaruste)

Irroitus ja paikoilleen sijoitus
Irroitus
1. Irroitetaan lattialaudat.
2. Kytkimen irroitusvivun jousi irroitetaan.
3. Irroitetaan kytkimen irroitusvivun tangon sokka

ja pultti.

5. Irroitetaan vaihdelaatikko.
4. Kytkimen irroitusnoja otetaan irti.

6. Irroitetaan kytkimen koppa.
7. Irroitetaan kytkimen kannen ja vetolevyn väli-

set pultit sekä tehdään niihin merkinnät sekä
irroitetaan kytkimen kumiosa sekä painelevy.

8. Nestekytkintä kierretään kunnes jokin täyttötul-
pista on alhaalla. Tulppa irroitetaan Allen-erikois-
avaimella ja kytkin tyhjennetään.

9. Moottorin öljykaukalo irroitetaan.
10.Irroitetaan takakampilaakerin kansi.
ll.lrroiletaan mutterit kampiakselin ja nestekytki-

men väliltä (kuva 113, 25) ja irroitetaan neste-
kytkin ja kytkimen painelevy.

Tiivistysrengas (Kuva 113, 2)

1. Tiivistysosa puretaan, kuten edellä.

Ty srengas.

Kokoominen
1. Tiivistysrenkaat (kuva 113, 26) korvataan uusilla

ja kampiakselin laipalla ja nestekytkimen laippa-
pinnat puhdistetaan huolellisesti sekä katsotaan
että nämä pinnat ovat aivan sileät.

Tiivistysrenkaan paikoilleensijoitus

2. Tiiviste (kuva 113, 27) uusitaan ja sivellään sen
molemmille puolille shellakkaa ennen paikoilleen
asetusta nestekytkimelle. Yksi laipan pulteista on
sijoitettu 4° ulospäin.

3. Nestekytkin sijoitetaan kampiakselin laipalle,
mutterit vedetään tasaisesti kiinni, kiristämättä
niitä mitään lujempaan.

Siipiosa (Tiivistysosa)

4. Muut osat kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Kokoominen

Siipiosa (Tiivistysosa)

1. Irroitetaan lattialaudat.
Purkaminen

2. Kytkimien irroitusvivun jousi irroitetaan.
3. Irroitetaan kytkimien irroitusvivun tangon sokka

ja pultti.
4. Kytkimen irroitusnoja otetaan irti.
5. Irroitetaan vaihdelaatikko.
6. Irroitetaan kytkimen koppa.
7. Irroitetaan kytkimen kannen ja vetolevyn väli-

set pultit sekä tehdään niihin merkinnät sekä
irroitetaan kytkimen kaariosa sekä painelevy.
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9. Merkitään pyörijän akseli ja kytkimen vetolevy,
jotta ne tulevat samaan asentoon paikoilleen
(kuva 113, 36).

8. Lulutsemislevyn haara (kuva 113, 13) taivutetaan
ja irroitetaan pyörijän laakeriosan mutteri (kuva
113, 15).

1O.Erikoisvetolaitteella vedetään kytkimen veto irti
pyörijän akselilta, huolehtien samalla siitä, että
kytkimen vetolevy ei pääse taipumaan. Kytkin-
levyt irroitetaan kytkinkopasta.

ll.Nestekytkintä kierretään, kunnes toinen täyttö-
aukko on alhaalla. Irroitetaan tulppa ja öljy
päästetään pois johonkin puhtaaseen astiaan.

12.Käyttämällä erikoista tiivistysosan jousen puris-
tinta painetaan jousi kokoon ja irroitetaan pidä-
tinrengas (kuva 113, 9). Jousen pidätinrengas (5)
irroitetaan, samoin jousi.

13.Erikoisavaimella kierretään tiivistysosan mutteri
auki ja tiivistysosa irroitetaan.

14.Täyttö suoritetaan ylempänä olevien ohjei-
den mukaan.

2. Käyttämällä erikoista avainta irroitetaan tiivis-

1. Rengas asetetaan erikoistyökaluin, kuumennetaan
kiehuvassa vedessä, vesi ravistetaan pois ja
rengas sijoitetaan nopeasti erikoisavaimella pai-
koilleen.

Ennen kokoomista on katsottava, että tiivistys-
pinnoissa ei ole naarmuja ja että ne ovat täysin
puhtaat. Teräsmutteri on kierrettävä paikoilleen lu-
jasti. Kytkin täytetään erikoisella tätä laitetta var-
ten sopivalla öljyllä seuraavasti:

tulppa on kytkinkopan aukon keskikohdalla.
Nestekytkin täytetään täyttöaukkoon saakka,
kunnes öljyä tulee ulos hiukan. Tulppa kierre-
tään paikoilleen käyttämällä uutta tiivistettä ja
on kiertäminen tehtävä huolellisesti ja tulppa
saatava mahdollisimman lujasti kiinni. Ulkopuoli-
nen liika öljy on pyyhittävä pois kopasta. Öljyn
on oltava puhdasta.

1. Kytkinkopan metalliverkko otetaan pois.
2. Nestekytkimen koppaa kierretään, kunnes täyttö-

Kytkin ja muut osat sijoitetaan paikoilleen päin-
vastaisessa järjestyksessä, huomioonottaen lisäksi
seuraavat seikat:
1. Pyörijän akseliin ja kytkimen painelevyyn sivel-

lään mönjää (valkeaa mönjää). Erikoistyöväli-
nettä käyttäen kootaan, ottaen huomioon puret-
taessa levyyn ja pyörijän akseliin tehdyt merkit.



2. Kytkimen painelevyyn ja kytkimen levyjen pin-
noista poistetaan kaikki öljy tai mahdollinen
mönjä.

Hoito

3. Pidetään kytkinlevyä paikoillaan ja kytkimen
kansi sijoitetaan löysästi vetolevylle kantamerkit
huomioonottaen.

4. Erikoinen kytkimen suuntauslaite sijoitetaan
vetolevyakselin läpi ja pyörijän suuntauslaake-
reihin (kuva 113, 31, 32).

5. Kytkimen kannen pultit kierretään nyt kiinni
tasaisesti. Ellei suuntausvälinettä käytetä, voi-
daan vaihdelaatikon hammaspyöräakselia käyttää
tähän tarkoitukseen. Vaihdelaatikko voidaan sit-
ten sijoittaa käyttämällä suuntaukseen ohjaus-
tappeja, käyttäen koottaessa päinvastaista jär-
jestystä kuin purettaessa.

Jos neste vuodon vuoksi vähenee, alkaa kytkin
ajon alkaen «luistaa«. Nesteen väheneminen voi-
daan todeta avaamalla kytkinkoppa ja etsimällä
vuotokohdat. Jos vuoto on täyttötulpissa, uusitaan
niiden tiivisteet.

Jos vuoto on kampiakselin ja vestekytkimen
yhtymäkohdassa, kiristetään kaikkia kahdeksaa kiin-
nitysmutteria. Ohut (0.010") tiiviste sijoitetaan enti-
sen tilalle, ellei mutterien kiristäminen auta.

Jos vuoto on tiivistysosassa, ja pinnat eivät ole
sileät, on koko tiivistysosa uusittava, sillä jos tämän
tiivistysosan pinnat eivät ympäriinsä joka kohdalta
ole kosketuksissa, ja sileät, ei tiivistys toimi tyy-
dyttävästi.

Nestekytkimen tarkistukset Nestekytkimen öljyä ei tarvitse uusia, vain vuoto-
jen vuoksi vähentynyt öljymäärä on lisättävä, kun
vuotokohdat ensin on tarkastettu kunnostettu.

Mitään tarkistuksia ei tarvita, sillä laite on teh-
taalla tarkistettu.
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Kuva 113. Neslevoimansiirtolaite eli nestekytkin.
(Mallin C-24 erikoisvaruste).

34 — Täyttötulppa

23 — Vaihdelaatikon kuulalaakeri
24 — Mutterin kampiakseli

29 — Veto-osan laakerin pidätinrengas
30 — Pyörijän akselin laakeri

12— Kytkimen kannen ja vetävän osan pultti ja aluslevy
13— Pyörijän akselin mutterin varmistin
15— Kytkimen kansi ja painelevyryhmä
15 — Pyörijän akselin mutteri

21 — Kytkimen palautuslaakeri

35 — Nestekytkimen säiliö ja pääosat
31* — Kytkimen levyt

26 — Pultin tiivisterengas

10— Säiliön jousen ja tiivistysosan pidättimen tiiviste
11— Kytkimen vetävä osa

rengas
9 — Säiliön tiivistysosan jousen pidättimen sulku-
8 — Täyttötulppa

5 — Siipiosan tiivistysosan jousen pidätin
6 — Kytkimen tuuletusaukon metalliverkko
7 — Täyttötulpan tiiviste

4 — Siipiosan tiivistysosan jousi
3 — Siipiosan tiivistysosa

1 — Pyörijän laakerin pidätinrengas
2 — Siipiosan tiivistysrengas

16— Pyörijän akselin mutterin tiiviste
17— Kytkimen koppa

39 — Vaihdelaatikko
19— Kytkimen kopan tuuletusaukon metalliverkko
20 — Vaihdelaatikon ja kytkimen akseli

31 — Pyörijän etupään laakeri
32 — Pyörijän takapään laakeri
33 — Täyttötulpan tiiviste

37 — Kytkimen kopan aukon metalliverkko
38 — Kytkimen kopan alaosa

18— Pyörijän akselin öljy tiiviste
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25 — Nestekytkimen ja kampiakselin välisen pultin
mutteri ja aluslevy

22 — Kytkimen palautuslaakerin akseli ja kytkinak
selin kuulalaakerin ulkorenkaan pidätinosa

27 — Kampiakselin ja nestekytkimen välinen tiiviste
28 — Pyörijän akselin sulkulevy



6. JÄÄHDYTYS.

Jäähdyttäjän ruosteensuoja-aineet.
»Radiator Rust Resistor» on neste, jota olisi

lisättävä jäähdytysveteen, jotta estettäisiin kattila-
kiven ja ruosteen muodostuminen jäähdyttäjässä ja
sylinterien vesivaipoissa. Puoli litraa tätä ainetta
riittää ja olisi se lisättävä uusien vaunujen jääh-
dyttäjän ja myös aina kun jäähdyttäjä tyhjenne-
tään tai huuhdellaan. Sitä voidaan myös käyttää
yhdessä kaikkien pakkasnesteitten kanssa. Tämä
ruosteensuoja-aine ei kuitenkaan poista ruostetta;
se on vain ehkäisyaine.

Jos näitä nesteitä vähänkin joutuu lakatulle vau-
nun pinnalle, ovat ne paikat heti huuhdottavat
runsaalla vedellä, jottei lakkaus vahingoittuisi. Val-
mistettaessa sopivaa pakkasnestettä denaturoidusta
94 % spriistä tai metyylialkoholista, on käytettävä
seuraavia sekoitussuhteita:
Jäätymis- Denat. spriitä tai met.alkoholia sekä
piste vettä 4 ltr:ssa pakkasnestettä:
— 12° C 1 % ltr. denat.spriitä tai met.alkoholia

ja 2 3 /41tr. vettä.
— 18° C 1 y 2ltr. denat.spriitä tai met.alkoholia

ja 2 1/2 ltr. vettä.
— 23° C 1 % ltr. denat.spriitä tai met.alkoholia

ja 2 % ltr. vettä.
— 29° C 2 ltr. denat.spriitä tai met.alkoholia

ja 2 ltr. vettä.
— 34° C 2 y 2ltr. denat.spriitä tai met.alkoholia

ja 1 y 2ltr. vettä.

Etyleeniglykooli.

Jäähdyttäjän täyttäminen.
Nestepinta jäähdyttäjässä ei saisi nousta korkeam-

malle kuin n. 25—38 m/m I—l %" täyttöaukon
reunan alapuolelle. Jos jäähdyttäjä täytetään enem-
män, juoksee vesi ylimenoputkesta ulos, sillä vesi
laajenee lämmitessään. Pakkasnestettä käytettäessä
on tämä otettava erikoisesti huomioon, jotta estet-
täisiin osa seoksesta häviämästä, jolloin vettä lisää-
mällä pakkasneste tulisi laimeammaksi.

Etyleeniglykoolia käytettäessä on ennen pakkas-
nesteellä täyttämistä koko jäähdyttäjäpuhdistettava
perusteellisesti ja huuhdeltava.

Seuraavasta taulukosta saadaan oikeat etyleeni-
glykoolin ja veden sekoitussuhteet pakkasnestettä
valmistettaessa:

Jäätymis- Etyleeniglykolia ja vettä 4 ltr:ssa
piste: pakkasnestettä:
— 12° C 1 ltr. etyleeniglykolia ja 3 ltr. vettä

— 18° C 1 y 4ltr. etyleeniglykolia ja 2 y 4ltr.
vettä.

— 23° C 1 y 2ltr. etyleeniglykolia ja 2 % ltr.
vettä.

— 29° C 1 % ltr. etyleeniglykolia ja 2 % ltr.
vettä.

— 34° C 2 ltr. etyleeniglykolia ja 2 ltr. vettä.

Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen.

On kolme ainetta, joida voidaan menestyksellä
käyttää autojen jäähdyttäjien pakkasnesteissä. On
kuitenkin varottava, ettei jäähdyttäjä ole kuuma
pakkasnestettä siihen kaadettaessa.

Pakkasneste.

Denaturoitu sprii

Jäähdytyslaitteen täysin tyhjentämiseksi, on avat-
tava jäähdyttäjän laskuhana ja myös irroitettava
moottorin vasemmalla puolella vesivaipan alareu-
nassa oleva tyhjennystulppa (tai avattava siinä
oleva laskuhana), jotta kaikki vesi poistuisi sylinte-
rien vaipoista.

2. Metyylialkoholi (puusprii).
3. Etyleeni-glykooli

Nämä kolme ainetta ovat:
1. Denaturoitu sprii.

Jos laite vuotaa, on vuotopaikat etsittävä ja
lisättävä pakkasnestettä vuotaneen tilalle. Jos tätä
pakkasnestettä käytettäessä osa sitä höyrystyy jääh-
dyttäjässä, niin lisätään vain vettä tarvittava määrä.
On jatkuvasti aina tarkastettava vuotaako jäähdyt-
täjä. Kun tätä pakkasnestettä sisältävään jäähdyt-
tämään lisätään vettä, niin on varottava, että neste-
pinta nousee vain oikeaan korkeuteen, eikä yli,
koska muuten sekoitus laimentuu.

Myös on kiristettävä kaikki letkuliitokset ja uusit-
tava ne tarpeen vaatiessa, jotta kaikki yhdistyspai-
kat olisivat tiiviit. On tärkeä, että sylinterikannen
tiiviste on tiivis ja vuotamaton. Vuotojen estämi-
seksi on lisäksi käytettävä vesipumppurasvaa vesi-
pumpun akselin tiivisteenä.

Denaturoitu sprii ja metyylialkohooli haihtuvat,
kuten tunnettu, etenkin jos vaunun on työskennel-
tävä raskaasti. Sentähden olisi, jos niitä käytetään
pakkasnesteissä, seos talvella kerran viikossa tut-
kittava ja tarvittaessa lisättävä uutta pakkasnes-
tettä, jotta jäähdyttäjä olisi suojattu alimmissakin
esiintyvissä lämpötiloissa.
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Pakkasnesteen koetus.
Pakkasnesteen jäätymispiste määrätään sitä var-

ten valmistetulla hydrometrillä. Sekoitukset olisi
tutkittava niissä lämpötiloissa, joissa hydrometrit
on tarkistettu ja kokeiluun on käytettävä asianomai-
seen seokseen sopivaa hydrometriä.

On saatavissa yleispäteviä hydrometrejä, joita
voidaan käyttää kaikille pakkasnesteille kaikissa
lämpötiloissa.

Muut pakkasnesteet.
Lämpömittari.

Myös muita kaupassa saatavia pakkasnesteitä
voidaan käyttää.

Seoksia, jotka sisältävät suolaa, kalsiumkloridia,
soodaa, sokeria tai kivennäisöljyjä kuten petroolia
tai moottoriöljyä, ei saa koskaan käyttää jäähdyttä-
jässä, koska ne joko tukkeavat vesiputket tai
vahingoittavat letkuja ja muita osia.

Jäähdyttäjän huuhtelu.
Jos ruoste tai syöpyminen tukkeaa jäähdyttäjän,

niin on se mekaanisesti huuhdeltava. Sellaisia tuk-
keutumia ei »Radiator Rust Resistor» voi poistaa,
vaan ainoastaan oikeaan aikaan käytettynä estää
niitten syntymisen.

Huuhtelu olisi tehtävä sopivalla huuhtelupistoo-
lilla, joka painaa veden jäähdyttäjän ja sylinterien
vesivaipan lävitse.

Jäähdyttäjä ja vesivaippa ovat kumpikin erikseen
huuhdeltavat. Ennen sitä on irroitettava sekä
ylempi että alempi yhdistysletku. Vesivaippaa huuh-
deltaessa on myös irroitettava termostaatti.

Vesipumpun hihna.

Kun jäähdyttäjä on huuhdeltu ja kaikki yhdistä-
jät kiristetyt olisi lisättävä veteen tai pakkasnes-
teeseen puoli litraa »Radiator Rust Resistor»-ainetta.

purkaminen

Jos jäähdyttäjää ja vesivaippaa huuhdeltaessa
vuorotellen ilman paine lopetetaan ja taas pannaan
toimimaan, saadaan parempi tulos.

Jäähdyttäjän huuhtelua suoritettaessa ei ilman-
paine ilmasäiliössä (ei jäähdyttäjässä) saa koskaan
nousta yli 2.7. Sylinterien vesivaippaa huuhdel-
taessa voidaan käyttää täyttä painetta.

Huuhtelu olisi aina suoritettava päinvastaiseen
suuntaan kuin normaalinen vedenkierto, s.o. jääh-
dyttäjä on huuhdeltava alhaalta ja vesivaippa
ylhäältä päin.

(mallit C-19, 20, 23 ja 24)

Jäähdyttäjä olisi huuhdeltava kerran tai kaksi
kertaa vuodessa.

Termostaatti.
Termostaatti on sylinterin vesivaipan ulostulo-

putken polvessa ja on sen tehtävänä estää vettä
kiertämästä jäähdyttäjässä ennenkuin moottori on
tullut normaaliseen käyttölämpötilaan. Tämän läm-
penemisajan kiertää vesi vain sylinterin vesivaipassa.
Termostaatti on siten rakennettu, että se alkaa avau-
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tua määrätyssä lämpötilassa. Tämä lämpötila on
erilainen eri malleissa. (Katso normaalitarkistuk-
sista lämpötila, jossa termostaatti alkaa avautua
ja lämpötila, missä se on täysin auki).

Jos termostaatti lakkaa toimimasta ei sitä voida
korjata eikä säätää.

Jollei termostaatti sulkeudu, havaitaan se siitä,
että vesi lämpenee hitaasti ja lämpömittari nousee
hitaasti.

Numerotaululla liikkuvaan osoittimeen vaikuttaa
metallipalloon suljetun kaasun laajeneminen ohuen
putken välityksellä. Kaasusäiliö on ruuvattu kiinni
sylinterin kannen vesivaippaan. Jos lämpö-
mittari on epäkunnossa eikä näytä oikeaa lämpö-
tilaa, on koko laite (putki, asteikko ja metallipallo)
uusittava. Jos moottoria korjataan tai sylinterin
kansi irroitetaan, on erikoisesti varottava vahin-
goittamasta putkea ja metallipalloa. Putkessa ei
saa olla jyrkkiä mutkia.

Sylinterin vesivaipassa olevan veden lämpötila
nähdään varustelaudassa olevasta lämpömittarista.

Näitä lämpömittareita ei saa asettaa korkeam-
paan lämpötilaan kuin 121° C (250° F). Jos havai-
taan, ettei lämpömittari (varustelaudassa oleva osa)
laske jäähtyessään 38° C (100° F), niin merkitsee
se sitä, että vähäisen vesimäärän, jäätyneen jäähdy-
tysveden t.m.s. takia lämpötila nousee liikaa.

Jollei poikkeama ole enemmän kuin 17° C, niin
on usein mahdollista tarkistaa mittari taivuttamalla
vartta, joka yhdistää neulan sitä liikuttavaan put-
keen. Tämän tarkistuksen jälkeen olisi metallipallo
koetettava 60° C (140° F) ja 100° C (212° F) lämpöi-
sessä vedessä.

Generaattoria ja vesipumppua käyttää kiilahihna.
Sen jännitystä voidaan säätää siirtämällä generaatto-
ria alustallaan.

Hihnalle saadaan sopiva kireys siten, että gene-
raattoria siirretään, hihnan ollessa paikallaan, käyt-
täen apuna jousivaakaa siksi kunnes vaa'an osoit-
tama vetovoima vaakasuorassa suunnassa on, 20—
22 kg. Kun tämä jännitys on saatu, kiristetään
generaattorin kiinnityspultit kiinni. Hihna on aina
pidettävä oikeassa järjestyksessä.

Myöhemmissä malleissa riittää käsinkin kiristä-
minen. Mitään vääntötyökalua ei saa käyttää.

Se mitä on sanottu vesipumpun purkamisesta
ja asennuksesta kuvien 117—119 yhteydessä sopii
vesipumppumalleihin, joissa ei ole kuulalaake-
reita. Mittaväli A on näissä 0.005", 1939 mal-
leissa 0.003". On samalla erikoisesti huomau-
tettava siitä, että purkamiseen, siis laipan ja



hoikkien, käytetään erikoistyövälineitä C-412 ja
C-373. Muussa tapauksessa saattaa työ vaikeutua
vieläpä epäonnistuakin. Siipiosan irroittamiseksi sa-
moinkuin akselin laipan irroittamiseksi on pidätin-
naulat ensin irroitettava. Koottaessa on katsot-
tava, että osat tulevat paikoilleen oikeassa järjestyk-
sessä, kuten kuvan 117 yhteydessä on mainittu.

On useimmiten välttämätöntä uusia laippa, koska
se ei enää irroittamisen jälkeen ole tarpeeksi lujasti
akselilla. Kun uusi laippa asetetaan, sijoitetaan se
0.003" varaa ~A" (kuva 119) käyttäen akselille,
kun akselin päähän sitä ennen on merkitty varmis-
tusnaulan aukon suunta. Sitten painetaan akselin
ja laipan läpi suorakulmaisesti entiseen reikään näh-
den ja tähän uuteen reikään sijoitetaan sitten var-
mistusnaula.

Malleissa C-19, 20, 23 ja 24 puretaan pumppu
seuraavasti:
1. Pumppu irroitetaan moottorista.
2. Akselin laipan naula otetaan irti.
3. Pumpun laippa irroitetaan vetolaitteella C-412.
4. Pumpun kansilevy irroitetaan.
5. Siipi irroitetaan vetolaitteella C-498.
6. Laakerin pitimen lukkorengas 5 (kuva C-20)

irroitetaan.
7. Akseli 11 (kuva 120) irroitetaan.

Pumppua koottaessa on tietenkin kaikki kuluneet
tiivisteosat, välilevyt, holkit ja kannen tiivisteet
kokonaan uusittava.

Termostaattihäiriöistä on jo edellä ollut puhe.
Jos sellaisia ilmenee, on ainoa oikea korjaus sen
uusiminen. Termostaattia ei koskaan saa jättää pois
jäähdytysj ärjestelmästä.

8. Pumpun välilevyn lukkorengas (kuva 120) irroite-
taan, jonka jälkeen välilevy, tiiviste ja paine-
jousi irroitetaan. Kokoominen tapahtuu päinvas-
taisessa järjestyksessä, ottaen huomioon, että
siiven ja laipan ulkopintain tulee olla tarkkaan
akselin päiden tasalla.

Jäähdyttäjän irroitus
Jäähdyttäjän putkiston eli kennoston irroitus teh-

dään seuraavasti:
1. Jäähdytysjärjestelmä tyhjennetään.
2. Konesuojus sivukappaleineen irroitetaan.
3. Vesipumppu irroitetaan.Kokoomisessa ja uusimisessa

huomattavia seikkoja 4. Irroitetaan valonheittäjäin johtimet jakorasiasta
ja jäähdyttäjäin sivulaipan kautta. Koottaessa
saadaan johtimet helposti takaisin paikoilleen
langan avulla.

Pumppua koottaessa on erikoisesti saatava tii-
viste oikein paikoilleen. Tätä työtä varten on edul-
lisinta ja varminta käyttää erikoisvälinettä C-528,
mikä nähdään kuvassa 115.

5. Irroitetaan jäähdyttäjäin kiinnitysmutterit.
Malleissa C-23 ja C-24 on myöskin molemmat

On katsottava, että hoikkien laakeripinnat tule-
vat kiilloitetuiksi — tätä työtä varten on saatavissa
erikoistyökalu C-484, mikä samalla tasaa välilevyn
painepinnan. Mallissa C-19, 20, 23 ja 24 vesipum-
pussa on välilevyn (joka on samalla tiiviste) pinta
tasoitettava erikoisjyrsimellä C-551, joka käy tark-
kaan paikoilleen asetetulle siipiakselille.

etupyörät irroitettava, samoin etupuskurit, alempi
roiskelevy, imuputki sekä suuri imuputki, tuuletta-
jan ja jäähdyttäjän välinen tuki, likasuojain tuet,
likasuojain etupäiden pultit ja jäähdyttäjäin kiinni-
tyspultit. Likasuoja levitetään ja vedetään jäähdyt-
täjä sitten ulos, jonka jälkeen itse jäähdyttäjä
irroitetaan sen alustasta.
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Kuva 115.

Kuva 114.

Vesipumpun hoikkien kiilloitus ja päätepinnan tasoitus
erikoistyökalulla C-384. Hoikkien irroitus ja asetus

tapahtuu erikoisvälineellä C-373

2
1 Jäähdyttäjän yläputki

Termostaatti

Kuva 116. Termostaatin irroitus
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Vesipumpun öljytiivisteen paikoilleen sijoitus erikois-
työvälineellä C-528



Kuva 117— Vesipumppu. Kuvassa 119 esitetty malli hajoitettuna

14— Kannen ja sylinterin välinen tiiviste (Sylinteri1 — Kansilevyn ruuvi
2 — Kansilevyn ruuvin varmuus-aluslevy
3 — Kansilevyn ruuvin aluslevy

19 — Tiivisteen pitimen aluslevyn jousirengas
20 — Pumpun kansipultin mutterin jousirengas
21 — Pumpun kansipultin mutteri

15 — Pumpun kansilevy
16 — Kansilevyn tiiviste
17 — Siipipyörä

kannen tiiviste)

4 — Siipipyörän tappi
5 — Tiivisteen painejousi
6 — Tiivisteen pidin 18 — Pumpun kansipultit
7 — Akseli
8 — Tiiviste

Jäähdyttäjän putkisto
Vesipumpun purkamisen jälkeen

1. Irroitetaan konesuojus.
2. Irroitetaan tulo- ja menoputket.

PURKAMINEN JA ASENNUS

12 — Akselin etumainen holkki
13 — Hihnapyörän navan tappi

22 — Akselin takaholkki
23 — Pumpun runko
24 — Akselin painealuslevy
25 — Hihnapyörän napa

9 — Tiivisteen pitimen aluslevy
10 — Akselin etuholkin tappi
11 — Voidenippa

Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksesssä.

Vesipumppu

Navan ulosveto vesipumpun akselilta:

5. Irroitetaan pultit, jotka kiinnittävät vesipum-
pun sylinteriryhmään ja nostetaan pumppu pois.

4. Irroitetaan pultit, jotka kiinnittävät sivupolven
pumppuun (ylhäällä sivulla).

3. Irroitetaan pultit, jotka kiinnittävät jäähdyttäjän
sisäosan sen ulkovaippaan ja nostetaan sisäosa
pois.

6. Lyödään irti tuulettajan hihnapyörän navassa

pyörä ja tuulettaja).

oleva tappi.

Tapahtuu erikoistyökalulla C-412

8. Vedetään siipipyörä ja akseli irti pumpusta.
9. Lyödään irti tappi, joka kiinnittää siipipyörän

Huom! Jollei vesipumppua ole irroitettu on, ainakin
tuulettaja irroitettava, jotta putkisto saataisiin pois.

1. Irroitetaan generaattorin kääntyvän kannatus-
laitteen pultti sekä säätöpultti, jotta hihna
tulisi löysäksi.

on kiinnitetty. (Tällöin voidaan poistaa hihna-

Pumpun purkaminen irroittamisen jälkeen:

2. Irroitetaan hihna vesipumpun hihnapyörältä.
3. Irroitetaan tapit, joilla tuuletuslaitteen napa

7. Napa vedetään irti akselilta vetolaitteella C-412.

akseliin.
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Kuv. 118 — Vesipumppu
(Mallit Pl—B, C-7, C-8, C-14—18, C-22)

Kuv. 119 — Vesipumppu
(Mallit PJ, CZ, C6)

1 — Vesipumpun siipipyörä 1— Vesipumpun siipipyörä
2 — Vesipumpun siipipyörän tappi
3 — Vesipumpun tiivisteen pidin
4 — Vesipumpun tiiviste

2 — Vesipumpun siipipyörän tappi
3 — Vesipumpun tiivisteen pidin
4 —■ Vesipumpun tiiviste

5 — Tiivisteen pitimen varmistusrengas
6 — Vesipumpun voidenippa
7 — Vesipumpun akselin takaholkki
8 — Vesipumpun akselin etuholkki
9 — Vesipumpun tiivisteen painejousi

10 — Vesipumpun runko
11— Tiivisteen pitimen aluslevy
12 — Vesipumpun akselin paine-aluslevy
13 — Vesipumpun runko

10 — Tiivisteen pidätinjousi
11 — Tiivisteen pidätinlevy

14— Vesipumpun akseli
15 — Vesipumpun akselin etuholkin tappi
16 — Tuulisiiven hihnapyörän napa
17— Tuulisiiven hihnapyörän navan tappi

Vesipumpun akselille ja siipipyörässä olevaan syven-
nykseen sovitetaan vesipumpun tiivisteen painejousi,
tiivisteen pidin, tiiviste, tiivisteen pitimen aluslevy
(kiilloitettu pinta tiivisteeseen päin) ja tiivisteen piti-
mien varmistusrengas. Sitten sovitetaan siipipyörä ja
akseli yhdessä vesipumpun tiivisteen kanssa vesi-
pumppuun. Pumpun hihnapyörän napa olisi painet-
tava niin pitkälle akselilla, että väli »A» (vesipumpun
akselin liikkumisvara) on niin suuri kuin »Normaali-
tarkistuksissa» säädetään. Sitten porataan akseliin
reikä, sovitetaan siihen tappi ja niitataan se kiinni.

ASENNUS

14 — Vesipumpun akseli
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5 — Tiivisteen pitimen varmistusrengas
6 — Vesipumpun voidenippa
7 — Vesipumpun akselin takaholkki
8 — Vesipumpun akselin etuholkki
9 — Vesipumpun tiivisteen painejousi

15 — Vesipumpun akselin etuholkin tappi
16 — Tuulisiiven hihnapyörän napa
17 — Tuulisiiven hihnapyörän navan tappi

12 — Vesipumpun akselin paine-aluslevy
13 — Vesipumpun runko



1 — Siipi
2 — Tiivisteen kuppi
3 — Tiivisteen välilevy (tiiviste)
4 — Koppa
5 — Laakerin lukkorengas
6 — Tuulettaja kiinnityslaippa
7 — Laipan naula
8 — Välilevyn lukkorengas
9 — Tiiviste

10 — Painejousi
11— Akseli ja laakeri

Kuva 120. Vesipumppu
(Cl9, 20, 23 ja 24)

Vesipumpun rakenne on periaatteessa kaikissa
muissa malleissa (PE, PF, CA, CB, CU, C-9—11)
samantapainen kuin kuvissa 118 ja 119 esitetty,
paitsi malleja C-19, 20, 23 ja 24, missä on kuulalaake-
reilla varustettu akseli sekä erilainen tiivisterakenne.

Kuvissa ja esitettyjen mallien pitkittäisvara A on
edellämainituissa malleissa (PE, PF, CA, CB, CU,
C-9—11) vaikeampi mitata siksi, että hihnapyörä
on näissä suoraan akselilla, ilman laippaa 16. Hihna-
pyörä irroitetaan siis suoraan akselilta.
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7. SÄHKÖLAITTEET.

Generaattori.

Chrysler-autoissa käytetään erimallisia generaatto-
reita, joitten käyttö, tarkistus ja hoito ovat pää-
asiassa samanlaiset.

On tarkastettava, liikkuvatko generaattorin har-
jat vapaasti pitimissään sekä koskettavatko ne
hyvin, eivätkä ole liiaksi kuluneet. Harjat olisi
tarkastettava 15 000 km ajon jälkeen ja sitten
vielä 15 000 jälkeen sekä sitten aina joka 8 000 km
perästä. Harjat, jotka ovat kuluneet liian lyhyiksi
olisi uusittava, jotta estettäisiin virrankokoojan ja
käämityksen vahingoittuminen. Kuluneet harjat
aiheuttavat usein generaattorin kenttäkäämityksen
suojana olevan sulakkeen palamisen. Sopivassa ti-
laisuudessa olisi tutkittava, onko virrankokooja
puhdas ja naarmuton etenkin, ennenkuin tar-
kistetaan generaattorin latausvirran voimakkuus.
Virrankokooja voidaan puhdistaa hienolla hiekka-
paperilla (n:o 00). Merkelikangasta ei saa koskaan
käyttää virrankokoojassa. Jos virrankokooja on kar-
keapintainen tai kulunut lamellieristeeseen saakka,
olisi siitä sorvattava ohut lastu. Sorvataan juuri
sen verran, että naarmut ja syvennykset katoavat
virrankokoojasta. Eriste on sitten sahalla tai sii-
hen sopivalla kojeella leikattava 0.79 m/m (1/32")
alemmaksi.

Virrankatkaisijarelee

puihin y.m.

Generaattorin latausvirran säätö.

katkaisuvivun pidätintä.

Generaattorin sallittu suurin teho ilmoitetaan
»Normaalitarkistuksissa»; se mitataan ampereissa
sekä myös kolmannen ja pääharjan välisten virran-
kokoojan lamellien luvussa.

Siirtämällä kolmas harja lähemmäksi viereistä
pääharjaa suurenee latausvirran voimakkuus, ja
siirtämällä se kauemmaksi pääharjasta pienenee
virran voimakkuus.

Jos generaattori on varustettu jännitteen säätö-
laitteella, on sulakkeen kansi tai merkillä »F» varus-
tettu releen johtoruuvi maadoitettava johtimella.
Tällöin tulee jännitesäätöreleekytketyksi irti lataus-
virtapiiristä. Latausvirran säätämisen jälkeen on
maadoitusjohdin jälleen poistettava.

Generaattorin latausvirtaa muutetaan kolmatta
harjaa siirtämällä. Generaattorissa on kolme har-
jaa, joista kolmas on ohuin. Kaksi paksumpaa
ovat pääharjoja.

Amperimittari osoittaa vain akkuun tulevan ja
siitä lähtevän virranvoimakkuuden, eikä generaatto-
rin koko tehoa. Sentähden on sitä käytettävä vain
hätätilassa täydellisen tutkimismenetelmän sijasta.

Jännitesäätö.
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Generaattorin latausvirran voimakkuuden
mittaus koetelinemenetelmällä.

1. Generaattori asetetaan koetelineelle ja annetaan
jäähtyä huoneen lämpöön.

2. Irroitetaan virrankokoojan pään peitevanne.
3. Kolmannen harjan säätörengasta kierretään ank-

kurin pyörimissuuntaan eli pääharjaan päin, la-
tausvirran suurentamiseksi tai päinvastaiseen
suuntaan sen pienentämiseksi siksi, kunnes koe-
telineen mittarit osoittavat oikeata virranvoimak-
kuutta. Katso »Normaali-tarkistuksista» gene-
raattorin suurimmalle teholle paraiten soveltuva
virranvoimakkuus ja jännite.

4. Kiristetään jälleen kolmannen harjan kiinnitys-
ruuvit ja asetetaan virrankokoojan päässä oleva
peitevyö paikoilleen.

Huom! Amperimittari näyttää vain akkuun me-
nevan ja siitä poistuvan virran voimakkuuden eikä
generaattorin koko tehoa. Sentähden on edulli-
sinta yhdistää koetelineen mittarit suoraan gene-
raattoriin, jolloin ei kulu virtaa sytytykseen, lamp-

Katkaisijarelee on itsetoimiva virrankatkaisija
generaattorin ja akun välillä. Kun generaattorin
napajännite tulee suuremmaksi kuin akun napa-
jännite, niin yhtyvät kärjet sulkien generaattorin ja
akun välisen virtapiirin. Samoin kärjet erkane-
vat kun generaattorin napajännite tulee pienem-
mäksi kuin akun.

Katkaisijareleen kärjet on niin säädettävä, että
ne avautuvat tai sulkeutuvat määrätyillä jännitteillä
ja virranvoimakkuuksilla ja kärkiväli on säädet-
tävä määrätyn suuruiseksi. (Katso »Normaali-tar-
kistuksia»).

Tätä laitetta säädettäessä on meneteltävä seu-
raavasti:
1. Oikaistaan kärjet ja sovitetaan ne siten, että

2. Sovitetaan jousen tuki siten, että saadaan kär-

kärkiväli on määrättyjen rajojen sisällä. Oikea
kärkiväli, 0.015—0.025", saadaan taivuttamalla

kien sulkeutuessa oikea jousijännite. Jousen tukea
taivuttamalla suurenee jousen jännitysvoima sekä
myöskin se virran jännite, jollakärjet sulkeutuvat.

Tavallisesti ovat jännitesäätöreleen kärjet sulje-
tut ja pysyvät suljettuina, kun generaattori alkaa
ladata akkua. Kun akku on täysin ladattu ja gene-



raattorin napajännite on noussut edeltä määrättyyn
arvoon, avautuvat kärjet, jolloin generaattorin virta-
piiriin itsetoimivasti kytkeytyy vastus, joka pie-
nentää generaattorin latausvirran voimakkuutta.
Kun jännite on laskenut edeltäpäin määrättyyn
arvoon, sulkeutuvat koskettimet, irroittaen vastuk-
sen virtapiiristä, jolloin generaattori alkaa ladata
voimakkaammalla virralla. Tämä laite estää gene-
raattorin jännitettä tulemasta liian suureksi kun
akku on täysin ladattu, edellyttäen, että generaatto-
rin kolmas harja on oikein säädetty ja liitoskohdat
ovat puhtaat ja lujasti kiinni.

juuri avautuvat ja sitten pienennetään kierroslukua
kunnes kärjet juuri sulkeutuvat. Lukemat on teh-
tävä juuri silloin kun kärjet avautuvat ja sulkeutu-
vat.

Jännitesäätöreleen tarkistukset.

Huomautus 2.

Vastus latausvirtapiirissä.
Täysin ladatullakin akulla olisi vaikea, kytke-

mättä pientä vastusta latausvirtapiiriin, pitää jän-
nite määrätyissä rajoissa. Jännitettä suurentamaan
voidaan käyttää muutettavaa vastusta, jolla on
riittävä johtokyky ja jolla saadaan n. 0.25 ohmin
vastus. Olisi käytettävä pienintä mahdollista vas-
tusta jännitteen pysyttämiseksi sopivana, jotta kär-
kien värähtely estyisi.

Irroitetaan generaattori ja tarkistetaan se koe-

Huom! Vastus on poistettava kun jännite on
säädetty.

telineellä. Jännitesäätö-releen tarkistus on tehtävä
seuraavassa järjestyksessä:
1. Kärkiväli on katkaisuvivun ollessa painettuna

aivan alas säädettävä »Normaali-tarkistusten»
mukaan. Tämä tarkistus tehdään taivuttamalla
yläkärjen tukea tai yläkärjen vartta, aina ra-
kenteesta riippuen. Sitten asetetaan generaattori
jälleen paikalleen.

Käynnistin.
Käynnistinmoottorin virrankokooja voidaan silit-

tää hiekkapaperilla n:o 00. Jollei näin saada vir-
rankokoojaa puhtaaksi ja sileäksi on se irroitet-
tava ja sorvattava siitä ohut lastu. Tähän tarkoi-
tukseen ei saa koskaan käyttää merkelikangasta. Vir-
rankokoojan lamellien välistä eristettä ei tarvitse
leikata matalammaksi.

2. Kytketään tarkka volttimittari merkillä »BAT»
varustettuun napaan ja maahan.

3. Kun generaattori on huonelämpöinen, on säätö-
releen kärkien avauduttava »Normaali-tarkistuk-
sissa» määrätyllä jännitteellä. Tämä säätölaite
tasoittaa lämpötilanvaihtelulta ja sentähden ovat
avautumis- ja sulkeutumisjännitteet lämpimälle
generaattorille alemmat kuin kylmälle.
Tärkeä: Avautumis- ja sulkeutumisjännitteitä tar-

Tarkastetaan, että virrankokoojan hiiliharjat liik-
kuvat vapaasti pitimissään ja koskettavat koko
pinnallaan virrankokoojaan. Kovasti kuluneet har-
jat on uusittava.

Sytytyksen aikaisuuden säätää virranjakajan ala-
osaan sovitettu keskipakoissäätäjä ja itsetoimiva ali-
paine-laite. Jos viimemainittu joutuu epäkuntoon,
on se korvattava uudella. (Katso »Virranjakajan
alipainesäätölaitetta»).

Virranjakajan yhteydessä olevan kondensaattorin
tarkoituksena on vahvistaa sytytyskipinää ja suo-
jatakatkojan kärkiä palamasta ja naarmuuntumasta.
Jos kärjet ovat palaneet tai rosoiset, on asetettava
uusi kondensaattori. Kuitenkin on aina ensin
tutkittava, sillä viallinen kondensaattori ei aina
ole kärkien kulumisen ja palamisen syynä.

Virranjakajan tarkoitus on johtaa sähkövirta oi-
keassa järjestyksessä sytytystulppiin.

Virranjakaja.

Katkojan nokan ja kärkien kulumisen kor-
vaamiseksi ovat kärjet säädettäviä, niin että kärki-
väli saadaan aina pysymään määrätyn suuruisena.
Kärkivälin suuruus, katso »Normaali-tarkistuksia».
Ennen kärkivälin tarkistusta on katsottava, että
kärjet ovat puhtaat ja koskettavat koko pinnallaan.
Jos kärjet ovat kuluneet tai kovin rosoiset, on ne
uusittava.

5. Sulkeutumisjännite suurennetaan suurentamalla
katkaisuvivun ilmarakoa (katso edelläolevan lu-
vun kohtaa n:o 2) ja pienennetään (katkaisuvivun
ja magnettinavan välistä) ilmarakoa pienentä-
mällä. Sulkeutumisjännite säädetään taivutta-
malla vähän katkaisuvivun alempaa pidätintä.

kallaan. Myöskään ei jännite saa nousta yli korkeim-
man eikä laskea alle alimman määrätyn rajan. Jollei
määrättyjä jännitteitä saada, kytketään latausvirta-
piiriin pieni vastus. (Katso huomautusta 2).
4. Avausjännitteen suurentamiseksi tai pienentämi-

seksi suurennetaan tai pienennetään katkaisu-
vivun jousen jännitystä, taivuttamalla jousen
alempaa koukkua.

kistettaessa on määrättävä se ylin ja alin piste,
joissa koskettimet avautuvat ja sulkeutuvat, ennen
tarkistamista. (Katso huomautusta 1).

Kansi on jännitettä tarkistettaessa pidettävä pai-

Tätä varten suurennetaan generaattorin kierros-
lukua siksi kunnes saadaan jännite, missä kärjet

Huomautus 1.

Kärkiväliä säädettäessä on pyörrin irroitettava ja
kierrettävä moottoria niin paljon, että katkojavarsi

Suuren ja pienen jännitteen määrääminen
kärkien aukeamiseksi ja sulkeutumiseksi
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on nokkakappaleen korokkeella. Tässä asennossa
on väli tarkistettava rakomitalla määrätyn suu-
ruiseksi. Jollei kärkiväli ole oikea, niin sytytys ei
tapahdu oikealla hetkellä. Siksi on kärkivälin säätä-
misen jälkeen myös tarkistettava sytytysasetus.

Sytytyskela

Jos katkojan kärjet ja sytytystulpat ovat tarkasti
säädetyt ja moottori suurella kierrosluvulla käydes-
sään sytyttää väärin, on katkojavarren jousi tut-
kittava jousivaa'alla. Jollei jännitys ole mää-
rättyjen rajojen sisällä (katso »Normaali-tarkistuk-
sia»), on katkojavarsi uusittava.

Vähäisinkin kärkien pinnoissa oleva öljy, rasva ja
lika edistävät syöpymistä ja palamista, joten kärjet
on usein uusittava. Nämä osat on aina pidettävä
puhtaina ja öljyvapaina.

(Induktiokela).

Sytytyksen säätö.

Virranjakajan pyörimisen estää kiristyslevy.
Levyn toinen pää on kiinniruuvattu kampikam-
mioon ja toinen virranjakajan alaosaan. Kiristys-
pulttia avaamalla voidaan virranjakaja kääntää sy-
tytyksen säätämistä varten kellon osoitinten suun-
taan tai päinvastoin. Kampikammioon kiinnitetyssä
virranjakajan kiristyslevy n päässä on pitkulainen
reikä kiinnitysruuvia varten. Avaamalla ruuvi ja
siirtämällä levyä pienessä kaaressa oikealle tai va-
semmalle voidaan suorittaa tarkistus, jota vaatii
kärkien kulumisen tasoitus, toisenlaisen polttoaineen
käyttö y.m.s., jotka vaativat vain vähäisen tarkis-
tuksen. Sytytys on säädettävä siten, että kärjet
alkavat avautua, kun etumaisen (tai takimaisen)
sylinterin mäntä, on määrätyssä paikassa ennen tai
jälkeenyläkohtaansa. Katso sytytyksen asetus »Nor-
maalisäädöistä».

Alipaino-säätölaite toimii seuraavasti:

Tarkistus voidaan tutkia indikaattorilla, joka
kiinnitetään sytytystulpan tilalle joko etumaisen tai
takimaisen sylinterin kanteen. Oikea sytytysasetus
saadaan »Normaali-säädöistä». Virranjakajaa on
sitten kierrettävä niin, että katkojan kärjet juuri
alkavat avautua.

Sytytyskipinän asetuksen tarkistus tapahtuu pa-
raiten koelampulla, joka kytketään toiselta puolen
jakajan primääri-liittimeen ja toiselta puolen gene-
raattorin releen akun puolelle. Jos kärjet ovat
suljetut, palaa lamppu; se sammuu heti kun
kärjet avautuvat. Tätä koetta tehdessä on jaka-
jan pyörrintä painettava kevyesti pyörimissuun-
taa vastaan, kaiken väljyyden poistamiseksi.

Jos koe osoittaa, ettei sytytyksen asetus ole oikea,
niin avataan kiristyspulttia tai jakajankiristyslevy n
ruuvia ja kierretään jakajaa siksi kunnes saadaan
sytytys oikein tarkistetuksi. Sitten kierretään jäl-
leen kiristyspuitti tai kiinnitysruuvi kiinni ja tutki-
taan aukeavatko kärjet nyt määräysten mukaan.

On saatavissa erikoisia sytytyksen tarkistuslamp-
puja. Lamppu toimii jakajasta tulppaan menevällä
korkeajännitteisellä virralla ja saadaan sillä sytytys
säädetyksi erittäin tarkasti.
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Auton sytytyspuola on rakennettu mitä suurim-
malla huolella, jotta saataisiin oikea kipinän pituus
jatarvittava kuumuus, sekä suurin teho ja samalla
katkojan kärkien kuluminen ja palaminen olisi mah-
dollisimman pieni. Väärin oletetaan usein, että sovit-
tamalla alkuperäisen varusteen tilalle uusi, saadaan
suurempi teho ja parempi käynnistys kylmällä il-
malla. Jos puola osoittaa vahingoittumisen merk-
kejä, on se uusittava. N. s. kuumakipinä-puolat
eivät ole suositeltavia.

Jos näkyy merkkejä siitä, ettei sytytyspuola anna
kyllin voimakasta kipinää, niin voidaan se ylimal-
kaisesti tutkia iroittamalla sytytyspuolasta tuleva
suurjännitejohdin jakajankannesta, kytketään syty-
tys ja käytetään moottoria käynnistinmoottorilla.
Kun sitten suurjännitejohdin lähennetään sylinterin-
kantta, pitäisi syntyä kipinä. Jos tämä kipinä on
lyhyempi kuin 6.35 m/m (1/4"), niin on sytytyspuola
tutkittava tarkalla sähkökojeella.

Heikko tai oikosuljettu sytytyspuola on vaihdet-
tava hyvässä kunnossa olevaan.

Virranjakajan alipaine-säätölaite.

Kun moottori käy tyhjänä (kaasuläppä suljettu),
ei laitteessa ole alipainetta ja kipinä syttyy tarkoin
sytytysasetuksen mukaan. Kiihdytettäessä tai ajet-
taessa aivan avoimella kaasunläpällä, ei alipaine
riitä säätämään sytytystä vaan moottori saa silloin
keskipakoissäätäjän määräämän aikaisen sytytyk-
sen.

Kun vaunu kulkee normaalisti kuormitettuna
eli kaasuläppä osittain avattuna, niin on laitteessa
alipaine, joka liikuttaa kalvoa ja painaa jousta
kokoon. Kalvoon ja katkojan levyyn kiinnitetty
varsi kääntää katkojan levyä, joten sytytyskipinä
syntyy oikealla hetkellä. Kun kaasuläppä aukeaa
kiihdytettäessä tai raskaalla kuormituksella, niin
pienenee alipaine ja jousi siirtää katkojan levyn
siihen asentoon, jossa ennakkosytytys on oikea.

Alipaineen säätämää aikaista sytytystä voidaan
tutkia samalla lampulla kuin sytytysasetustakin.
Moottorinkäydessä tyhjänä tarkastetaan, missä asen-
nossa kampiakselin värinänvaimentajassa olevat
merkit ja osoitinkärki ovat toisiinsa nähden. Hi-
taassa tyhjänäkäynnissä pitää osoittimen olla suun-
nattu kohdassa sytytyksensäätö ilmoitettuun merk-
kiin. Kun kaasuläppä avataan äkkiä aivan auki,
siirtyy värinänvaimentajan merkki n. 10 astetta
eteenpäin, moottorin nopeuden ollessa 40 km/t (25
mailia). Kun kaasuläppä sitten suljetaan tämän
nopeuden pysyttämiseksi, niin siirtyy värinänvai-
mentajan merkki, riippuen vallitsevasta alipaineesta,
vielä n. 10 astetta eteenpäin.

Toiminta voidaan tutkia myös koeajamalla vau-
nua. Jos nopeuden ollessa 48—64 km/t (30—40



mailia) kaasuläppä äkkiä avataan aivan auki, niin
havaitaan sytytyksen nakuttavan vähän aikaa,
ennenkuin jousi on ehtinyt tasoittaa alipaineen
äkillisen muutoksen.

Amperimittari.

Jollei sytytyksen alipainesäätäjä toimi tyydyttä-
västi, on se uusittava.

Sytytystulpat.
Tulpan porsliini ja kärjet (elektrodit) on pidet-

tävä puhtaina. Jos moottori sytyttää väärin, vaikka
sytytystulpan ja virrankatkojan kärkivälit ovat
oikeat, on asetettava uudet kunnolliset tulpat.

Tulppien kärkivälit on tarkoin säädettävä ja
mitattava pianolangalla, jonka läpimitta vastaa
vaadittavaa kärkiväliä. Katso tämä etäisyys »Nor-
maalisäädöistä». Pianolankaa käyttämällä saa-
daan suurempi tarkkuus kuin litteällä rakomitalla,
vaikka Takomittakin kelpaa huolellisesti käytettynä.
Kärkiväliä säädettäessä on taivutettava vain sivu-
elektroodeja, eikä koskaan keski-elektroodeja.

Amperimittari näyttää vain akkuun tulevan ja
siitä menevän virran eikä koko generaattorin tehoa,
sillä generaattori antaa paitsi amperimittarin osoit-
tamaa virtaa, myös virran sytytykseen y.m. kojei-
siin.

Sulakkeet.
Jokaisen mallin kytkinkaavassa on sen sähkö-

laitteissa esiintyvien sulakkeitten paikat ja suuruu-
det esitetty. Missään tapauksessa ei saa käyttää
vahvempia sulakkeita, sillä siitä voivat kaikki sähkö-
laitteet vahingoittua.

Valot.

Suurella puristuksella toimivassa moottorissa käy-
tetyt polttoaineet, joihin on nakutuksen vaimenta-
miseksi lisätty kemikaalioita, synnyttävät sytytys-
tulpan porsliinin alapäähän likaa, joka aiheuttaa
vikasytytyksiä ajettaessa suurella kierrosluvulla tai
täydellä moottorin kuormituksella. Tämän lian pois-
tamiseksi ovat sytytystulpat aika ajoin puhdistetta-
vat hiekkapuhaltimella.

Valonheittäjät, pysäköimis- ja takalyhdyt kytke-
tään varustelaudalla olevasta napista. Kun nappi
on painettu aivan alas ovat kaikki valot sammuk-
sissa. Jos nappi vedetään ensimaiseen asentoonsa,
niin palavat pysäköimis- ja takalyhdyt, ja kun
nappi vedetään aivan auki, niin ovat valonheittäjä
ja takalyhdyt kytketyt poljinlaudalla olevan him-
mennyskatkaisij an kautta. Tässä asennossa vaihde-
taan ajettaessa valonheittäjäin valon suuntaus jalka-
katkaisijalla. Jos painetaan katkaisijaa kun kauko-
valo on toiminnassa, niin kytkeytyy lähivalo ja
kaukovalo vuorottain.Jotta oltaisiin varmoja sytytystulppien moitteet-

tomasta toiminnasta, on ne uusittava joka 15 000
km jälkeen. Jos lamput usein palavat, tutkitaan seuraavat

paikat:

Akku. akun välillä.
1. Huono kosketus generaattorin, amperimittarin ja

Akku on aina pidettävä lujasti kehyksissään ja
puhdistettava sekä kuivattava usein.

2. Johdin irti amperimittarissa.
3. Akun navat syöpyneet.
4. Vaihteisto huonosti maadoitettu.
5. Akussa liian vähän vettä.Akun kaapelit olisi irroitettava joka 16 000 km

(10 000 mailin) jälkeen, navat ja puristimet puhdis-
tettava, siveltävä vaseliinilla ja kiinnitettävä pai-
koilleen.

Irroittuneet tai likaiset liitokset suurentavat gene-
raattorin jännitettä, mistä johtuu epätasainen valo
valonheittäjissä; kaikki liittimet ovat kiristettävät
lujasti ja pidettävä puhtaina.

Eroitus lataamattoman akun ja generaattorin la-
taaman akun välillä aiheuttaa akun jännitteen tai
valonheittäjän jännitteen kohoamisen, mistä myös
seuraa valonvoimakkuuden muuttuminen. Jännite,
joka akun navoissa vaunun seisoessa laskee 6 vol-
tista 5 volttiin moottoria käynnistäessä, kohoaa
noin 8.75 volttiin täysin ladatussa akussa. Liian
vähäinen vesi akussa pienentää tätä arvoa.

Nesteen on akussa aina oltava n. 10 m/m (3/8")
levyjen yllä. Lisättäessä nestettä yllämainittuun
korkeuteen on käytettävä vain tislattua vettä. Jos
yksi tai kaksi kennoa jatkuvasti vaatii enemmän
vettä kuin toiset, tutkitaan vuotaako akun
kotelo.

Huom! Ei ole koskaan käytettävä vettä, joka
sisältää mineraaleja tai on johdettu rautaputken
kautta.

Jollei ole saatavissa tislattua vettä, olisi käytettävä
puhdasta sadevettä tai sulatetusta lumesta saatua
vettä.

Valonheittäjäin suuntaaminen.

15° C (+ 5° F) lämpötilassa.

Valonheittäjän valon suuntaa voidaan säätää
avaamalla valonheittäjän kiinnityspulttien mutte-
reita, jolloin ne saadaan pitimissään kääntymään
haluttuun suuntaan. Ei ole unohdettava mutterien

Akku on aika ajoin tutkittava hydrometrillä
latauksen tarkistamiseksi. Hyvin ladatulle akulle
on hydrometrin osoitettava 1.275—1.300, puoleksi
ladatulle 1.225 ja vähän ladatulle 1.150. Täysin
ladattu akku ei jäädy tavallisissa lämpötiloissa, jos
paristo sitävastoin on purkaantunut jäätyy se

Tämä valonvoimakkuuden muutos on havaitta-
vissa etenkin talvella, kun lumi on maassa.
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kiristämistä kun valonheittäjä on asianmukaisesti
suunnattu.

Valonheittäjää suunnattaessa Chrysler Airflow-mal-
lissa irroitetaan ensin valonheittäjän kehyksen kiin-
nittävä ruuvi. Sitten vedetään kehyksen alareuna
ulos ja nostetaan ovi ylös. Kun kehys on irroitettu,
näkyy valonheittäjän kehällä kolme ruuvia. Kun
kierretään ylempiä ruuveja oikeaan ja alempaa va-
sempaan, siirtyy sädekimppu ylöspäin; jos ruuveja
kierretään päinvastaisiin suuntiin siirtyy sädekimppu
alaspäin. Sädekimppu saadaan vähän enemmän
oikeaan tai vasempaan kiertämällä ylempiä ruuveja
samanverran mutta päinvastaisiin suuntiin. Kiertä-
mällä oikeata ruuvia sisäänpäin ja vasenta ulospäin,
siirtyy sädekimppu oikealle, ja kiertämällä ruuveja
päinvastaisiin suuntiin siirtyy sädekimppu vasem-
malle.

Solenoidikäynnistin
Solenoiidikäynnistin kytketään varustelaudalla

olevasta painonapista. Painamalla kytkinnappia,
kulkee virta sytytyskatkaisijasta polttoainemittariin
ja kytkinnapin sekä solenoidi-releen käämityksen
kautta maahan. Tällöin sulkeutuvat releen kosketti-
met. Virta kulkee sitten solenoidin akkuliittimestä
releekoskettimien ja solenoidin käämitysten kautta.
Solenoidissa on kaksi käämiä. Toinen on kytketty
releekosketinten ja käynnistyskytkimen käynnistin-
puolen väliin ja toinen releekoskettimen saman
puolen ja maan väliin. Heti kun releen koskettimet
sulkeutuvat kulkee virta (65 amp.) molempien kää-
mien lävitse, jolloin solenoidin mäntä ja kytkinvipu
heti siirtyvät, niin että käynnistimen hammaspyörä
tulee vauhtipyörän yhteyteen. Kun mäntä on liik-
kunut pääteasentoonsa, on käynnistyskytkimen levy
sulkeutunut ja käynnistin pyörittää moottoria. Kun
käynnistyskytkimen levy sulkeutuu, tulee toinen
solenoidikäämi oikosulkuun (akun ja käynnistys-
kytkimen käynnistinpuolen välinen käämi). Toinen
käämi jää virtapiiriin, jossa on kylliksi virtaa (12.5
amp.) pitämään hammaspyörää vauhtipyörän yhtey-
dessä, kun moottori pyörii. Heti kun käynnistys-
nappia ei enää paineta, avautuvat releekosketti-
met, jolloin solenoidivirtapiiri katkeaa ja kytkin-
vivun palautusjousi vetää hammaspyörän takaisin.

Käyttö viat.

On tärkeätä, että käynnistyskytkimen (tai ham-
maspyörän) ja solenoidikytkimen välinen yhteys
on määrättyjen rajojen välillä. Tämä hammaspyö-
rän etäisyys voidaan säätää oikein vain irroittamalla
käynnistin vaunusta. Kun käynnistintä koetetaan
koetelineessä, on myös katsottava, että hammas-
pyörän etäisyys on oikea. Se tehdään pitämällä
akun virralla mäntää pääteasennossaan, samalla kun
nivelosa sovitetaan paikoilleen. On irroitettava
kisko, joka yhdistää solenoiidin käynnistimen liitti-
meen, jolloin hammaspyörä ei pääse pyörimään.
Yhdistettäessä akku käynnistimen kehykseen (maa-

Tarkistukset.
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han) jakytkinnappiin tai solenoiidi-releen maadoitta-
miin liittimiin, tulee pitävä käämi magneettiseksi.
Mäntä painetaan kädellä pääteasentoonsa jossa se
pysyy, jotta hammaspyörän etäisyys voitaisiin hyvin
säätää.

Nyt voidaan kytkinvivun säätöpultti asettaa siten,
että hammaspyörän pään ja käynnistimen kehyksen
välille jää 3.17 m/m (1/8").

Säädettäessä ei saa hammaspyörää pitää kosketuk-
sissa painamalla kytkinvipua, koska säätöpultin ni-
velen tapin ja vivun raon väli on vain silloin oikea,
kun solenoidi vetää säätöpultin nivelellä.

Solenoidi-releen kärkivälin on oltava 0.635—

0.76 m/m (0.025"—0.030") ja säädetään sitä korotta-
malla tai laskemalla katkaisijavivun ylempää pidä-
tintä.

Kärkien ollessa suljetut olisi katkaisijavivun ja
sydämen ilmavälin oltava 0.127—0.178 m/m (0.005—

0.007"). Tätä väliä säädetään siirtämällä katkaisija-
vivun alempaa pidätintä. Kärjet sulkeutuvat 3.2—

3.6 voltin ja aukeavat 2 voltin tai pienemmällä jän-
nitteellä.

Jos käynnistin ei toimi, kun kytkinnappi paine-
taan alas, menetellään seuraavalla tavalla:
1. Katsotaan ovatko kaikki liittimet puhtaat ja

lujasti kiinni.
2. Irroitetaan solenoidireleen kansi. Kärkien on

sulkeuduttava kun kytkinnappi painetaan alas.
Jollei näin tapahdu niin on mahdollisesti paino-
napin kytkin, relee-käämi tai napin ja releen
välinen johdin viallinen. Jos kärjet sulkeutuvat
kun kytkinnapin levyn liitinten päälle asetetaan
metallilanka, eikytkin toimi ja on se siis uusittava.
Jollei tämä lanka sulje kärkiä, yhdistetään sole-
noiidissa oleva releen liitin langalla akun liitti-
meen. Jolleivät kärjet silloinkaan sulkeudu, on
vika relee-käämissä, joka on uusittava.

3. Jos kärjet sulkeutuvat, mutta käynnistin ei toimi,
ovat kärjet puhdistettavat hienolla hiekkapape-
rilla n:o 00.

4. Jollei käynnistin vieläkään toimi, tutkitaan
ovatko kaikki juotoskohdat solenoiidin johdoissa
ehjät ja kiinni. Jos ne ovat lujat, on solenoiidi
viallinen ja uusittava.

5. Jos käynnistimen hammaspyörä irtoaa vauhti-
pyörästä, kun käynnistin on alkanut toimia,
muttei käynnistimen kytkin katkaise kosketusta
ja ankkuri pyörii edelleen, on luultavasti käyn-
nistyskytkimien työntötanko tarttunut kiinni.
Jos näin on tapahtunut, on koko solenoiidi uusit-
tava.

6. Jos käynnistin pyrkii toimimaan moottorin käy-
dessä, on vika painonapin kytkimessä tai sen
liittimissä. Ne koskettavat mahdollisesti toisiinsa
tärinästä. Tämä vika voi myös johtua liian hei-
kosta tai katkenneesta palautusjousesta tai sole-
noiidireleen jousesta.



Valonheittäjäin säätö. Relee
Vaunu on sijoitettava normaalisesti kuormitet-

tuna tasaiselle maalle siten, että valonheittäjien
etäisyys vaunuvajan ovesta tai vaaleaksi maalatusta
pystysuorasta muurista on n. 7.5 m (25 jalkaa).

(Itsetoimiva virrankatkaisija).

Tälle pinnalle vedetään valonheittäjien keskipis-
teitten korkeudelle vaakasuora viiva. Tämän viivan
keskipiste merkitään siten, että istuen etuistuimella
katsotaan suoraan eteenpäin tuulilasin lävitse moot-
torisuojuksen keskiviivan ja jäähdyttäjän korkin
suuntaan. Tämän keskipisteen kummallekin puo-
lelle vedetään samalle etäisyydelle kaksi kohtisuo-
ra, joiden etäisyys toisistaan on sama kuin valon-
heittäjien keskipisteitten väli.

Nämä molemmat kohtisuorat ovat aivan valon-
heittäjien edessä ja niitten suuntaiset. Valonheittä-
jät kytketään toimimaan ja valonheittäjien him-
mennyskytkin asetetaan poljinlaudalla siten, että
ylävalot valaisevat (kaukovalo). Tällöin säädetään
toinen valonheittäjä (lasi paikoillaan) toisen ollessa
peitettynä. Oikein säädettyjen valonheittäjien valot
ovat edellä kuvatut.

Releen koskettimet sulkeutuvat 12.8—14 voltin
jännitteellä ja avautuvat o—30—3 amp. purkausvirralla.

Jännitesäätö-relee.
Kun generaattori on huonelämmössä, pitää jän-

nitesäätöreleen kärkien avautua 16 voltin ja sul-
keutua 14.5 voltin jännitteellä.

Käynnistinmoottori.
(Oikeanpuoleisella ohjauksella varustetut vaunut).

Solenoidi-releen kärjet sulkeutuvat 6.4—7.2 vol-
tin ja avautuvat 4 voltin jännitteellä.

Lamput.
Lamppujännite vaihtelee, ollen 12 volttia vaunun

seisoessa ja 10 volttia moottoria käynnistäessä ja
nousee se 17.5 volttiin kun paristo on täysin ladattu.

Generaattorin irroitus,
(1937—39 mallit)
1. Johtimet irroitetaan.
2. Asetuspultti irroitetaan.
3. Generaattorin kiinnityspultit irroitetaan.

Huom! Koottaessa on katsottava, että johtimet
tulevat oikein paikoilleen.

GENERAATTORIN
TARKASTUS.

Valo on säädettävä sekä vaakasuorassa että pysty-
suorassa suunnassa.

Kun yksi valonheittäjä on oikein säädetty, on
se peitettävä ja toisesta poistettava peite. Sitten
säädetään toinen valonheittäjä. Lähivalot eivät
tarvitse muuta säätöä.

On huomattava, että generaattoria koelaitteessa
tarkastettaessa ei kierroslukua saa nostaa yli jalem-
pana määrättyjä määriä, koska liian voimakas virta
voi vahingoittaa käämityksiä ja muita osia. Jos
kolmannen harjan avulla säädetään latausta, on
vaunu amperimittarin näyttö virheellinen, jotenkoe-
laitteen avulla saadaan generaattorin todellinen la-
tausteho selville. Seuraavassa esitetään generaatto-
rien normaalisia amperimääriä eri kierrosluvuilla
tarkastusta silmälläpitäen:

Myöhemmissä (1937—39 malleissa) on otettava
huomioon seuraavaa: vaakasuora viiva (kuva 124,
A-A) on valoja säädettäessä malleissa P3, P 43",
malleissa P5 ja 56 4", malleissa P7ja P84", mal-
leissa C14—17 3", malleissa C-18 2", malleissa C-19 —

24 4" lamppujen keskiön a/apuolella. Kuva 124
esittää vanhempien mallien oikean valon suun-
tauksen. Malleissa P3—P 8ja C-14—24 suunnataan
valot siten, kuin kuva 125 näyttää.

P-3 Kolmas harja säädetään niin, että vähin-
täin 4 lamellia on sen ja pääharjan välillä
ja jännitteen ollessa 8.3 volttia on virran
voimakkuus 18 amperia

P-4 Latausvirta generaattorin ollessa kylmänä:
Volttia Suurin Pienin

Amperia amperia
6.0 20.1 17.7
7.0 23.1 20.9
8.0 26.0 24.0
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Erikoislaitteet 12 voltin virralle.
Laitteet 6 ja 12 voltin jännitteille ovat järjestelyn,

käytön ja asennuksen suhteen samanlaisia. Kuiten-
kin on niitten säädössä tarkoin otettava huomioon
seuraavat eroavaisuudet:

SÄHKÖLAITTEET.

Koeteline-menetelmä: Lataus sovitetaan sellaiseksi,
että saadaan generaattorin ollessa kylmä, 15 vol-
tilla 11.5 amperia.

Generaattorin latausvirran säätö.

rin lamellia.

Virrankokoojaliuska (kollektorilamelli)-menetelmä:
Asetetaan kolmas harja siten, ettei sen ja pääharjan
välillä ole näkyvissä enemmän kuin 4 3/4 kollekto-



C-14—17 Volttia 8 amperin virta 28 amperin virta
suurin kierrosluku suurin kierrosluku

6.0 980 1505
7.0 1020 1510
8.0 1065 1540

C-16 Volttia 8 amperin virta 28 amperin virta
suurin kierrosluku suurin kierrosluku

6 925 1450
7 980 1470
8 1015 1480

P-5 Suoritetaan samoin kuin mallille P-3

P-6 Volttia Suurin latausteho
8 Kylmänä 28—32 amp.
8 Kuumana 26—29

C-18 Relee sulkeutuu Suurin latausteho
Volttia Kierros- Volttia Amperia Kierros-

luku luku
6.4 800—900 8 28 1800—2300

kylmänä
6.4 880—940 8 28 1900—2420

kuumana

Käynnistin ja generaattori

C-19—20 Relee sulkeutuu Suurin latausteho
Volttia Kierros- Amperia Volttia Kierros-

luku luku
6.4 800—840 28 8 1600—1800
6.4 880—920 28 8 1900—2200

P-7 Suoritetaan samoin kuin P-3 mallissa

P-8 Samoin, kuin P-6. Molemmissa näissä mal-
leissa voidaan myös säätää suurin lataus-
teho siten, että kolmannen (ohuen) ja sää-
täjän väliin jää 2—2 1/8 lamellia, mutta
ei vähemmän, koska muuten generaattorin
vioittuminen liikalatauksen vuoksi voi olla
seurauksena

C-22—24 Relee sulkeutuu Suurin latausteho
Volttia Kierros- Volttia Amperia Kierros-

luku luku
6.4 900— 940 8 28 1960—2150
6.4 1000—1050 8 28 2480—2620

2. Jos virrankokooja on soikea

Kun generaattorin lataustehoa tutkitaan, anne-
taan kierrosluvun nousta, kunnes amperimittari
näyttää suurinta amperimäärää tai kunnes voltti-
mittarin näyttö ei enää kasva. Sitten alennetaan
kierroslukua ja lisätään sitä jälleen hitaasti kunnes
suurimmat arvot on saatu, seuraten samanaikaisesti
sekä amperi- että volttimittaria.

Jäiinitesäädön tarkastus.
Tarkastusta varten tarvitaan tarkka amperimit-

tari, joka kytketään säätölaitteen ~B" napaan ja
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johdin irroitetaan samalla tästä navasta. Tarkka
volttimittari kytkekätään ~B" navan ja laitteen
jalustassa olevan maaruuvin välille.

Moottori käynnistetään ja kierrosluku säädetään
vastaamaan n. 48 km nopeutta suoralla vaihteella.
Moottorin annetaan käydä muutaman minuutin
ajan. Kun valot ja kaikki lisälaitteet toimivat,
tulee tutkimiseen käytetyn amperimittarin näyttää
vähemmän, laitteen nimilevyssä mainittua suurinta
sallittua määrää.

Akkumulaattorin on oltava täysin ladattuna.

Kylmänä on volttimittarin käytön oltava vuo-
den 1937 malleissa melkein 7.8 volttia, 1938 mal-
leissa 7.32—7.7 volttia, 1939 malleissa 7.4—7.7
volttia. Kuumana tulee vastaavien käyttöjen olla:
7.4—7.7, 7.1—7.5 ja 7.1—7.4 volttia.

Jos edelläolevia arvoja ei saada, on laite joko
uusittava tai annettava Auto-Lite erikoiskorjaamon
kunnostettavaksi.

Sen lisäksi, mitä aikaisemmin on sanottu käyn-
nistyslaitteista ja generaattorista, mainittakoon näi-
den laitteiden korjauksesta ja hoidosta:

Kun generaattoria koetellaan sen ollessa autossa
malleissa P-4, 6 ja 8, irroitetaan johtimet ~F"
navasta ja tämä napa maadoitetaan. Amperimittari
kytketään ~A" navan ja tästä irroitetun johtimen
välille. Volttimittari kytketään ~A" navan jarungon
välille.

Käynnistysmoottoria irroitettaessa on irroitettava
öljynpuhdistajan putket sekä negatiivinen akun
napakenkä. Kun sen jälkeen roottori irroitetaan, on
harjat nostettava pitimistään sekä rungon kiinnitys-
pultit.

Harjoja irroitettaessa irroitetaan ensin harjain
jouset ja maaharjain ruuvit sekä kenttäharjain
johtimet irroitetaan sulattamalla juotosvasaralla
juotokset. Roottorin pitkittäisväljyyden tulee olla
0.005—0030".

Lamellit ja virrankokooja kunnostetaan:
1. Jos eristys on kohonnut

3. Jos lamellit ovat likaiset ja murtuneet
Jos kenttäkäämityk sen oikosulkua halutaan tut-

kia, irroitetaan kenttäkäämityksen johtimet har-
joista ja 110 voltin koetuslamppu kytketään kenttä-
käämitysjohtimien ja rungon välille. Jos lamppu
palaa, on käämityksessä oikosulku. Eristetään tai
uusitaan käämitys. Roottorin oikosulku voidaan tut-
kia, värähtäjällä (growler). Jos oikosulun voi saada
korjatuksi, tehdään korjaus, muuten uusitaan root-
tori. Jos roottorissa on oikosulku, tutkitaan se
110 voltin lampun avulla, jolloin kytketään rootto-
rin akseli ja virrankokooja. Jos lamppu palaa, on
olemassa oikosulku akseliin.

Jos kenttäkäämitys on poikki, yhdistetään 110
voltin koetuslangan käynnisty s johtimen napaan.



Jos virta ei kulje, siis lamppu ei pala, on johdin
poikki tai irti. Se joko korjataan tai kenttäkäämi-
tys irroitetaan.

siirtää n. 4° aikaiseksi. Näiden rajain välillä pide-
tään säätö ja koetellaan se edellämainitun kiihdy-
tyskokeen avulla.

Virranjakaja. Aikaisemmin esitetyn lisäksi on eri-
koisesti 1937—39 malleissa otettava huomioon eräitä
seikkoja, joista seuraavassa:

Virranjakajan irroitus tehdään siten, että kansi,
alipaineputki ja primäärijohdin irroitetaan, jonka
jälkeen kiinnitysruuvi avataan ja laite nostetaan
pois. Katkojan varren jousta, kondensaattoria ja
primäärijohdinta pitävä ruuvi irroitetaan, jolloin
katkojan varsi saadaan irti. Sitten voidaan kiin-
teän kärjen alustan lukkoruuvi ja alusta nostaa
pois. Jos alipainesäätölaite irroitetaan, ei sen jousta
tai asetusta saa muuttaa. Viallinen säätölaite uusi-
taan.

Kun kiristyslevy irroitetaan, on asennettaessa
muistettava panna paikoilleen teräksinen välilevy
(35 kuva 49).

Lisähuomautuksia sytytyksen jaon säädöstä. V. 1937
—39 malleissa on erikoisesti huomattava sytytyk-
sen säätö eri polttoaineita silmälläpitäen. Kun
mäntä joko 6:nnessa tai B:nnessa sylinterissä on
yläasennossaan ja normaalinen säätö suoritetaan,
on moottorin käynti parhain. 70 oktaanin bensii-
nille. Parhain taloudellisuus saadaan, jos sytytys
säädetään hiukan kilkuttamaan kiihdytettäessä täy-
dellä kaasulla 15—50 km/t saakka. Jos kilkutusta
ei ole, kierretään jakajaa vastapäivään, mutta ei
koskaan enemmän kuin 5° suositellusta säädöstä.

Mallien C-23 ja C-24 sytytyksen säädössä on
mäntä yläkuolokohdassa N:o 8, sylinterissä mal-
lissa 23 ja 3° ennen yläkuolokohtaa mallissa C-24.
Tämä on normaaliasetus.

Sytytystulppia uusittaessa (15—20,000 km ajon
jälkeen) on käytettävä samaa merkkiä ja tyyppiä
kuin normaalisäädöt määräävät. Tyypin muutta-
minen ei ole suositeltavaa, koska tulpan lämmön-
johtokyky tällöin ei enää ole moottorille sopiva.

Valoheittäjäin käsittely.
Lasin irroitus malleissa P-3—6 tapahtuu siten,

että alaosassa oleva ruuvi irroitetaan, jolloin lasi
irtautuu ylöspäin nostaen tai irroitusvälineillä C-439.
Valonsäätöä varten voidaan irroittaa valonheittäjä
konesuoj uksen sisäpuolella olevaa mutteria hellittä-
mällä. Malleissa P-7—B säädetään valot ruuvien
avulla (kuva 126). Malleissa C-14—20 irroitetaan
valonheittäjän lasi ja sen kehys alla olevaa ruuvia
höllittäen. Säätö tapahtuu vaakasuoraan sivulla ole-
van ruuvin ja pystysuoraan takapäässä olevan ruu-
vin avulla. Malleissa C-22—24 irroitetaan valon-
heittäjän ylä- ja alaosassa olevat ruuvit, jolloin
lasi kehyksineen irtautuu. Säätö tapahtuu yläosassa
olevain kahden ruuvin avulla (kuva 123).

Sytytytystulpan valinta ja käsittely.
Sytytystulppia käsiteltäessä on käytettävä tulppa-

avaimia. Tiivisteet on uusittava, jos ne ovat liian
ohuiksi puristuneet tai vialliset. Kärkiväliä asetet-
taessa on vain reunassa olevaa elektroodia taivu-
tettava.

Säädössä käytetään lamppua C-374 ja jakomitta-
ria C-435.

Valonheittäjän peilin kiilloittaminen tehdään siten,
että se ensin irroitetaan ja tomu poistetaan veden
avulla, ei hankaamalla. Kiilloitusaine on sijoitet-
tava uuteen säämiskään. Kiilloitusaineeksi sopivat:
1. Hienon hieno vedellä kostutettu kalkki.

Sytytyksen säätö on tehtävä vasta, kun ensin
on tarkistettu katkojan kärkiväli. Jos moottori
oikein kaasutuksin, sytytystulpat kunnossa ja kärki-
välin ollessa oikea ei toimi hyvin suurilla nopeuk-
silla, on syytä katsoa, että jousi on riittävän jäykkä
(n. 530—550 gr). Jäykkyyttä voi säätää siirtämällä
jousta sen lovessa, kunnes katkojan varsi on riit-
tävän jäykkä.

2. Hieno magnesiumkarbonaatti vedellä kostutet-

3. Hieno lampunnoki kostutettuna 95 °/ 0 alkoholilla.
tuna.

Kiilloitus suoritetaan kevyesti peilin keskiosasta
laitaa kohden suoraviivaisena liikkeenä. Liikaa kiil-
loittamista on vältettävä. Kiilloituksen jälkeen huuh-
dotaan peili puhtaassa vedessä ja kuivataan peh-
meällä puuvillakankaalla.

Yleisenä sytytyksen säätöohjeena voidaan pitää
seuraavia määriä, laskettuna normaalisesta sää-
döstä:

Jos käytetään alempioktaaniarvoisia bensiinejä,
on normaalisäädöstä seurauksena liikakilkutus, sa-
moin, jos räjähdystiloissa on karstaa. Tällöin on
säätö n. 4° myöhäisempi (0.007" männän liikkeenä
yläkuolokohdasta laskien). Vuoristoajossa ja kor-
kealaatuista bensiiniä käytettäessä voidaan säätö
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Kuva 121. Katkojaosa
P 7—B ja C18—22)

1 —- Hienosäätöinen varmistusruuvi
2 —• Asetettavan kärjen varmistusruuvi
3 — Kärkivälin asetusruuvi
4■— Johtimen kiinnitysruuvi
A —• Kärkiväli

(C-23, C-24)

Kuva 123 — Valojen säätämislaitteet,
Chrysler 1939.

1 — Lasin pidätinliuskan ruuvi
2 — Vaakasuora asetus
3 — Pystysuora asetus
4 — Lasin pidätinliuskan ruuvi
5 — Lasin pidätinruuveja

V. 1937—38 malleissa: P3-6 asetus tapahtuu jalus-
taa kääntäen, muissa malleissa on vaakasuora säätö
valonheittäjän kopan sivulla ja pystysuora asetus
takana.
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Kuva 122. Sytytyksen katkojaosa

I■— Siirrettävän kärjen asetusruuvi
2-— Virranjakajan hienosäätövarren asetusruuvi
3-— Siirrettävän kärjen varmistusruuvi
4-— Johtimen kiinnitysruuvi
A-— Kärkiväli

Kuva 124 — Valojen säätäminen

Tässä oleva säätöä esittävä kuva käsittää kaikki mallit
1935— 1937. Vaunu sijoitetaan 7.7 m päähän pysty-
suorasta seinäpinnasta. Viiva A on lamppujen valo-



Lankain korkeudella maasta tai korjaamon lattiasta.
Viiva B on auton keskiviiva. Viiva C on vasemman
lampun valolangan pystysuora keskiviiva ja viiva D
samoin oikean lampun pystysuora keskiviiva. E on

lattiapinta.

Ylin kuva: oikeanpuolisen valonheittäjän valo-
keilan oikea paikka ja muoto seinällä.

Keskimmäinen kuva: oikean valonheittäjän
lähinnä oikea muoto ja paikka seinällä.

Alin kuva: molempien valonheittäjäin yhteisvalo-
keila seinällä, kun valonheittäjät ensin on oikein

suunnattu erikseen. Kuva 127 — Torven äänensäätö

Kuva 128 — Polttoainemittari, taulu irroitettuna

1— Säätöruuvi

(Kaikki 1939 mallit)

1 — Johtimen kiinnitys, johdin säiliöosan ruuviin n:o 1
2 — Johtimen kiinnitys, johdin säiliöosan ruuviin n:o 2
A — Bimetalliliuska, kuumeneva
B — Bimetalliliuska, kuumeneva
C — Bimetalliliuska, kylmä
D — Bimetalliliuska, kylmä
E — Jännitteen säätökärjet eli katkaisija
F — Eristetyt kosketuskärjet missä ei kulje virtaa
G — Asetusvarsi
H — Asetusvarsi
J — Neulan vastapaino

Kuva 125. V. 1937— 39 mallien valojen säätäminen
Yläkuva: toinen valonheittäjä, alakuva: molemmat va-

lonheittäjät.

Kuva 129 — Kaksoistorven säätäminen

1 Varmistusmutteri, 2 Säätöruuvi

1 — Lasin pidätysliuskan ruuvi
2 — Sivuttaisen säädön asetusruuvi
3 — Lasin pidätysliuskan ruuvi

Kuva 126 — Valonheittäjän säätölaitteet
1939 Plymouthissa

4 — Pystyttäisen valonsuuntauksen säätöruuvi
5 — Lasin pidätinruuveja
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Kuv. 130— Jännitteensäätö- ja irroitusreleet
(Mallit Pl—B, CZ, C6, Cl—3, C7—24)

piirin kytkinkaava.
* (Mallit PE, PF, CA, CB)

Jännitteensäätöreleet

1 — Katkaisuvivun sarana
2 — Katkaisuvipu

3 — Akku

6 — Generaattorin ankkuri
7 — Varoke
8 — Jännitteensäätöreleen vivun jousi
9 — Vastus

3 — Katkaisuvivun alatuki
4 — Katkaisuvivun ylätuki
5 — Kenttävastus
6 — Katkaisuvivun jouset
7 — Varokkeen pidin
8 — Magneettinapa
9 — Koskettimet

10 — Magnettikäämi
11 — Jousien alempi haka

Katkais ijare teet

13 — Katkaisuvivun ylätuki
14 — Katkaisuvivun laakajousi
15 — Katkaisuvivun saranajousi
16 — Koskettimet

12 — Katkaisuvipu

Kuv. 132 — Generaattori.
(Mallit PJ, Pl—2, C7—1.1)

1 — Generaattorin hihnapyörä
2 — Etumainen laakerin öljykuppi
3 — Etumainen laakeri

17 — Käämit
18 — Magnettinapa

4 — Varokkeen pidin

Yleistä

19 — Kenttävirtapiirin varoke
20 -

— Generaattorin puristin
21 — Pariston joudinkenkä
22 — Kenttäjohdin

5 — Irroitus- ja jännitteensäätö-releet
6 — Kolmas harja
7 — Asennuspultit

23 — Kansi

B — Takaholkin öljykuppi (voidekuppi)
9 — Käämi

24 — Asennuslevy (maadoitus)
25 — Kansiruuvit

10 — Ankkuri
11 — Pääharja

26 — Jousirengas

12— Virrankokooja
13— Kolmannen harjan säätörengas
14— Tarkastusvanne.
15 — Maadoitettu harja
16— Taka-holkki
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Kuv. 131 — Jännitteensäätö- ja irroitusreleen virta

1 — Jännitteensäätöreleen katkaisijan kosketin
2 — Jännitteensäätöreleen käämit

4 — Irroituskytkin-releen katkaisijan kosketin
5 — Generaattorin kenttäkäämitys



Kuv. 133— Jännitteensäätö- ja irroitusreleen virta-
piirin kytkinkaava.

1 — Jännilteensäätörenkaan katkaisijan kosketin
2 — Jännitteensäätöreleen käämit
3 — Paristo
4 — Irroituskytkin-releen katkaisijan kosketin
5 — Generaattorin kenttäkäämitys
6 — Generaattorin ankkuri
7 — Varoke
8 — Irroitusreleen käämi
9 — Vastus

10— Amperimittari

Kuv. 134— Käynnistin
(Mallit Pl—2)

1 — Käynnistimen voidekuppi
2 — Virrankokoojan harja
3■— Käynnistimen tarkastuskisko
4 — Käynnistimen kenttäkäämitys

Kuv. 135 — Käynnistin
(Mallit PJ, CZ, C6)

5 — Käynnistimen kaapelin napamutteri
6■— Käynnistimen kytkin

1 — Käynnistimien voidekuppi
2 — Virrankokoojan harja
3-— Käynnistimen tarkastuskisko
4 — Käynnistimen kenttäkäämitys
5 — Käynnistimen kaapelin napamutteri
6 — Käynnistimen kytkin

7 —■ Käynnistimen yhdysnapa
8 — Käynnistimen vipu
9 — Ankkurin akseli

10— Käynnistimen päätykappale ja laakeri
11 — Käynnistimen virrankokooja

9 — Virrankokooja-pään hotkin tuki
10— Käynnistimien virrankokooja
11— Käynnistimien ankkuri

7 — Käynnistimen yhdysnapa
8 — Käynnistimen vipu

12— Käynnistimen virrankokoojan akselin holkki
13— Käynnistimen ankkurivälike

12— Käynnistimien asennuspultit
13— Käyttöpään hoikin tuki
14 — Käynnistimen kytkinjousi
15 — Käynnistimien hammaspyörä
16 — Ankkurin holkki (käyttö-pää)
17 — Itsetoimivan ilmaläpän puristin
18-— Ankkurin holkki (virrankokoojan pää)
19 — Ankkurin akselin paine-aluslevyt

14— Käynnistimen ankkuri
15— Käynnistimen sidepultti
16— Käynnistimen hammaspyörän koppa
17— Käynnistimen jousi
18 — Käynnistimen hammaspyörä ja kytkin
19— Käynnistimen käyttöpään holkki
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Xuya i36 Generaattori. (Mallit P3, P4)

1 — Vanne
2 — Vanteen kiristysruuvi muttereineen
3 — Runkoruuvit tai pultit
4 — Ankkurin pidätinrengas
5 — Huopa-aluslevyn pidin
6 — Ankkurin akselin mutterin jousirengas
7 — Ankkurin akselin mutteri
8 — Etumainen laakeri
9 — Huopa-suojusrengas

10— Huopa-aluslevy
11 — Laakerin pidin
12— Hihnapyörä

GENERAATTORI

Purkaminen ja asennus
1. Irroitetaan generaattorin johtimet
2. Irroitetaan säätövanteen pultti
3. Irroitetaan generaattorin ja sen pitimen pultit
4. Nostetaan generaattori pois
5. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä

Huom! Ennen moottorin käynnistystä on katsot-
tava, että generaattorin johtimet ovat liitetyt oikeisiin
paikkoihin generaattorissa.

SÄÄTÖ

Generaattorin latausvirta (P3).

Generaattorin latausvirran voimakkuutta muute-
taan säätämällä kolmatta harjaa. Generaattorissa on
kolme harjaa, joista kolmas on ohuin. Kaksi pak-
sumpaa ovat pääharjoja. Siirtämällä kolmas harja
lähemmäksi viereistä pääharjaa, suurenee latausvir-
ranvoimakkuus ja siirtämällä se kauemmaksi pää-
harjasta pienenee virranvoimakkuus. Suurin sallittu
teho on generaattorin ollessa kylmä 18 amperia,

päähän.8.3 voltin jännitteellä.
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13— Virrankokoojan päätelevy, täydell.
14— Pääharjan kiristäjän varmistus-aluslevy ja ruuvit
15 — Runko
16 — Ankkuri (virrankokooja-puoli)
17 — Ankkuri
18 — Laakerin pidin
19 — Huopa-aluslevy
20 — Hihnapyörän kiila
21 — Laakerin pidin
22 — Laakerin pitimen ruuvit muttereineen ja varmis-

tus-aluslevy ineen
23 — Päätekappale käyttöpäässä

Huom! Amperimittari näyttää vain paristoon ja
siitä pois kulkevan virran eikä koko generaattorin
tehoa. Siksi on edullisinta kytkeä mittauskojeet suo-
raan generaattoriin koska silloin ei virtaa kulu syty-
tykseen, lamppuihin y.m. Sentähden on generaatto-
rin latausvirta säädettävä ilman mittareja vain hätä-
tilassa, silloin kun mittauskojeita ei ole saatavissa.

Generaattorin latausvirran voimakkuuden mittaaminen

1. Generaattori asetetaan koepöydälle ja annetaan
sen jäähtyä huonelämpöön.

3. Kierretään kolmannen harjan säätörengasta
ankkurin kiertosuuntaan eli pääharjaan päin
latausvirran suurentamiseksi ja päinvastaiseen
suuntaan latausvirran pienentämiseksi, siksi
kunnes mittari näyttää 8.3 voltin jännitteellä
säädetyn 18 amperin latausvirran. Kolmas harja
on säädettävä siten, ettei sen ja viereisen pää-
harjan välille jää näkyviin vähemmän kuin 4
kollektori-lamellia.

2. Irroitetaan kannen vanne virrankokooja-päästä.

4. Asetetaan kannen vanne jälleen virrankokooja-



Generaattorin latausvirta
(P4)

liittimen sekä tästä liittimestä irroitetaan langan
väliin. Yhdistetään tutkimuksessa käytettävä jän-
nitteenmittari liittimeen »A» ja maadoitusta varten
puhtaaseen, maalaamattomaan paikkaan moottorissa
tai rungossa. Kierretään moottori käyntiin ja anne-
taan sen käydä useita minuutteja kierrosluvulla, joka
antaa generaattorille melkein sen suurimman tehon
tai kunnes jännite lakkaa suurenemasta. Pienenne-
tään moottorin kierroslukua ja suurennetaan taas
jälleen siksi kunnes generaattorilla on suurin tehonsa.
Tarkataan samalla mittarin näyttämää voltti- ja
amperilukua. Jos on tarpeen, asetetaan kolmas harja
haluttavalle teholle. Kuitenkaan ei tehoa missään
tapauksessa saa päästää yli seuraavan taulukon suu-
rinta arvoa taulukossa määrätyllä jännitteellä. Kun
generaattori on säädetty poistetaan mittarit . .

.

Generaattorin teho voidaan säätää kahdella eri ta-
valla. Toinen on kollektorilamelli-tapa, jolloin kol-
mannen ja sen viereisen pääharjan välille jää 2—2 1/8
kollektori-lamellia. Missään tapauksessa ei saa näkyä
vähemmän kuin kaksi lamellia, koska siten saadaan
käyttö varmin ja suurtehoisin generaattori.

Toisessa tavassa käytetään tarkkaa voltti-amperi-
mittaria tarkan tehon mittaukseen. Jos on tutkit-
tava vaunussa kiinni oleva generaattori, irroitetaan
johdin generaattorin kentästä tai merkillä »F» varus-
tetusta liittimestä ja maadoitetaan tämä liitin. Ko-
keessa käytettävä amperimittari kytketään sarjaan
generaattorin ankkurin tai merkillä »A» varustetun
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Kuva 137. Generaattori (P5, P6)

1 — Ankkurin akselin mutteri 14 — Huopa-aluslevyn pidin
15 — Hihnapyörän kiila
17-— Ankkurin pidätinrengas
18 — Ankkuri

2 — Ankkurin akselin mutterin aluslevy
3 — Laakerinpitimen ruuvin mutteri

tus-aluslevyineen 19 — Ankkuri (virrankokooja-puoli)
20 — Runkoruuvit tai pultit

4 —Laakerin pitimen ruuvit muttereineen ja varmis-

5 — Laakerin pidin
6 — Huopa-aluslevy 21 — Runko

22 — Aluslevy
23 — Vanne
24 — Maaharja

7 — Huopa-suojusrengas
8 — Päätekappale käyttöpäässä
9 — Elupään laakeri

25 — Kolmas harja
26 — Pääharja

10 —■ Huopa-suojus
11 — Huopa-aluslevy
12— Laakerin pidin
13 — Laakerinpitimen ruuvi

27 — Virrankokoojan päätelevy

3 — Harjan jousi 11— Roottori 19— Siirtorengas
2 — Päätylevy 10— Välirengas 18— Kytkinosa

7 — Alempi katkaisijan kosketuspinta 15— Välirengas 23 — Aluslevy

Kuva 138. Käynnistin (P5, P6)

4 — Ruuvi 12 — Haarukan pultti 20 — Välirengas
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5 — Johtimen kiinnitys 13— Haarukka 21 — Käynnistimen koppa

I — Vanne 9 — Eristys 17 — Käynnistinosan koppa

6 — Jalkakatkaisija 14— Käynnistimen jousi 22 — Kopan pultit

8 — Johtimen kiinnitys 16— Haarukan pultin mutteri ja aluslevy 24 — Harjan pidin



(Malli CU)

1— Virranjakajan suojus
2 — Virranjakajan pyörrin (roottori)
3 — Virranjakajan kondensaattori
4 — Säätö jousi
5 — Säätöpaino
6 — Säätöpainon tuki
7■— Rasvakuppi
8 — Virranjakaja
9 — Virranjakajan akseli

10 — Katkaisukoskettimen levy
11 — Kondensaattori
12 — Katkaisukoskettimen levyn varmistusruuvi
13 — Katkaisuvarsi
14 — Katkaisukoskettimen levyn säätöruuvi
15 — Katkaisijan nokat

Kuva 139 — Virranjakaja

I■— Alipaine-laitteen palautusjousi
2 — Alipainelaitteen kalvo
3■— Alipainelaitteen palautusjousi mutteri ja tiiviste
4 —- Virranjakajan akselin holkki
5 — Virranjakajan pyörrin (roottori)
6 — Virranjakajan suojus
7 — Virranjakajan säätöpaino
8 — Virranjakajan säätöjousi
9 — Säätöpainon tuki

10■— Virranjakajan rasvaholkki
11— Alipaine-etusytyttäjä
12— Alipainelaitteen säätövarsi
13— Virranjakajan katkaisija-nokat
14— Virranjakajan kondensaattori
15— Virranjakajan säädettävä katkaisukosketin
16— Katkaisukoskettimen varmistusmutteri
17—- Virranjakajan katkaisuvarsi Kuva 140 — Virranjakaja.

(Mallit Cz, C I—3, C 8—11)
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Kuv. 141— Käynnistin.
(Mallit Pl—2, Cl—3, C7—2o)

1 — Käynnistimen voidekuppi
2 — Käynnistimen liitospurisiin
3 — Käynnistimen harja
4 — Käynnistimen solenoidi-relee
5 — Käynnistimen solenoidi
6 — Käynnistimen kytkimen vipuvarret ja säätöpultit
7 — Käynnistimen kytkinvipu
8 — Käynnistimen kytkin

10 — Käynnistimen hammaspyörä
9 — Käynnistimen hammaspyörän koppa

12 ■— Virrankokooja-pään ankkurinholkki
11 — Virrankokooja-pään ankkuriholkin tuki

Kuv. 142— Virranjakaja.

1 — Virranjakajan pyörrin (roottori)
2 — Virranjakajan suojus
3 — Virranjakajan kondensaattori
4 — Virranjakajan säätöjousi
5 — Virranjakajan säätöpaino
6 — Säätöpainon tuki
7 — Virranjakajan rasvaholkki
8 — Virranjakajan akseli
9 — Virranjakaja

10 — Virranjakajan akselin kaulus
11 — Virranjakajan katkaisuvarsi

13— Käynnistimen tarkastusvanne

15 — Alipaine säätövarsi
16 — Alipaine etusytytys-laite
17 — Alipaine laitteen kalvo

14■— Käynnistimen virrankokooja
15— Käynnistimen kenttäkäämitys

17 — Hammaspyöräkopan asennuspultit
16— Käynnistimen ankkuri

18— Alipaine laitteen palautusjousi

18— Käynnistimen hammaspyörän päätekappaleen
holkki

Kuv. 143 — Virranjakajan puristuslevy.
(Mallit PJ, Pl—2, C6, C7)

1 — Virranjakajan puristuslevyn kiristy spultit
2 — Virranjakajan puristuslevyn kiinnityspultit
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12 — Virranjakajan säädettävä katkaisukosketin
13 — Katkaisukoskettimen varmistusmutteri
14 — Virranjakajan katkaisijan nokat

19— Alipaine laitteen palautus jousen mutteri ja tiiviste

Kuva 144— Kampiakselin värinän valmentajassa
olevat sytytysmerkit.

Merkit ovat asteissa ja esittävät liikettä ylä-kuolo-
kohdan (A) jälkeen ja ennen ylä-kuolokohtaa (R),
ja merkitsee kuvassa »A» moottorin oikeata ja »R»
sen vasenta puolta. Ylempi kuolokohta on nollassa (0).



1 — Öljykuppi
2 — Johtimen kiinnitys
3 — Harja

Kuva 145. Käynnistin.
(Mallit C-18, C-19 ja C-20)

4 — Solenoidikatkaisija
5 — Solenoidi
6 — Käynnistysvipu ja sen säätövastine
7 — Käynnistysvipu
8 — Kytkin
9 — Hammaspyörän koppa

10— Hammaspyörä
11 — Roottorin hoikin koppa
12— Roottorin holkki
13 — Tarkastusaukko
14— Lamellit
15— Kenttäkäämitys
16— Roottori
17— Käynnistysosankopan pultti
18 — Akselin laakeriholkki

1 — Jousi
2 — Maajohtimen kiinnitys
3 — Releen kärkiväli
4 — Releen ilmarako
5 — Käynnistysnapin johdinruuvi
6 — Releen käämitys
7 — Akun johdinkiinnitys
8 — Kärkivälin asetus
9 — Solenoidin pidätin

10— Solenoidin siirtokäämitys
11— Solenoidin rautasydän
12— Katkaisijan kansi
13— Jousi
14— Akun johdinkiinnitys
15— Käynnistimen johdinkiinnitys
16 — Katkaisijan kosketusväli

Kuva 146. Käynnistyssolenoidikatkaisija.
(Mallit C-18, C-19 ja C-20)
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Kuva 147 — Virranjakaja

1 — Virranjakajan jakovarsi (roottori)
2 — Virranjakajan suojus
3 — Kondensaattori
4 — Säätöjousi
5 — Säätäjän paino
6 — Säätäjän painon tuki
7 — Voidenippa
8 — Virranjakajan akseli
9 — Virranjakaja

10— Virranjakajan akselin pidätin
11 — Katkojan varsi
12 — Säädettävä kärki
13 — Varmistusmutteri
14—- Nokkakappale

17— Alipainesäätäjän kalvo

15— Alipainesäätäjän varsi
16—■ Alipainesäätäjä

18■—■ Alipainesäätäjän palautusjousi
19— Palautusjousen mutteri ja tiiviste

(Mallit CB—l7)

1 — Jousi
2 — Maadoituspuristin
3 — Relee-koskettimen ilmarako
5 — Säätönapin kytkimen puristin
6 — Releen käämitys
7 — Pariston puristin
8 — Kosketin-aukon säätö
9 — Solenoidin pidätinkäämi

10 — Solenoidin vetokäämi
11 — Solenoidin (uppo)mäntä
12 —■ Kytkimen kansi
13 — Kierteisjousi
14 — Pariston puristin
15 — Käynnistimen puristin
16 — Kytkinkoskettimen ilmarako
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Kuva 148 ■— Käynnistimen solenoidikatkaisija



Kuva 119 — Virranjakaja, 1939 mallit

1 — Katkojavarren jousen pidin
2 — Asetettavan kärjen lukkoruuvi
3■— Lukkoruuvin aluslevy
4 — Johdinruuvi

20 — Katkojan kiristysruuvi ja aluslevy
21 — Johdinruuvi
22 — Maajohdin ja johdinkiinnikkeet
23 — Laakerin puristin

5 — Katkojavarren alusta ja laakeri
6 — Johdinruuvi
7 — Primäärijohdin ja johdinkiinnitykset
8 — Kiinteä levy

24 — Voidekuppi
25 —- Alipainekammion pitimen ruuvi ja

aluslevy

10 —- Koppa, hotkit, akseli ja säätäjä
11 ■— Jakajan kannen kiinnitysjousi
12 — Kiristyslevyn pultin mutteri
13 — Aluslevy

9■— Huopa
26 — Alipainekammion ruuvi ja aluslevy
27 — Alipainekammion pidin
28 — Alipainekammion kalvokotelo
29 — Kalvon jousi
30 — Aluslevy, ohut

14 — Kansi jakokoskettimineen
15 —■ Pyörrin

31 — Aluslevy, keskipaksu
32 — Aluslevy, paksu

16 — Katkojavarren jousen johdinruuvi
17-— ■ Katkojavarsi, kärki ja jousi

33 — Alipainelaitteen tulpan tiiviste
34 — Alipainelaitteen tulppa

18 ■— Asetettava kärkiväli 36 — Kiristyslevyn varmistuspultti
37 — Kiristyslevy19 — Kondensaattori ja johdin

35 — Kiristyslevyn välilevy
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A — Oikea valonheittäjä
B — Vasen valonheittäjä
C — Latausdynamo ja relee
D — Sytytyslulpat
E — Virranjakaja
F■— Induktiokela ja sytytyksen lukko
G — Käynnistysmoottori
H — Merkkitorvi
K — Jarruvalon katkaisija
L — Sytytyksen katkaisija ja lukko
M — Sytytyksen katkaisijan lamppu

N —■ Valonheittäjän ja takavalon kat-
kaisija

P — Varustelautalamppu
Q —■ Amperimittari ja varoke
R —- Polttoainemittari, varustelaudalla

oleva osa
S — Varustelautalamppu, vasemmalla
T — Merkkitorven painin
U —■ Varustelautalampun katkaisija
V —• Kattolampun katkaisija

W — Akku
X — Radioantenni

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähkölaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät näitä laitteita yhdistäviä

Vasen kuva on virtapiiri ja esittää se yhden laitteen liitti-
mistä toisen liittimiin meneviä johtimia riippumatta siitä
onko johdin yksinäinen tai pää johtimen yhteydessä.

johtimia.
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Kuva 150-151 —

Y — Kolmoisjohdinliitin
Z—■ Polttoainemittari, säiliössä oleva

osa
AA —Taka- ja jarrulamppu
1-6— Sytytystulppain johtimet

7 —• Induktiokelan sekundääri johdin
8 —■ Induktiokelan primäärijohdin,

musta
9—- Induktiokelan ja katkaisijan väli-

nen yhdysjohdin
10 —-Käynnistys johdin ja johtoyhdistys-

kappale (negatiivinen)

Oikea kuva esittää johtimia vastaavissa kaapeleissa. Mo-
lemmissa päissä on samat numerot, joten ne on helppo löy-
tää kuvan alla mainituitten tunnusvärien perusteella. Tässä
kuvassa ei ole esitetty yksityisiä johtimia jotka eivät sisälly
mihinkään kaapeliin.



Johdinkaava, malli P 1

21 ■—■ Sytytyksen katkaisijan lampun joh-
din, musta

22 —- Sytytyksen katkaisijan johdin,ruskea
23 —- Polttoainemittarin johdin, sininen
24 —- Varustelautalampun johdin, vasen,

musta
25 —■ Varustelautalampun johdin, oikea,

musta
26 —- Merkkipainimen johdin, vihreä
27 —- Varustelautalampun katkaisijan joh-

din, musta
28 —- Kattolampun maajohdin, musta

11 — Amperimittarin johdin(punainen)
12 —■ Torven kaapeli, vihreä
13 —-Torven maajohdin, vihreä
14 — Jarrulampun katkaisijan johdin,

punainen
15 — Jarrulampun johdinosa, punainen
16 — Generaattorin johdinkaapeli, musta
17 — Valonheittäjän apulampun johdin,

keltainen
18 — Lähivalolampun johdin, punainen
19 —Kaukovalolampun johdin, musta
20 —■ Sytytyksen katkaisijan johdin,ruskea

29 —Kattolampun johdin, punainen
30 — Akun maajohdin, positiivinen
31 —- Takalampun johdin, valkoinen
32 —- Radioantennin sisäjohdin, valkoi-

nen
33 — Polttoainemittarin johdin, sininen
34 —- Polttoainemittarin johdin, sininen
35 — Jarrulampun johdin, punainen
36 — Takalampun johdin, valkoinen
37 — Runko johtimien kaapeli
38 — Takalampun ja polttoainemittarin

johdinkaapeli

VAROKKEET
6-voltin jännite

LAMPUT
6-voltin jännite

Plymouth
Paikka Valoteho Paikka Valoteho osa n: o

Amperimittarin takana 20 amp. Valonheittäjät 20-24 110183
Releen sivulla 6
Kaksoistorvet 30

Pysäköimislamput 1 1/2 125588

Varustelautalamppu 3 142303
Taka- ja jarrulamput 21—3 142449

Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 125588
Kattolamppu 15 142304
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A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen
C — Generaattori, relee ja jännitesäätö
D — Sytytystulpat

G — Käynnisty smoottori
H — Merkkitorvi

N — Sytytyksen katkaisijan lamppu
D — Valonheittäjän ja takavalon katkai-

sija
Q — Varustelautalamppu, oikea
R — Amperimittari ja varoke
S — Polttoainemittari, varustelaudalla

oleva osa
T — Varustelautalamppu
U — Merkkitorven painin
V — Varustelautalampun katkaisija

W — Kattolamppu ja katkaisija
X - Akku

E — Virranjakaja
F — Induktiokela

J — Torven johdinliitin
K — Jarruvalon katkaisija
L — Lähivalon jalkakatkaisija
M — Sytytyksen katkaisija ja lukko

johtimia.

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähkölaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät näitä laitteita yhdistäviä

Vasen kuva on virtapiiri ja esittää se yhden laitteen liitti-
mistä toisen liittimiin meneviä johtimia riippumatta siitä
onko johdin yksinäinen tai pääjohtimen yhteydessä.
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Kuvat 132-153

Y — Radioantenni katossa
Z — Kolmoisjohdinliitin

AA — Polttoainemittari, säiliöosa
BB — Tunnuslamppu
CC— Taka- ja jarrulamppu
1-6— Sytytystulppain johtimet

7 — Induktiokelan sekundäärijohdin
8 — Induktiokelan primäärijohdin
9 — Kelan ja katkaisijan välinen johdin

10 — Käynnistysjohdin ja kenkä, nega-
tiivinen

11 — Amperimittarin johdin, punainen

Oikea kuva esittää johtimia vastaavissa kaapeleissa. Mo-
lemmissa päissä on samat numerot, joten ne on helppo löy-
tää kuvan alla mainituitten tunnusvärien perusteella. Tässä
kuvassa ei ole esitetty yksityisiä johtimia jotka eivät sisälly
mihinkään kaapeliin.



Johdinkaava malli P 2

12 — Torven johdin, vihreä
13 — Torven maajohdin, vihreä
14 — Jarrulampun katkaisijan johdin,

punainen
15 — Generaattorin johdin, musta
16 — Valonheittäjän apulampun johdin,

keltainen
17 — Kaukovalolangan johdin, punainen
18 — Lähivalolangan johdin, musta
19 — Sytytyksen katkaisijan johdin, ruskea
20 — Takalampun johdin, valkoinen
21 — Lähivalokatkaisijan johdin, keltainen

22 — Sytytyksen katkaisijan lampun joh-
din, musta

23 — Varustelaudan lampun johdin musta,
oikea lamppu

24 — Polttoainemittarin johdin, sininen
25 — Valokatkaisijan johdin, ruskea
26 — Varustelaudan lampun johdin, rus-

kea, vasen lamppu
27 — Merkkipainimen johdin, vihreä
28 — Varustelautalampunkatkaisijan joh-

din, musta
29 — Jarrulampun johdin, punainen

30 — Kattolampun maajohdin, musta
31 — Kattolampun johdin, punainen
32 — Akun maajohdin, positiivinen\
33 — Radioantennin johdin, valkoinen
34 — Polttoainemittarin johdin, sininen
35 — Polttoainemittarin johdin, sininen
36 — Tunnusvalolampun johdin, valkoinen
37 — Jarrulampun johdin, punainen .
38 — Takavalolampun johdin, valkoinen
39 — Runko johtimien kaapeli
40 — Takalampun ja polttoainemittarin

johtimien kaapeli

LAMPUT
(6-voltin jännite)

VAROKKEET
(6-voltin jännite)

Paikka Valoteho
Amperimittarin takana 20 amp.

Kynttilä Plymouth
Paikka voimakkuus osa n:o

Releen sivulla 6 Valonheittäjät 20-24 110183
Kaksoistorvet 30 Pysäköimislamput 1 x/2 125588

Taka- ja jarrulamput 21—3 142449
Varustelautalamppu 3 142303
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 125588
Kattolamppu 15 142304
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R —■ Tupakansytyltäjä (Erikoisvaruste
vaunussa C6)

S —- Varustelautalampun kytkin
T —• Valaistuskytkin
U — Merkinantotorven nappi
V — Akku
W —• Kattolamppu ja kytkin (umpinainen

vaunu)
X —■ Radio-antenni (katollinen vaunu)

Y —■ Polttoainemittari (säiliössä)
Z —- Taka- ja jarrulampun kaapelin

liittimet
AA—Taka- ja jarrulamppu
1-B—■ Sytytystulppien johtimet (suurjänni-

tekaapeli)

A —■ Valonheittäjä, oikea
B —■ Valonheittäjä, vasen
C — Generaattori ja relee
D —■ Itsetoimiva ilmankuristaja
E —- Sytytyslulpat
F — Virranjakaja
G — Induktiokela
H — Käynnistin
J — Merkinantotorvi

K —• Merkinantotorven kaapelin liitin
L — Jarrulampun kytkin
M — Jalkakatkaisija
N — Sytytyksen katkaisija
P — Amperimittari ja varoke
Q ■—■ Polttoainemittari (Varustelaudassa)

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähkölaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät näitä laitteita yhdistäviä

Vasen kuva on virtapiiri-diagrammi ja esittää se yhden
laitteen liittimistä toisen liittimiin meneviä johtimiariippumat-
ta siitä onko johdin yksinäinen tai pääjohtimen yhteydessä.

johtimia
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Kuvat 154—155 —Kytkin

9 —• Valonheittäjän sisäkaapeli
10 —■ Valonheittäjän sisäkaapeli
11 — Generaattorin kaapeli (musta) (vau-

nun pääjohdin)
2—■ Valonheittäjän alalampun kaapeli,

keltanen (vaunun pääjohdin)
13 — Alemman hehkulangan kaapeli (pu-

nainen) (vaunun pääjohdin)
14 — Ylemmän hehkulangan kaapeli (mus-

ta) vaunun pääjohdin)
15 —Kaapeli (valkoinen) itsetoimivasta

ilmankuristajasta käynnistimeen.
16 — Kelan ja kytkimen yhdistyskaapeli

(sytytyslukkokytkin ja kela).

Oikea kuva esittää lankoja vastaavissa pääjohtimissaan.
Lankojen molemmissa päissä on samat numerot, joten ne
ovat helpot löytää kuvan alla mainituitten tunnusvärien
perusteella. Tässä kuvassa ei ole esitetty yksityisiä lankoja,
jotka eivät sisälly mihinkään pääjohtimeen.



kaava ja pääjohtimet, malli C6

27 —• Polttoainemittarin johdin (sininen)
28 —- Tupakansytyttäjän johdin (vihreä)
29 —■ Merkinantotorven johdin (vihreä)

(vaunun pääjohdin)
30 —• Nopeusmittarin lampun pidin ja

lanka, oikea
31 —■ Varustelautalampun kytkimen joh-

din (musta)
32 —■ Valaistuskytkimen johdin (ruskea)
33 — Nopeusmittarin lampun pidin ja

lanka, vasen
34 —■ Merkinantotorven napin johdin (vih-

reä)
35 —■ Käynnistyskaapeli kaapelikenkineen

(negatiivinen)
36 —■ Kattolampun maadoitusjohdin

(musta)

17—■ Induktiokelan primäärijohdin
(musta)

17 — Sytylyskäämin sekundäärikaapeli
(suurjännitekaapeli)

19 —■ Jalkakatkaisijan johdin (keltainen)
(vaunun pääjohdin)

20— Merkinantotorven maadoiluskaapeli
(vihreä) (vaunun pääjohdin).

21 — Jarrulampun kytkimen johdin (pu-
nainen) (vaunun pääjohdin)

22 —■ Amperimittarin johdin (punainen)
(vaunun pääjohdin)

23 — Sytytyskytkimen kaapeli (ruskea)
24 ■—- Kattolampun johdin (punainen) ■25 —. Varustelautalampun pidin ja lanka
26 —■ Sytytyslukkolampun pidin ja lanka

37 —■ Pariston maadoitusjohdin kenki-
neen (positiivinen)

38 — Johdin antennista radioon (valkoi-
nen)

39 — Polttoainemittari kaapeli (sininen)
(vaunun pääjohdin)

40 — Jarrulampun kaapeli (punainen)
(vaunun pääjohdin)

41 —• Takalampun johdin (valkoinen)
(vaunun pääjohdin)

42 —■ Jarrulampun johdin (punainen)
(takalampun johdin)

43 — Takalampun johdin (valkoinen) (ta-
kalampun johdin)

44 —■ Vaunun pääjohdin
45 —. Takalampun johdin

f

Sytytyksen säätölamppu 1 Y 2 125588

Varustelautalamput 3 142303
Taka-ja pysäytyslamppu (Malli C6). .. . 21—3 142449
Takalamppu (Malli CZ) 3 142303

Valoteho Chry sler
Paikka osa n:o

Pysäytyslamppu (Malli CZ) 15 142304

(6 voltin jännite)
LAMPUT

Amperimittarin takana 20 amp.

VAROKKEET
(6 voltin jännite)

Pysäkkilamput 1 V 2 125588

Kattolamppu 15 142304

Kaksois-merkinantotorvet (käynnistimen vieressä) 20

Paikka Voimakkuus

Valonheittäjät 21—32 110183Jännitteen säätö-releen vieressä 6
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Kuva 156—157

T—■ Merkinantotorvi (matala ääni),
vasen

U —- Merkinantotorven johtimen liitin
V — Amperimittari ja varoke
W —■ Varuslelamppu (kojelamppu)
X —■ Polttoainemittari (varustelaudassa)
Y —■ Sytytyksen katkaisijan lamppu
Z — Sytytyskytkin ja lukko
AA—- Tupakansylyttäjä
BB—Käynnistyskatkaisija
CC— Valonheittäjän kaukovalon näyttö-

lamppu
DD— Valonheittäjän ja takalampun kyt-

kin
EE—Nopeusmittarin lamppu
FF—-Merkinantotorven nappi
GG —■ Kojelampun kytkin
HH—Liitin
JJ—■ Pysäytyslampun kytkin
KK—Akku
LL —• Kattolampun kytkin seinässä
MM—Kattolamppu
NN—Radioantenni

A —■ Valonheittäjä, oikea
B— Valonheittäjä, vasen
C—■ Merkinaniotorvi (korkea ääni),

oikea
D —■ Merkinantotorven kaapelin liitin
E — Sylytystulpal (C-7)
F —• Virranjakaja (C-7)
G — Itsetoimiva ilmankuristaja
H —- Sytytysiulpat (C-8)
J —- Virranjakaja (C-8)

K — Kela (induktiokela ja lukkokyt-
kin)

L—■ Itsetoimiva ilmankuristajan kytkin
(jos vaunussa on sellainen)

M —■ Generaattori, relee ja jännitteensää-
täjä

N —■ Käynnistin
P — Merkinantotorven napin johtimen

liitin
Q — Merkinantotorven releen johtimen va-

roke ja yhdistys
R — Valonheittäjän jalkakatkaisija
S — Merkinantotorven relee

johtimia
Vasen kuva on virtapiiri-diagrammi ja esittää se yhden

laitteen liittimistä toisen liittimiin meneviä johtimiariippumat-
ta siitä onko johdin yksinäinen tai pääjohtimen yhteydessä.

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähkölaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät näitä laitteita yhdistäviä

146

Kytkinkaava ja

PP— Taka- ja jarrulampun kaapelin
liitin

QQ— Taka- ja jarrulamppu, oikea
RR—Polttoainemittari (säiliössä)
SS— Tunnuskilven lamppu (jos sellainen

on)
TT— Taka- ja jarrulampun kaapelin

yhdistäjät
UU— Taka- ja jarrulamppu, oikea
1-8—- Sytytystulppien johtimet (suurjänni-

tejohtimet)
9—. Merkinantotorven johdin (vihreä)

• (vaunun pääjohdin)
10 —. Generaattorin johdin (musta) (vau-

nun ja korin pääjohdin)
11 —■ Valonheittäjän apulampun johdin

(keltainen) (vaunun pääjohdin)
12 —- Valonheittäjän ylälangan johdin

(musta) (vaunun pääjohdin)
13 — Valonheittäjän alalangan johdin

(punanen) (vaunun pääjohdin)
14 —- Sytylyskäämin primäärijohdin

(musta)

Oikea kuva esittää lankoja vastaavissa pääjohtimissaan.
Lankojen molemmissa päissä on samat numerot, joten ne
ovat helpot löytää kuvan alla mainituitten tunnusvärien
perusteella. Tässä kuvassa ei ole esitetty yksityisiä lankoja,
jotka eivät sisälly mihinkään pääjohtimeen.



pääjohtimet, mallit C7ja C8

27 ■—- Pysäytyslampun kytkimen johdin
(punainen) (vaunun ja korin pää-
johdin)

28 — Valaistuskytkimen johdin (ruskea)
(vaunun ja korin pääjohdin)

29 ■—. Kojelampun johdin (musta)
30 — Polttoainemittarin johdin (sininen)

(vaunun ja korin pääjohdin)
31 —- Sytytyskytkimen lampun johdin

(musta)
32 — Polttoainemittarin johain (sininen
33 —■ Käynnislyskytkimen johdin (rus-

kea)
34 —. Tupakansytyttäjän johdin (vihreä)
35 —- Jalka-kytkimen johdin (keltainen)

(vaunun ja korin pääjohdin)
36 — Valonheittäjän apulampun johdin

(keltainen) (vaunun ja korin pää-
johdin)

38 —Kojelampun kytkimen johdin
(musta)

39 — Takalampun johdin (valkonen)
(vaunun ja korin pääjohdin)

40 —■ Käynnistys)ohdin johdinkenkineen
(negatiivinen)

41 —- Pysäytyslampun johdin (punainen)
(vaunun pääjohdin)

42 —■ Kattolampun seinäkatkaisijan joh-
din (musta)

43 — Kattolampun johdin (punainen)
44 — Pariston maadoituskaapeli kaapeli-

kenkineen (positiivinen)
45 —-Johdin (valkoinen) antennista ra-

dioon
46 —■ Pysäytyslampun johdin (punainen)

(vaunun pääjohdin)
47-— Takalampun johdin (valkoinen)

(vaunun pääjohdin)
48 —■ Polttoainemittarin johdin (sininen)

(vaunun pääjohdin)
49 — Numerokilven lampun johdin (val-

koinen) (vaunun pääjohdin)
50 —- Takalampun johdin (valkoinen)

(vaunun pääjohdin)
51 —- Vaunun pääjohdin
52 — Vaunun ja korin pääjohdin

15 — Itsetoimivan ilmankuristajan joh-
din (C-7 valkoinen) (C-8 musta)

16 — Käämin ja kytkimen yhdistysjohdin
(syiytyskäämi ja lukkokytkin)

17 — Sytytyskäämin sekundääri johdin
(suurjännite johdin)

18 — Merkinantotorven releen johdin (pu-
nainen)

19 — Merkinantotorven maadoitus johdin
(vihreä) (vaunun pääjohdin)

20 —• Merkinantotorven napin johdin (vih-
reä)

21 -—■ Merkinantotorven releen johdin (pu-
nanen)

22 ■— Käynnistysreleen johdin (ruskea)
(vaunun ja korin pääjohdin)

23 ■— Merkinantotorven johdin (vihreä)
(vaunun pääjohdin)

24 — Säätölampun johdin (punainen)
(vaunun ja korin pääjohdin)

25 — Sytytyskatkaisijan johdin (ruskea)
26 — Amperimittarin johdin (punainen)

(vaunun ja korin pääjohdin)

LAMPUTVAROKKET
(6 voltin jännite)

Paikka Voimakkuus Chrysler
Amperimittarin takana 20 amp. Paikka Valoteho osa n:o

(6 voltin jännite)

Kojelamput 1 x /s 125588

Kaksois-merkinantotorvet (käynnistimen vieressä) 30 ~

Taka- ja pysähtymislamppu 21—3 142449
Pysäköimislamput 1 x/2 125588

Jännitteen säätö-releen vieressä 5 ~

Kattolamppu 15 142304

Valonheittäjät 20—21 128155

Sytytyksen-säätö-lamppu 1 1/2 125588
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A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen
C — Merkinantotorvi
D —Kaapelin-liitin (jos varusteltu sillä)
E —Kaapelin-liitin (jos varustettu sillä)
F —• Generaattori ja relee
G —• Virranjakaja

H —■ Kela (indukliokela ja lukkokytkin)
J —Käynnistin

K — Merkinantotorven johtimen varoke ja
liitin

L —■ Jarrulampunkytkin
M — Johtimenliitin
N — Johtimenliitin
P —■ Valonheittäjän jalka-himmentäjä
Q — Varustelautalampun kytkin
R — Sylylyskatkaisija ja lukko
S —■ Sylytyskytkimen lamppu
T — Valonheittäjän kaukovalon tarkistus-

valo
U —■ Valonheittäjän ja takalampun kytkin
V — Amperimittari ja varoke

W ■—■ Polttoainemittari (kojelaudalla)
X. — Kojelautalamput
Y —- Nopeusmittari ja kojelamppu
Z —■ Merkinantotorven nappi

AA —Akku
BB—Vaunun pääjohtimen liitin
CC —Kattolampun seinäkatkaisija
DD—Kattolamppu
EE—Polttoainemittari (säiliössä)
FF— Tunnuskilven lamppu
GG —Johtimen liitin
HH—Johtimen liitin
JJ —Johtimen liitin
KK—Taka- ja Jarrulamppu
1-6 —Sytytystulpan johdin (suurjännite-

kaapeli
7 —■ Valonheittäjän sisäjohdin ja kiinni-

tykset
8 — Merkinantotorven pidin (vihreä)

(Valonheittäjän ja merkinantotorven
pääjohdin)

9 —. Merkinantotorven maajohdin(vihreä)

nämä laitteet.

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähkölaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät johtimia, jotka yhdistävät

Vasen kuva on virtapiiri-kaaviokuva ja esittää se johtimia,
jotka kulkevat yhden kojeen liittimestä toisen liittimeen riip-
pumatta siitä onko johdin erillinen tai pääjohtimeen kuuluva.

148

Kuvat 158—159 — Kytkinkaava

(Valonheittäjän ja merkinantotorven
pääjohdin)

10 —■ Valonheittäjän apulamppujen johdin
(keltainen) (Valonheittäjän ja mer-
kinantotorven pääjohdin)

11 —- Valonheittäjän alemman sädekimpun
johdin(punainen) (Valonheittäjän ja
merkinantotorven pääjohdin)

12 — Valonheittäjän ylemmän sädekim-
pun johdin (musta) (Valonheittäjän
ja merkinantotorven pääjohdin)

13 — Käämin sekundääri johdin (suur-
jännilejohdin)

14 — Käämin primääri johdin (musta)
15 — Sytytyslukon kytkin ja johdin
16 — -Valonheittäjän säälövalon ylemmän

sädekimpun johdin(punainen) (Vau-
nun pääjohdin)

17 — Valonheittäjän lähivalokatkaisijan
johdin(keltainen)( Vaunun pääjohdin)

18 —• Käynnistinjohdin johdinkenkineen
(negatiivinen)

Oikea kuva esittää johtimia niitä vastaavissa pääjohti-
missa. Molemmissa päissä on sama numero, joten ne ovat
helposti löydettävissä kuvan alla mainitun tunnusvärin pe-
rusteella. Yksityisiä johtimia, jotka eivät kuulu mihinkään
pääjohtimeen, ei tässä kuvassa ole esitetty.



ja pääjohtimet (Malli (P 3)

19 — Amperimitlarin johdin (punainen)
(Vaunun pääjohdin)

20 —• Merkinantotorven johdin (punainen)
varokkeineen ja liittimineen

21 ■— Merkinantotorven painimen johdin
(musta)

22 ■— Jarrulampun johdin (punainen)
(Vaunun pääjohdin)

23 — Jarrulampun katkaisijan johdin
(punainen) (Vaunun pääjohdin)

24 — Valonheittäjän lisälampun johdin
(keltanen) Vaunun pääjohdin)

25 ■—- Polttoainemittarin johdin (sininen)
(Varustelaudan pääjohdin)

26 ■—■ Varustelautalamppujen katkaisijan
johdin (musta) (Varustelaudan pää-
johdin

27 — Sytytyksen katkaisija-lampun johdin
(musta (Varustelaudan pääjohdin)

28 — Varustelautalamppujen johdin(mus-
ta) (Varustelaudan pääjohdin)

29 — Nopeusmittari ja varustelautalam-

40 — Jarrulampun johdin (punainen)
Polttoainemittarin, numerokilven-
ja takalampun pääjohdin)

41 — Tunnuslampun johdin (valkoi-
nen) (Polttoainemittarin, numerokil-
ven- ja takalampun pääjohdin)

42 — Takalampun kaapeli (valkonen)
(Polttoainemittarin, numerokilven-
ja takalampun pääjohdin)

43 — Jarrulampun johdin, (punainen)
(Taka- ja pysäytyslampun johdin)

44 — Takalampun johdin (valkoinen)
(Taka- ja pysäytyslampun johdin)

45 — Takalampun johdin
46 — Valonheittäjän- ja merkinantotorven

pääjohdin
47 ■—- Polttoainemittarin-, Tunnuskilven-

ja takalampun pääjohdin
48 —- Vaunun pääjohdin
49 —■ Korin pääjohdin
50 — Varustelaudan pääjohdin

pun johdin (musta) (Varustelaudan
pääjohdin)

30 — Sytytyksen katkaisijan johdin (rus-
kea (Varustelaudan pääjohdin)

31 -—■ Valonkatkaisijan johdin (ruskea)
(Vaunun pääjohdin)

32 —- Generaattorin johdin (musta) (Vau-
nun pääjohdin)

33 ■— Polttoainemittarin johdin (sininen)
(Vaunun pääjohdin)

34 — Takalampun (johdin (valkoinen)
(Vaunun pääjohdin)

35 — Kattolampun katkaisijan johdin(pu-
nainen) (Korin pääjohdin)

36 — Kattolampun johdin (keltanen)
(Korin pääjohdin)

37 — Akun maadoitus johdin kaapeli-
kenkineen (positiivinen)

38 ■— Polttoainemittarin johdin (sininen)
(Polttoainemittarin, numerokilven- ja
takalampun pääjohdin)

39 — Tunnuskilven lampun johdinjapidin

Takimaisen numerokilven lamppu .... 3 142 303
Kattolamppu 15 142 304

Taka- ja pysäytyslamppu 21 — 3 142 449

Valonheittäjät 32—32 576 312
Paikka Voimakkuus

Valo- Osa

Apulamput I—*/a 125 588

Varokkeet:

Amperimittarin takana 20 amp.

Varustelautalamput 1 115 273

Paikka teho numero

Merkinantotorven kaapelissa 20
Valonheittäjän tarkistusvalo 1 115 273
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A —■ Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen
C — Merkinanlotorvi
-D —• Kaapelin-liitin (jos varusteltu sillä)
E — Kaapelin-liitin (jos varusteltu sillä)
F — Generaattori ja relee
G — Itsetoimiva ilmankuristaja (erikois-

varuste)
H — Virranjakaja
J — Induktiokela

K —• Käynnistin
L — Merkinantotorven johtimen varoke ja

liitin
M —• Jarrulampun kytkin
N —• Kaapelin liitin
P —Kaapelin liitin
Q — Valonheittäjän jalkakalkaisija
R — Varustelautalampun kytkin
L —• Sytytyskatkaisija ja lukko
T — Sytytyskatkaisijan lamppu

U — Valonheittäjän kaukovalon tarkistus-
valo

V—• Valonheittäjän ja takalampun kyt-
kin

W —• Amperimittari ja varoke
X — Polttoainemittari kojelaudalla
Y■— Kojelautalamput
Z — Nopeusmittarin ja kojetaulun

lamppu
AA— Merkinantotorven painin
BB—Akku
CC —■ Generaattorin jännitteen säätäjä
DD—Vaunun johtimen liitin
EE — Kattolampun seinäkatkaisija
FF —■ Kattolamppu
GG —■ Polttoainemittari (säiliössä)
HH—Tunnusvalon lamppu
JJ—• Kaapelin liitin
KK—Kaapelin liitin
LL—■ Kaapelin liitin
MM—Taka- ja jarrulamppu
1-6—■ Sytytystulpan johdin (suurjännite-

kaapeli
7 — Valonheittäjän sisäjohdin ja kiinni-

tykset
8 — Merkinantotorven pidin (vihreä)

(Valonheittäjän ja merkinantotorven
pääjohdin)

nämä laitteet.

Kirjaimet (A j.n.e.) merkitsevät vaunun sähköilaitteita.
Numerot (1 j.n.e.) merkitsevät johtimia, jotka yhdistävät

Vasen kuva on virtapiiri-kaaviokuva ja esittää se johtimia,
jotka kulkevat yhden kojeen liittimestä toisen liittimeen riip-
pumatta siitä onko johdin erillinen tai pääjohtimeen kuuluva.
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Kuvat 160—161 — Kytkinkaava ja

9 —- Merkinantotorven maajohdin(vihreä)
(Valonheittäjän ja merkinantotorven
pääjohdin)

10 — Valonheittäjän apulamppujen johdin
(keltainen) (Valonheittäjän ja merkin-
antotorven pääjohdin)

11 —-Valonheittäjän lähivalolampun joh-
din (punainen) (Valonheittäjän ja
merkinantotorven pääjohdin)

12 — Valonheittäjän kaukovalon johdin
(musta) (Valonheittäjän ja merkin-
antotorven pääjohdin)

13 —■ Kelan sekundäärijohdin (suurjännite-
johdin)

14 — Kelan primäärijohdin (musta)
15 — Johdin (valkoinen) itsetoimivasta il-

mankuristajasta käynnistimeen
16 —■ Sytytyksen katkaisija ja johdin
17 — Nopeusmittari- ja kojelampun joh-

din (musta) (Kojelaudan pääjohdin)
18 —Kojelautalamppujen johdin (musta)

(Kojelaudan pääjohdin)
19 —■ Tarkistusvalon johdin (punainen)

(Vaunun pääjohdin)

Oikea kuva esittää johtimia niitä vastaavissa pääjohti-
missa. Molemmissa päissä on sama numero, joten ne ovat
helposti löydettävissä kuvan alla mainitun tunnusvärin pe-
rusteella. Yksityisiä johtimia, jotka eivät kuulu mihinkään
pääjohtimeen, ei tässä kuvassa ole esitetty.



pää johtimet (Malli P4)

20 —■ Valonheittäjän lähivalokatkaisijan
johdin (keltainen) (Vaunun pääjoh-
din)

21 ■— Käynnistimen johdin kenkineen (ne-
gatiivinen)

22 —- Amperimittarin johdin (punainen)
(Vaunun pääjohdin)

23 — Merkinantotorven johdin (punainen)
varokkeineen ja liittimineen

24 —• Merkinantotorven johdin (musta)
25 — Jarrulampun johdin (punainen)

(Vaunun pääjohdin)
26 —■ Jarrulampun katkaisijan johdin

(punainen) (Vaunun pääjohdin)
27 — Valonheittäjän apulampun johdin

(keltainen) (Vaunun pääjohdin)
28 — Polttoainemittarin johdin (sininen)

(Kojelaudan pääjohdin)
29 — Kojelampun kytkimen johdin (musta)

(Kojelaudan pääjohdin)
30 — Sytytyksen katkaisijan lampun joh-

din (musta) (Kojelaudan pääjohdin)
31 — Sytytyksen katkaisijan johdin (rus-

kea) (Kojelaudan pääjohdin)

32 — Valaistuskatkaisijan johdin (rus-
kea) (Vaunun pääjohdin)

33 — Amperimittarin ja jännitteen säätä-
jän välinen johdin (musta) (Vaunun
pääjohdin)

34 —■ Generaattorin maadoitusjohdin (mus-
ta) (Vaunun pääjohdin)

35 — Generaattorin kenttäjohdin (vihreä)
(Vaunun pääjohdin)

36 —• Generaattorin ankkurin johdin (pu-
nonen) (Vaunun pääjohdin)

37 — Polttoainemittarin johdin (sininen)
(Vaunun pääjohdin)

38 — Takalampun (johdin (valkoinen)
(Vaunun pääjohdin)

39 —Kattolampun katkaisijan johdin (pu-
nainen) (Korin pääjohdin)

40 — Kattolampun johdin (keltainen)
(Korin pääjohdin)

41 — Pariston maadoitus johdin kaapeli-
kenkineen (positiivinen)

42 — Polttoainemittarin johdin (sininen)
(Polttoainemittarin, numerokilven- ja
takalampun pääjohdin)

43 — Tunnuskilven lampun johdin ja
pidin

44 —■ Jarrulampun kaapeli (punainen)
Polttoainemittarin, numerokilven-
ja takalampun pääjohdin)

45 —. Tunnuskilven lampun johdin (valkoi-
nen) (Polttoainemittarin, numerokil-
ven- ja takalampun pääjohdin)

46 — Takalampun kaapeli (valkoinen)
(Polttoainemittarin, numerokilven-
ja takalampun pääjohdin)

47-— Jarrulampun johdin, (punainen)
(Taka- ja jarrulampun johdin)

48 —• Takalampun johdin (valkoinen)
(Taka- ja jarrulampun johdin)

49 —■ Takalampun johdin
50 —■ Valonheittäjän- ja merkinantotorven

pääjohdin
51 — Polttoainemittarin-, tunnuskilven-

ja takalampun pääjohdin
52 —- Vaunun pääjohdin
53 — Korin pääjohdin
54 —■ Varustelaudan pääjohdin

Paikka Voimakkuus

Varustelautalamput 1 115 273
Kattolamppu 15 142 304

Valo- Osa

Takimaisen numerokilven lamppu ....
3 142 303

Varokkeet:

Taka- ja pysäytyslamppu 21— 3 142 449

Valonheittäjät 32—32 576 312Amperimittarin takana 20 amp.
Apulamput 1— 1!2 125 588

Paikka teho numero

Merkinantotorven kaapelissa 20
Valonheittäjän tarkistusvalo 1 115 273
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Q — Kojetaulun lamput
R — Amperimitlari ja varoke
S — Polttoainemittari
T — Merkkipainin
V — Akku
W — Runkojohdinten kolmijohtokytkin
X — Sisävalon katkaisija
Y — Sisävalo
Z —■ Polttoainemittarin säiliöosa
AA —Tunnusvalon lamppu
BB—Johtimen liitin
CC— Johtimen liittimiä
DD—Taka- ja jarrulamppu
1 -— 6 Sytytysjohtimet

A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä vasen
C — Virranjakaja
D — Generaattori ja relee
E — Kela
F —Käynnistin
G —•• Torvi
H — Johdinkytkin
K — Jarruvalon katkaisija
L —• Valovaimennuskatkaisija
M — Kojetaulun valokatkaisija
N — Sytytyksen katkaisija ja lukko
P — Valonheittäjän ja takavalon katkai-

sija

Kirjaimet A, B j.n.e. esittävät auton eri sähkölaitteita.
Numerot (1, 2 j.n.e.) tarkoittavat johtimia. Vasen kuva on
johdinkaava, johon kaikki johtimet o\at eriteltyinä, oikean-
puolinen piirros taasen näyttää johtimien yhdistelyn ryhmiksi
kaapeleina, jolloin ne siis ovat sijoitetut erikoisiin suojuksiin
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Kuvat 162-163 Joh

7 —• Valonheittäjän sisäjohtimet ja lamp
pujalustat

10 — Valonheittäjän alahehkulangan joh-
timet, punainen

9 — Valonheittäjän puolivalolampun joh-
timet, keltainen

11 — Valonheittäjän ylähehkulangan joh-
timet, musta

12-—. Induktiokelan sekundäärijohdin

14 ■—. Sytytyksen katkaisijan johtimet
13 — Induktiokelan primäärijohdin, musta

15 — Valonheittäjän lähivalonkatkaisijan
kaapeli, keltainen

16 — Käynnistys johdin, negatiivinen (—)

ja on tällöin johtimien päissä vastaavat numerot ja voi-
daan ne tuntea väristään, koska värit ovat mainitut kussa-
kin tapauksessa tähän liitetyssä selityksessä. Vasemmalla
olevassa kuvassa ei ole niitä johtimia, jotka eivät sijaitse
kaapeleissa.



dinkaava Malli P-5

17 — Amperimittarin kaapeli, punainen
18 — Torven johdin, vihreä
19 — Generaattorin johtimet, musta
20 — Torven maajohdin, vihreä
21 — Torven painimen johdin, musta
22 — Jarruvalolampun johdin, punainen
23 — Jarruvalolampun johdin, punainen
24 — Valonheittäjän puolivalolampun joh-

din, keltainen
25 — Sisävalolampun katkaisijan johdin,

punainen
26 — Kojetaulun lampun johtimet, mustat
27 — Kojetaulun lampun katkaisijan joh-

din, musia

28 — Polttoainemittarin johdin, sininen,
29 — Sytytyksenkatkaisijan johdin, ruskea
30 — Merkkivalolampun johdin, punai-

nen
31 — Valonheittäjän ja tasavalon katkai-

sijan johdin, ruskea
33 — Polttoainemittarin johdin, sininen
34 — Takalampun johdin, valkoinen
35 —-Sisävalolampun johdin, keltainen
36 — Akun maajohdin, positiivinen (+ )
37 — Polttoainemittarin johdin, liittyen

johtimeen 33
38 — Tunnusvalolampun johdin liittyen

johtimiin 34 ja 41, valkoinen

39 — Tunnusvalon johdin, liittyen johti-
meen 41

40 — Jarruvalon johdin liittyen kytkimeen
W, punainen

41 — Takavalolampun johdin, yhtyen kyt-
kimeen W

42 — Jarruvalon johdin, valkoinen
43 — Takavalon johdin, valkoinen
44 — Runkojohdinten kaapeli
45 — Valonheittäjän johdinten kaapeli
46— Polttoainemittarin takavalon ja tun-

nusvalon johdinkaapeli
47 —Kojetaulun johdinkaapeli
48— Runko johdinten kaapeli
49 — Takavalojen johdinkaapeli

Lamput
Paikka Valoteho

Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin puolivalolamput 1 Ya
Valonheittäjäin kaukovalon merkkilamppu 1 Iji
Kojetaulun lamppu 1 Va
Sisävalolamppu 15
Tunnusvalolamppu 1
Taka- ja jarrulamppu 21—3
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Varokkeet:
Paikka

Amperimittarin takana 20 amperia
Kaksoistorvissa (torvirelee) 30 „



R — Amperimittari ja varoke
S —- Polttoainemittari
T — Merkkipainin
V — Akku

W —- Runko johdinten kolmijohtokytkin
X —■ Sisävalon katkaisija
Y — Sisävalo
Z —. Polttoainemittarin säiliöosa
AA— Tunnusvalon lamppu
BB—Johtimen liitin
CC—■ Johtimen liittimiä
DD— Taka- ja jarrulamppu
I—6 Sytytysjohtimet

7 —■ Valonheittäjän sisäjohlimet ja lamp-
pujalustat

A — Valonheittäjä, oikea
B —■ Valonheittäjä vasen
C — Virranjakaja

D — Generaattori ja relee
E — Kela
F —Käynnistin
G — Torvi
H— Johdinkytkin

K — Jarruvalon katkaisija
L — Valovaimennuskatkaisija
M — Kojetaulun valokatkaisija
N — Sytytyksen katkaisija ja lukko
P — Valonheittäjän ja takavalon katkai-

sija
Q —: Kojetaulun lamput

Kirjaimet A, B j.n.e. esittävät auton eri sähkölaitteita.
Numerot (1, 2 j.n.e.) tarkoittavat johtimia. Vasen kuva on
johdinkaava, johon kaikki johtimet ovat eriteltyinä, oikean-
puolinen piirros taasen näyttää johtimien yhdistelyn ryhmiksi
kaapeleina, joilloin ne siis ovat sijoitetut erikoisiin suojuksiin
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Kuva 164—165 Joh-

8 — Generaattorin johdin vihreä
9 —- Valonheittäjän puolivalolampun joh-

timet, keltainen
10 —■ Valonheittäjän alahehkulangan joh-

timet, punainen
11 —■ Valonheittäjän ylähehkulangan joh-

timet, musta
12 —■ Induktiokelan sekundäärijohdin
13 —- Induktiokelan primäärijohdin,

musta
14 — Sytytyksen katkaisijan johtimet
15 —■ Valonheittäjän lähivalonkatkaisijan

kaapeli, keltainen
16 —■ Käynnistysjohdin, negatiivinen (—■)
17 — -Amperimittarin kaapeli, punainen

ja on tällöin johtimien päissä vastaavat numerot ja voi-
daan ne tuntea väristään, koska värit ovat mainitut kussa-
kin tapauksessa tähän liitetyssä selityksessä. Vasemmalla
olevassa kuvassa ei ole niitä johtimia, jotka eivät sijaitse
kaapeleissa.



39 — Tunnusvalon johdin, liittyen johti-
meen 41

40 — Jarruvalon johdin liittyen kytkimeen
W, punainen

41 —■ Takavalolampun johdin, yhtyen kyt-
kimeen W

42 — Jarruvalon johdin, valkoinen
43 — Takavalon johdin, valkoinen
44 —Runkojohdinten kaapeli
45 — Valonheittäjän johdinten kaapeli
46 —■ Polttoainemittarin takavalon ja tun-

nusvalon johdinkaapeli
47 —■ Kojetaulun johdinkaapeli
48 —.Runkojohdinten kaapeli
49 — Takavalojen johdinkaapeli

28 — Torven johdin, vihreä
29 — Generaattorin johtimet, musta
10 — Torven maajohdin, vihreä
21 — Torven painimen johdin, musta
22 — Jarruvalolampun johdin, punainen
23 —■ Jarruvalolampun johdin, punainen
24 —- Valonheittäjän puolivalolampun joh-

din, keltainen
25 — Sisävalolampun katkaisijan johdin,

punainen
26 —- Kojetaulun lampun johtimet,

mustat
27 — Kojetaulun lampun katkaisijan joh-

din, musta
18 ■—■ Polttoainemittarin johdin, sininen,

29 —■ Sytytyksenkatkaisijan johdin,
ruskea

30 -—■ Merkkivalolampun johdin,
punainen

31 — Valonheittäjän ja lasavalon katkai-
sijan johdin, ruskea

33 — Polttoainemittarin johdin, sininen
34 —- Takalampun johdin, valkoinen
35 — Sisävalolampun johdin, keltainen
36 — Akun maajohdin, positiivinen

(+)
37 ■—■ Polttoainemittarin johdin, liittyen

johtimeen 33
38 —- Tunnusvalolampun johdin liittyen

johtimiin 34 ja 41, valkoinen

dinkaava Malli P-6

Lamput

Valonheittäjät 32—32

Varokkeet:
Paikka

Taka- ja jarrulamppu 21—3

Kaksoistorvissa (torvirelee) 30 ~

Amperimittarin takana 20 amperia
Paikka Valoteho

Valonheittäjäin puolivalolamput 1 x\%

Valonheittäjäin kaukovalon merkkilamppu 1 1/2
Kojetaulun lamppu 1 Va
Tunnusvalolamppu
Sisävalolamppu 15
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N — Polttoainemittari

F —Käynnistin ja solenoidi
G — Torvi

D — Generaattori
G — Induktiokela

A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen
C — Virranjakaja

T — Valonheittäjän ja takavalon katkai-
sija

U -—- Kojetaulun lamppu
W — Torven painin
X — Jännite- ja virlasiirto
Y — Akku
Z —Kolmijohdinkytkin

AA—Sisävalokatkaisija
BB—Sisävalolamppu
CC —■ Johdinliittimet
DD—Taka- ja jarrulamppu
EE—Polttoainesäiliö, säiliöosu
FF—Tunnusvalo
GG — Johdinliittimiä
HH—Johdinliittimiä
JJ—- Taka- ja jarrulamppu

H — Liitin

L — Vaimennuksen jalkakatkaisija
M — Automaattinen kuristin

K — Jarruvalokatkaisija

Q — Sytytyksen katkaisija ja lukko
R —Kojetaulu lamppukatkaisija
S — Käynnistyskatkaisija

P —■ Amperimittari ja varoke

Aakkoskirjaimet A j.n.e. tarkoittavat auton sähkölaitteita.
Numero, 1. 2. j.n.e. tarkoittavat vastaavia johtimia. Vasem-
massa piirroksessa ovat kaikki johtimet esitettyinä, oikea
kuva esittää vain johdinkaapelit, mutta ei erillisiä johtimia.
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I—6 Sytytys johtimet
7 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja lamp-

pujalusta, oikea
8 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja lamp-

pujalusta, vasen
9 — Valonheittäjän ylähehkulangan joh-

din, musta
10 —. Valonheittäjän puolivalolampun joh-

din, keltainen
11 —■ Valonheittäjän alahehkulangan joh-

din, punainen
12 —. Induktiokelan sekundäärijohdin
13 — Indiktiokelan primäärijohdin, musta
14 —. Automaattisen kuristimen johdin,

valkoinen
15 —. Sytytyksen katkaisija ja johdinryhmä

Kunkin johdinosan päähän on merkitty numero ja voidaan
kaapelissa oleva johdin todeta selityksissä mainittujen johdin-
varsien perusteella.



16 —Käynnistysreleen johdin, ruskea
17 — Käynnistysjohdin, negatiivinen ( —)
18 — Valonheittäjän jalkakatkaisijan joh-

din, keltainen
19 — Torven johdin, vihreä
20 — Torven maajohdin, vihreä
21 — Amperimittarin johdin, punainen
22 —- Jarruvalon johdin, punainen
23 —. Jarruvalon katkaisijan johdin pu-

nainen
24 —- Valonheittäjän kaukovalon näyttö-

lampun johdin, punainen
26 —-Kojetaulun lampun johtimet
25 — Polttoainemittarin johdin, sininen
27 — Sytytyksen katkaisijan johdin, rus-

kea

40 — Sisävalolampun johdin, keltainen
41 — Jarruvalon johdin, valkoinen
42 —. Takavalon johdin, valkoinen
43 — Jarruvalo johdin, punainen
44 — Takavalon johdin, valkoinen
45 — Tunnusvalon johdin, valkoinen
46 — Polttoainemittarin johdin, sininen
47 ■—. Tunnusvalojohdin, valkoinen
48 — Jarruvalon johdin, punainen
49 -— Takavalon johdin, valkoinen
50 —■ Runko johtimien kaapeli
51 —Kojelaudan johdinkaapeli
52 ■—. Taka- ja jarruvalojen johdinkaa-

peli
53 — Runko johdinkaapeli
54 —- Takavalojen johdinkaapeli

(tinkaava Malli— C-18

28 —■ Kojetaulun valon katkaisijan joh-
din, musta

29 —.Kojetaulun lamppujohtimet
30 —Käynnistyskatkaisijan johdin, rus-

kea
31 — Valonheittäjäin ja takavalon katkai-

sijan johdin, ruskea
32 —- Torven painimen johdin, musta
33 —. Amperimittarin säätöjohdin, musta
34 —- Generaattorin kenlläjohdin, vihreä
35 — Generaattorin virtajohdin, punainen
36 —■ Polttoainemittarin johdin, sininen
37 ■—■ Takavalon johdin, valkoinen
38 — Akun maajohdin, positiivinen (+ )
39 — Sisävalokatkaisijan johdin, punai-

nen

Valonheittäjäin kaukovalon merkkilamppu 1 1/2

Amperimittarin takana 20 amperia
Valonheittäjäin puolivalolamput 1 1/2

Paikka Valoteho

Taka- ja jarrulamppu 21-—3
Tunnusvalolamppu 1
Sisävalolamppu 15

Paikka
Varokkeet:

Kaksoistorvissa (torvirelee) 30

L am p ui

Valonheittäjät 32—32

Kojetaulun lamppu 1 1/2
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T — Kojetaulun valokatkaisija
U — Käynnislyskatkaisija
V — Valonheittäjän ja takavalon katkai

sija
X ■—- Jännitesäätö
Y — Kojetaulun lamput
Z —■ Torven painin

AA—Akku
BB—Kolmijohdinliitin
EE—Sisävalon katkaisija
GG —■ Säävalolamppu
KK— Johdinliitin
LL— Taka- ja jarrulamppu
MM-—Polttoainesäiliön säiliöosa
NN—Tunnusvalo
PP—-Johdinliitin
QQ — Johdinliittimet
RR—Taka- ja jarrulamput

A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen
C — Automaattinen kuristin
D —- Virranjakaja
E — Kela
F — Generaattori
G — Käynnistin ja solenoidi
H — Torvet
J — Johtojen liitin

K — Torvirelee ja varoke
L — Johdinjakorasia
M — Jarruvalon katkaisija
N — Valonvaimennuskatkaisija (jalka-

katkaisija)
P — Polttoainesäiliön säiliöosa
Q — Amperimittari ja varoke
R — Tupakansytytin
S —■ Sytytyksen katkaisija ja lukko

Kirjaimet A, B j.n.e. esittävät auton eri sähkölaitteita.
Numerot (1, 2 j.n.e.) tarkoittavat johtimia. Vasen kuva on
johdinkaava, johon kaikki johtimet ovat eriteltyinä, oikean-
puolinen piirros taasen näyttää johtimien yhdistelyn ryhmiksi
kaapeleina, jolloin ne siis ovat sijoitetut erikoisiin suojuksiin
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Kuvat 168—169 Joh

I—B Syiytysjohtimet
9 — Valonheittäjän johtimet lamppu-

jalustat -oikealla
10 —. Valonheittäjän johtimet ja lamppu-

jalustat -vasemmalla
II —■ Generaattorin kenltäjohdin
12 — Generaattorin latausjohdin, punai-

nen
13— Valonheittäjän ylähehkulangan joh-

din, musta
14 — Valonheittäjän maalivalolampun-

johdin, keltainen
15 — Valonheittäjän alahehkulangan joh-

din, punainen
16 —. Kelan sekundäärijohdin
17 — Kelan primäärijohdin, musta
18 — Automaattisen kuristimen johdin,

musta

ja on tällöin johtimien päissä vastaavat numerot ja voi-
daan ne tuntea väristään, koska värit ovat mainitut kussa-
kin tapauksessa tähän liitetyssä selityksessä. Vasemmalla
olevassa kuvassa ei ole niitä johtimia, jotka eivät sijaitse
kaapeleissa.



32 — Tupakansytyttimen johdin
33 —. Kojetaulun lampun johtimet, mustat
34 —- Kojetaulun valokatkaisijan johdin,

musta
35 —■ Käynnislyskatkaisijan johdin, rus-

kea
36 — Kojetaulun lampun johtimet, mustat
37 —-Valonheittäjän- ja takalamppujen

johtimet, ruskeat
38 —• Torven painimen johdin, musta
39 — Amperimittarin säälöjohdin, musta
40 —Käynnisty sjohdin, negatiivinen ( —)
41 — Polttoainemittarin johdin, sininen
42 — Takavalolampun johdin, valkoi-

nen
43 — Akun maajohdin, positiivinen (+ )
44 — Sisävalolampun johdin, keltainen
45 — Jarrulampun johdin, punainen

19 —■ Sytytyksen katkaisijan johdinryhmä
20 —■ Käynnistysreleen johdin, ruskea
21 —■ Valonheittäjän jalkakatkaisijan joh-

din, keltainen
22 — Torven johdin, vihreä
23 — Torven maajohdin, vihreä
24 —■ Torven johtimet, vihreät
25 — Jarruvalon katkaisijan johdin, pu-

nainen
26 — Jarruvalon johdin, punainen
27 — Valonheittäjän kaukovalon merkki-

lampun johdin, punainen
28 — Sisävalon johdin, punainen
29 — Polttoainesäiliön mittariston johdin,

sininen
30 — Sytytyksen katkaisijan johdin, rus-

kea
31 —■ Amperimittarin johdin, punainen

dinkaava Malli C-19

46 —- Takalampun johdin, valkoinen, yh-
tyen liittimeen BB

47 — Polttoainemittarin johdin, yhtyen
liittimeen BB

48 —■ Tunnusvalolampun johdin, valkoi-
nen

49 — Tunnusvalolampun johdin, liittyen
kaapeliin 54

50 — Jarruvalojohtimen kaapeli, punai-
nen

51 —■ Takavalojohtimen kaapeli, valkoinen
52 —-Rungossa kulkeva johdinkaapeli
53 —■ Kojetaulun johdinkaapeli
54 — Taka- ja jarruvalojen johdinkaa-

peli
55 —-Rungossa kulkevien johtimien kaa-

peli
56 — Takavalojohlimien johdinkaapeli

Kojetaulun lamppu 1 1/ i

Amperimittarin takana 20 amperia

Valonheittäjäin kaukovalon merkkilamppu 1 1/a

Lamput

Valonheittäjät 32—32
Kaksoistorvissa (torvirelee) 30

Tunnusvalolamppu 1

Paikka Paikka Valoteho
Varokkeet:

Valonheittäjäin puolivalolamput 1 1 /2

Sisävalolamppu 15

Taka- ja jarrulamppu 21—3
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A — Valonheittäjä, oikea
B — Valonheittäjä, vasen

C — Automaattinen kuristin
D — Virranjakaja
E — Kela
F— Generaattori
G —■ Käynnistin ja solenoidi

H — Torvet
J —- Johtojen liitin

K —■ Torvirelee ja varoke
L — Johdinjakorasia
M — Jarruvalon katkaisija
N — Valonvaimennuskatkaisija (jalka-

katkaisija)
P—• Polttoainesäiliön säiliöosa
Q — Amperimittari ja varoke
R — Tupakansytytin
S —■ Sytytyksen katkaisija ja lukko

16 —. Kelan sekundääri johdin

I—-8 SylylysjohtimetT — Kojetaulun valokatkaisija
U —Käynntstyskatkaisija
V —■ Valonheittäjän ja takavalon katkai

sija
X ■—■ Jännitesäästö
Y —Kojetaulun lamput
Z —■ Torven painin
AA—Akku
BB —Kolmijohdinliitin
EE —Sisävalon katkaisija
GG—- Säävalolamppu
KK—• Johdinliitin
LL— Taka- ja jarrulamppu
MM—Polttoainesäiliön säiliöosa
NN— Tunnusvalo
PP—Johdinliitin
QQ— Johdinliillimet
RR—-Taka- ja jarrulamput

Kirjaimet A, B j.n.e. esittävät auton eri sähkölaitteita
Numerot (1, 2 j.n.e.) tarkoittavat johtimia. Vasen kuva on
johdinkaava, johon kaikki johtimet ovat eriteltyinä, oikean-
puolinen piirros taasen näyttää johtimien yhdistelyn ryhmiksi
kaapeleina, jolloin ne siis ovat sijoitetut erikoisiin suojuksiin
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Kuvat 170—171 Joh

9 —- Valonheittäjän johtimet ja lamppu-
jalustat -oikealla

10 —■ Valonheittäjän johtimet ja lamppu-
jalustat -vasemmalla

11 —■ Generaattorin kenttäjohdin
12 — Generaattorin latausjohdin, punai-

nen
13 —-Valonheittäjän ylähehkulangan joh-

din, musta
14 — Valonheittäjän maalivalolampun

johdin, keltainen
15 — Valonheittäjän alalhehkulangan joh-

din, punainen

18 —■ Automaattisen kuristimen johdin,
musta

17 — Kelan primäärijohdin, musta

ja on tällöin johtimien päissä vastaavat numerot ja voi-
daan ne tuntea väristään, koska värit ovat mainitut kussa-
kin tapauksessa tähän liitetyssä selityksessä. Vasemmalla
olevassa kuvassa ei ole niitä johtimia, jotka eivät sijaitse
kaapeleissa.



dinkaava Malli

19 — Sytytyksen katkaisijan johdinryhmä
20 —.Käynnistysreleen johdin, ruskea
21 —■ Valonheittäjän jalkakatkaisijan joh-

din, keltainen
22 — Torven johdin, vihreä
23 —■ Torven maajohdin, vihreä
24 — Torven johtimet, vihreät
25 — Jarruvalon katkaisijan johdin, pu-

nainen
26 —- Jarruvalon johdin, punainen
27 ■—. Valonheittäjän kaukovalon merkki-

lampun johdin, punainen
28 — Sisävalon johdin, punainen
29 —■ Polttoainesäiliön mittariston johdin,

sininen
30 —- Sytytyksen katkaisijan johdin, rus-

kea
31 — Amperimittarin johdin, punainen

46 — Takalampun johdin, valkoinen, yh-
tyen liittimeen BB

47 — Polttoainemittarin johdin, yhtyen
liittimeen BB

48 — Tunnusvalolampun johdin, valkoi-
nen

49 —• Tunnusvalolampun johdin, liittyen
kaapeliin 54

50 —■ Jarruvalojohtimen kaapeli, punai-
nen

51 — Takavalo johtimen kaapeli, valkoinen
52 —.Rungossa kulkeva johdinkaapeli
53 — Kojetaulun johdinkaapeli
54 —. Taka- ja jarruvalojen johdinkaa-

peli
55 —■ Rungossa kulkevien johtimien kaa-

peli
56 — Takavalo johtimien johdinkaapeli

32 —• Tupakansytyttimen johdin
33 — Kojetaulun lampun johtimet, mustat
34 —. Kojetaulun valokatkaisijan johdin,

musta
35 —. Käynnistyskatkaisijan johdin, rus-

kea
36 — Kojetaulun lampun johtimet, mustat
37 — Valonheittäjän- ja takalamppujen

johtimet, ruskeat
38 — Torven painimen johdin, musta
39 —■ Amperimittarin säätöjohdin, musta
40 — Käynnistysjohdin, negatiivinen (-—)
41 —• Polttoainemittarin johdin, sininen
42 —■ Takavalolampun johdin, valkoi-

nen
43 — Akun maajohdin, positiivinen (+ )
44 — Sisävalolampun johdin, keltainen
45 —- Jarrulampun johdin, punainen

Valonheittäjät 32—32

Sisävalolamppu 1/5
Kojetaulun lamppu 1 1/2

Paikka

Valonheittäjäin puolivalolamput 1 1/a

Varokkeet:

Kaksoistorvissa (torvirelee) 30 ~

Valonheittäjäin kaukovalon merkkilamppu 1 1/2

Lamput

Amperimittarin takana 20 amperia
Paikka Valoteho

Taka- ja jarrulamppu 21—-3
Tunnusvalolamppu
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JOIIDINKAAVA
(MALLI P-7)

A — Valonheittäjä — oikea
B — Valonheittäjä — vasen
C — Sytytyksen säätäjä
D — Indukliokela
E — Generaattori ja relee
F — Käynnistin ja katkaisija
G — Merkinantotorvi (yksinkertainen)
H — Kaapelinliitin ja varoke
J — Kaapelinliitin
K — Valonheittäjän jalkakatkaisija
L — Jarruvalon katkaisija
M — Valonheittäjän kaapelikenkä
N — Sytytyksen säätäjä ja kansi
P — Sytytyksen tarkistuslamppu
Q — Kojelaudan lamppu — oikea
R — Merkkitorven painin
S — Valonheittäjän kaukovalon merkki-

valo
T — Kojelaudan lamppu — vasen
U — Kojelaudan lampun säätäjä (hal-

kaisija)
V — Amperimittari
W — Polttoainemittari (varustelaudassa)
X — Pää- ja takalampun säätö ja sulake
Y - Akku
Z — Kaapelin liitin

AA—Lisälampun katkaisija
BB — Polttoainemittari (säiliössä^

CC— Johtimen Uitin
DD — Sisälamppu
EE — Tunnusvalo
FF —Johtimen liittimet
GG— Johtimen liittimet
HH—Taka- ja jarrulamppu
1-6— Sytytystulppien johtimet

7 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja piti-
met — oikealla

8 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja piti-
met — vasemmalla

9 — Keltainen
10 — Musia
11 — Punainen
12 — Punainen
13 — Keltainen
14 — Musta
15 — Induktiokelan sekundäärijohdin
16 — Induktiokelan primäärijohdin

(musta)
17 — Sytytyksen katkaisijan johdin
18 — Punainen
19 — Vihreä
20 — Vihreä
21 — Vihreä
22 — Musta
23 — Punainen
24 — Punainen

25 — Punanen (alempi lanka)
26 — Keltanen (apulamppu)
27 — Musta (ylempi lanka)
28 — Punainen
29 — Musta
30 — Musta
31 — Musta
32 — Ruskea
33 — Musta
34 — Sininen
35 — Sininen
36 - Ruskea
37 — Ruskea
38 — Musta
39 — Keltainen
40 — Punainen
41 — Käynnistysjohdin (— ), negatiivinen
42 — Akun maadoituskaapeli (+), posi-

tiivinen
43 — Punainen
44 - Valkea
45 — Keltainen
46 — Ruskea
47 — Sininen
48 - Valkea
49 — Valkea
50 — Punainen (merkkivalon lamppu)
51 — Valkea (takalamppu)

Sisälamppu 15

Valonheittäjän kaukovalolamput 32 —32

Kaksoistorvet (torven releessä) 30
~

Paikka

Valonheittäjän kaukovalon merkkilamppu 1

Paikka Valoteho

Tunnusvalon lamppu 3

Valovaroke (valonheittäjän ja takalampun valon-
katkaisijan takana) 20 amp.

Taka- ja jarrulamppu 21— 3

Kojelaudan lamput V-j 2

Yksinkert. merkkitorvi (torven johtimen liittimessä) 20
Valonheittäjän lähivalolamput 1 1 /2

Varokkeet: Lamput
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JOHDIIVKAAVA
(MALLI P-8)

A — Valonheittäjä — oikea
B — Valonheittäjä — vasen
D — Induktiokela
E — Generaattori
F — Käynnistin ja katkaisija
G — Merkkitorvi (yksinkertainen)
H — Johdinliitin
J — Valonheittäjän jalkakatkaisija
N — Sytytyksen säälölamppu

M — Sytytyksen säätäjä ja kansi
P — Kojelautalamppu — oikea
Q — Valonheittäjän kaukovalon merkki-

valo
R — Merkkipainin
S — Kojelautalamppu — vasen
T — Kojelautalampin katkaisija
U — Amperimittari
V — Polttoainemittari (kojelaudalla)

W — Valonheittäjän ja takalampun kat-
kaisija ja varoke

X — Johtimen liitin ja varoke
Y — Jännitteen säätäjä
Z — Johtimen liitin

AA —Akku
BB — Sisälampun katkaisija
CC— Polttoainemittari (säiliössä)
DD—Johtimen liittimet
EE— Sisälamppu

FF— Tunnusvalo
GG— Johtimen liitin
HH—Johtimen liittimet
JJ— Taka- ja jarrulamppu
1-6— Sytylystulpan johtimet

7 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja piti-
met — oikealla

8 — Valonheittäjän ulkojohtimet ja piti-
met — vasemmalla

9 — Keltainen
10 — Musta
11 — Punainen
12 — Punainen
13 — Keltainen
14 — Musta
15 — Sylylyspuolan sekundäärikaapeli

(suurjännitekaapeli)
16 — Sytytyspuolan primäärikaapeli

(musta)
18 — Musta
19 — Vihreä
20 — Vihreä
21 — Punainen
22 — Punainen
23 — Vihreä
24 — Punainen (alempi hehkulanka)
25 — Keltainen (apulamppu)
26 — Musta (ylempi hehkulanka)

27 — Punainen
28 — Musta
29 — Musta
30 — Musta
31 — Ruskea
32 — Ruskea
33 — Musta
34 — Sininen
35 — Sininen
36 — Ruskea
37 - Musta
38 — Punainen
39 - Musta
40 — Keltainen
41 — Punainen
42 — Vihreä
13 — Käynnistyskaapeli, negatiivinen
44 — Pariston maadoituskaapeli, (+),

positiivinen
45 — Punainen
46 — Valkea
47 — Keltainen
48 — Ruskea
49 — Sininen
50 — Valkea
51 — Valkea
52 — Valkea (merkkilamppu)
53 — Valkea (takalamppu)

Paikka ValotehoPaikka Voimakkuus
Valonheittäjän kaukovalolamput 32 —32

Lamput

Tunnuslamppu (takana) 3

Valonheittäjän lähivalolamput . 1 1/i

Sulakkeet:

Valaistus sulake (valonheittäjän ja takalampun kat-
kaisijan takana) 20 amp.

Yksinkert.merkinantotorvi (torven johdinliittimessä) 20 ~

Kaksoistorvi (torven releessä) 30 ~

Kaukovalon näyttö-valolamppu 1
Taka- ja jarrulamppu 21 — 3

Kojelautalamput 1 1j2
Sisälamppu 15
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JOHDINKAAVA
(MALLI C-22)

A — Valonheittäjä — oikea
B — Valonheittäjä — vasen
C — Itsetoimiva kuristinventtiili
D — Virranjakaja
E — Induktiokela
F — Generaattori
G — Käynnistin jasolenoidikatkaisija
H — Merkkilorvi (yksinkert.) katso „H"

ja „J" kuv. 14, kaksoistorvi
J — Jarrulampun katkaisija

K — Johdinliitin
L — Johdinliitin
M — Johdinliitin ja varoke
N — Valonheittäjän jalkakatkaisija
P — Tupakansytytin
Q — Kojelautalamppu — oikea
R — Sytytyksen katkaisija ja lukko
S — Sytytyksen katkaisijan lamppu
T — Merkkitorven painin
U — Tuulilasin pyyhkijän katkaisija

(2:nen malli), katso kuv. 15 Imen
malli

V — Kojelautalamppu — vasen
W — Kojelautalamppu, katkaisija
X — Amperimittari ja katkaisija
Y — Polttoainemittari kojelaudalla
Z — Valonheittäjän ja takalampun kat-

kaisija
AA—Valonheittäjän kaukovalon merkki-

lamppu
BB—Jännitesäätäjä
CC— Tuulilasin pyyhkijän moottori
DD—Käynnistyskatkaisija
EE—Johtimen liitin
FF—Akku
GG— Sisälampun katkaisija
HH—Kaapelin liittimet

JJ — Taka- ja jarrulamppu — oikea
KK — Polttoainemittari (säiliössä)
LL— Johtimen liittimet
MM —S isälampp v
NN— Tunnuslamppu
PP—Johtimen liittimet
QQ— Taka- ja jarrulamppu — vasen
1-6— Sytylystulppien johtimet

7 — Valonheittäjän sisäjohdin ja jalusta
— oikea

8 — Valonheittäjän sisäjohdin ja jalusta
— vasen

9 — Punainen — alempana hehkulangan
johdin

11 — Keltainen — puolivalolampun joh-
din

10 — Musta — ylemmän hehkulangan joh-
din

12 — Induktiokelan sekundääri johdin
13 — Musta — sytytyslangan primääri-

johdin
14 — Valkoinen
15 — Sytytyksen katkaisija ja kaapeli-

ryhmä
16 — Vihreä
17 — Punainen
18 — Vihreä
19 — Vihreä
20 — Punainen
21 — Keltainen
22 — Musta
23 — Punainen
24 — Punainen
25 — Ruskea
26 - Vihreä
27 — Keltainen
28 — Punainen

29 — Musta
30 — Musta
31 — Punainen
32 — Vihreä
33 — Musta
34 — Musta
35 — Ruskea
36 — Vihreä
37 — Ruskea
38 — Punainen
39 — Sininen
40 — Musta
41 — Punainen
42 — Musta
43 — Ruskea
44 — Ruskea
45 — Punainen
46 — Valkoinen
47 — Punainen
48 — Akun maadoitusjohdin ja johdinlii-

tin (+) positiivinen
49 — Käynnistys johdin ja johdinliitin

(-)
negatiivinen

50 — Keltainen
51 — Punainen
52 — Punainen jarrulampun johdin
53 — Valkoinen — takalampun johdin
54 — Valkoinen
55 — Ruskea tai musta ja keltanen
56 — Sininen
57 — Sininen
58 — Ruskea tai musta ja keltanen
59 — Valkoinen
60 — Valkoinen
61 — Punainen — jarrulampun johdin
62 — Valkoinen — takalampun johdin

Lamput

Valonheittäjän päälamppu 32 —32

Taka- ja jarrulamppu 21 — 3

Paikka Paikka Valoteho

Valonheittäjän merkkivalolamppu 1 1/2

Sisälamppu (7-heng. Sedän) 6

Kojelaudan lamppu 1 1/2

Ylivaihteen merkkilamppu 1

Tunnusvalolamppu 3

Varokkeet:

Tuulilasin pyyhkijä (pyyhkijän katkaisijan takana
taipyyhkijän johtimien yhteydessä 14

Sisälamppu 15

Merkinantotorvi (varoke merkkitorven johtimessa) 20 amp.
Kaksois-merkkitorvi (torven releessä) 30 ~ Valonheittäjän apulamppu 1 l/2
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JOHDINKAAVA
(MALLI B-23)

A — Valonheittäjä — oikea
B — Valonheittäjä — vasen
C — Itsetoimiva kuristin
D — Virranjakaja
E — Induktiokela
F — Generaattori
G — Käynnistin ja solenoidi
H — Merkkitorvi — oikea
J — Merkkitorvi — vasen
K — Jarrulampun katkaisija
L — Johdinliitin
M — Johdinliitin
N — Valonheittäjän jalkakatkaisija
P — Tupakansytytin
Q — Kojelautalamppu — oikea
R — Sytytyksen katkaisija ja kansi
S — Sytytyksen säätölamppu
T — Merkkitorven painin
U — Tuulilasin pyyhkijän katkaisija

(2:nen malli) katso „S" kuv. 15,
l:nen malli

V — Kojelautalamppu — vasen
W — Kojelautalamppu katkaisija
X — Amperimittari ja katkaisija
Y — Polttoainemittari kojelaudalla
Z — Valonheittäjän ja takalampun kat-

kaisija
AA—Valonheittäjän kaukovalon merkki-

valo
BB — Jännitesäätö
CC— Tuulilasin pyyhkijän moottori
DD— Käynnisty skatkaisij a
EE— Johtimen liitin
FF— Akku
GG— Sisälampun katkaisija
HH—Johtimen liitin

JJ— Taka- ja jarrulamppu — oikea
KK—Polttoainemittari säiliössä
LL— Johtimen liittimet
MM — Sisälamppu
NN — Tunnuslamppu
PP— Johtimien liittimet
QQ— Taka- ja jarrulamppu — vasen
1-8— Sytytystulppien johtimet

9 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja jalus-
tat — oikealla

10 — Valonheittäjän sisäjohtimet ja jalus-
tat — vasemmalla

11 — Punainen — alemman hehkulangan
johdin

12 — Keltainen — lähivalolampun johdin
13 — Musta — ylemmän hehkulangan

johdin
14 — Induktiokelan sekundäärijohdin
15 — Musta — Induktiokelan primääri

johdin
16 — Musta
17 — Sytytyksen katkaisija ja johdin
18 — Vihreä
19 — Punainen
20 — Vihreä
21 — Vihreä
22 — Vihreä
23 — Punainen
24 — Punainen
25 — Punainen
26 — Punainen
27 — Keltainen
28 — Musta
29 — Ruskea
30 — Punainen
31 — Punainen

32 — Keltainen
33 — Musta
34 — Musta
35 — Punainen
36 — Vihreä
37 - Musta
38 - Musta
39 — Ruskea
40 — Vihreä
41 — Ruskea
42 — Punainen
43 - Musta
44 — Punainen
45 — Musta
46 — Ruskea
47 — Ruskea
48 — Valkoinen
49 — Punainen
50 — Pariston maadoitusjohdin (-J-) posi-

tiivinen
51 — Käynnistysjohdin (—) negatiivi-

nen
52 — Ruskea tai musta ja keltanen
53 — Sininen
54 — Sininen
55 — Keltainen
56 — Punainen
57 — Punainen — jarrulampun johdin
58 — Valkoinen — takalampun kaapeli
59 — Valkoinen
60 — Ruskea tai musta ja keltanen
61 — Sininen
62 — Valkoinen
63 — Valkoinen
64 — Punainen, jarrulampun kaapeli
65 — Valkoinen, takalampun kaapeli

Merkkitorvet (torven releessä) 30 amp.

Varokkeet

Kojelautalamppu 1 1/t

Paikka Paikka Valoteho

Valonheittäjän lähivalolamppu 1 1/2
Kaukovalon merkkilamppu 1 x/a

Sisälamppu 15

Tuulilasin pyyhkijä (pyyhkijän katkaisijan takana
tai johtimen liittimessä 14 „

Taka- ja jarrulamppu 21— 3

Lamput

Valonheittäjän kaukovalolamppu 32— 32

Tunnuslamppu 3
Ylivaihteen merkkilamppu
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JOHDIIVKAAVA
(MALLI C-24)

A — Valonheittäjä — oikea
B — Valonheittäjä — vasen
C — Itsetoimiva kuristin
D — Virranjakaja
E — Ylivaihteen solenoidin katkaisija
F — Induktiokela
G — Torvi — oikea
H — Torvi — vasen
J — Torven relee ja varoke
K — Generaattori
L — Käynnistin ja solenoidi
M — Valonheittäjän johdinrasia
N — Merkkivalon katkaisija
P — Valonheittäjän jalkakatkaisija
Q — Torven maadoitusjohtimen liitin
R — Tuulilasin pyyhkijän sulake ja lii-

tin (ensimäinen malli)
S — Tuulilasin pyyhkijän katkaisija

(ensimäinen malli)
T — Tupakansytytin, edessä
11 — Sytytyksen katkaisija ja kansi
V — Sytytyksen katkaisija ja lamppu

W — Nopeusmittarin lamppu — oikra
X — Runkojohtimen kaapeli, varoke ja

liitin
Y — Tuulilasinpyyhkijän katkaisija ja

varoke (toinen malli)
Z — Nopeusmittarin lamppu — vasen

AA —Torven painin
BB — Kojelautalampun katkaisija
CC— Kojelautalamppu — oikea
DD —Amperimittari ja katkaisija
EE— Polttoainemittari (kojelaudalle)
FF— Kojelautalamppu — vasen
GG— Valonheittäjän ja takalampun kat-

kaisija
HH— Valonheittäjän kaukovalon käyttö-

valo
JJ— Etuosan sisävalokatkaisija (vain Li-

mousinessa
KK —Tuulilasin pyyhkijän moottori
LL— Generaattorin jännitteen säätäjä
MM — Ylivaihteen solenoidin relee ja va-

roke
NN —Käynnistimen katkaisija
PP— Johtimen tiilin
QQ— Varaparisto
RR — Ylivaihteen solenoidin katkaisija
SS— Ylivaihteen solenoidin näyllövalo
TT— Puhelimen kuuloke (vain Limousi-

nessa
UU— Puhelimen mikrofoni (vain Limousi-

nessa)
VV —Puhelimen katkaisija
WW' — Etuosaston lamppu
XX — Sisälampun katkaisija
Y Y—Sisälamppu — oikea

ZZ— Lukulampun katkaisija
AAA—Tupakansytytin — oikea (taka-

osasto)
BBB—ltsetoimiva ovikatkaisija — oikea
CCC —Taka- ja jarrulampun liitin
DDD — Taka- ja jarrulamppu — oikea
EEE — Polttoainemittari (säiliössä)
FFF—Sisälamppu
GGG — Taka-tunnusvalo
HHH—Seinälamppu — vasen
JJJ— Tupakansytytin (taka-osasto)
KKK —Itsetoimiva ovikatkaisija — vasen
LLL — Taka-, jarru- ja tunnuslampun-

kaapelin liittimet
MMM—Taka- ja jarrulamppu — vasen
1-8— Sytytystulppien johtimet (suurjänni-

tekaapeli)
9 — Valonheittäjän johtimet ja jalustat

— oikea
10 — Valonheittäjän johtimet ja jalustat

— vasen
11 — Punainen (alempi hehkulanka)
12 — Keltanen lähivalolamppu
13 — Musta (ylempi hehkulanka)
14 — Sekundäärijohdin
15 — Primäärijohdin (musta)
16 — Musta
17 — Musta
18 — Punainen
19 — Sytytyksen katkaisijan johdin
20 — Vihreä
21 — Vihreä
22 — Vihreä
23 — Punainen
24 — Punainen
25 — Ruskea
26 — Vihreä
27 — Musta
28 — Keltainen
29 — Punainen
30 — Punainen
31 — Punainen
32 — Punainen
33 — Musta
34 — Keltainen
35 —■ Punainen
36 — Ruskea
37 — Pariston maadoitusjohdin (-)-) posi-

tiivinen
38 — Käynnistyskaapeli (— ) negatiivinen
39 — Punainen
40 — Musta
41 — Ruskea
42 — Musta
43 — Punainen
44 — Musta
45 — Valkoinen

46 — Punainen
47 — Musta
48 — Punainen
49 — Musta
50 — Ruskea
51 — Punainen
52 — Ruskea
53 — Vihreä
54 — Musta
55 — Sininen
56 — Sininen
57 - Musta
58 — Musta
59 — Punainen
60 — Vihreä
61 — Ruskea tai musta ja keltanen
62 — Vihreä
63 — Punainen
64 — Punainen
65 — Punainen
66 — Ruskea (Tuulilasinpyyhkijän moot-

torin kaapelihelaan „C")
67 — Vihreä (Tuulilasinpyyhkijän moot-

torin kaapelihelaan „A")
68 — Punainen (Kojelaudalla olevaan polt-

toainemittariin „IGN")
69 — Punainen (Tuulilasinpyyhkijän

moottorin kaapelihelaan „B")
70 — Punainen
71 — Musta
72 — Punainen
73 — Keltainen
74 — Punainen
75 — Punainen
76 — Keltainen
77 — Punainen
78 — Punainen (jarrulamppuun)
79 — Valkoinen (takalamppuun)
80 — Valkoinen
81 — Ruskea tai musta ja keltanen
82 — Sininen
83 — Keltainen
84 — Vihreä
85 — Valkoinen
86 — Vihreä
87 — Ruskea
88 - Musta
89 — Musta
90 — Keltainen
91 — Keltainen
92 — Valkoinen
93 — Punainen
94 — Punainen
95 — Valkoinen
96 — Valkoinen
97 — Punainen (jarrulamppuun)
98 — Valkoinen (takalamppuun)

Torvet (torven releessä) 30 amp. Valonheittäjän kaukovalolamppu 32 — 32

Runkojohtimet 30
Lukulamppu 15

Paikka Lamput Valoteho

Tuulilasin pyyhkijä (pyyhkijän katkaisijan takana
tai johtimen liittimessä 14 ~ Valonheittäjän kaukovalon näyttövalolamppu 1 1/2

Paikka Varokkeet

Kojelautalamppu l 1

Seinälamput 6

Valonheittäjän lähivalolamppu 1 1/2

Ylivaihteen solenoiidin releessä 20 Taka- ja jarrulamppu 21— 3

Ylivaihteen näyttölamppu /
Taka-tunnuslamppu , 3

Etuosaston lamppu 15
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R/VDIO.
Yleistä.

Autoradiossa esiintyy kolmenlaisia häiriöitä. En-
nenkuin ryhdytään niitä poistamaan, on ensin tar-
koin saatava selville, mistä häiriölaadusta on kysy-
mys. Nämä kolme häiriölaatua ovat seuraavat:
1. Ulkonaiset häiriöt, jotka johtuvat raitioteistä,

voimalaitoksista, Neon valomainoksista, linja-
autoista tai suurjännitejohdoista. Tämä häiriö-
laatu saadaan helposti selville ajamalla toiselle
paikkakunnalle ja vertaamalla häiriöitten voi-
makkuuksia toisiinsa.

2. Vaunun sytytyslaitteista johtuvat häiriöt, jotka
ilmenevät nopeina purkauksina, tai generaatto-
rin surinan tai vikinän aiheuttamat häiriöt. Nämä
häiriöt saadaan selville pysäyttämällä moottori
ja antamalla radion toimia niin, ettei lähetys
kuulu täysin selvästi. Jos melu häviää moottorin
seisoessa, johtuu häiriö yllämainitusta seikasta.

vastaanotin toimisi moitteettomasti:

3. Häiriöt, jotka esiintyvät voimakkaana häiriönä,
kun kunnellaan kaukaista asemaa, jonka lähetys
kuuluu heikosti. Tämä ääni syntyy, kun radio
pannaan määrätyissä olosuhteissa toimimaan täy-
dellä äänen voimakkuudella. Useimmissa tapauk-
sissa johtuu tämä häiriö ilmastollisista seikoista,
putkista tai itse radiovastaanottimesta. Radio-
vastaanotin saa tavallisesti käytöstä jääneen
voimaylijäämän, jotta sen äänenvoimakkuus olisi
riittävä tai että edullisella säällä kuuluisi kaukai-
nenkin lähetysasema.

Radion sovitus vaunuun.

Sytytystulppia ja virranjakajaa varten on radio-
koneessa olemassa häiriönvaimentajat. On huoleh-
dittava siitä, että ne ovat kunnollisesti sovitetut.
Vaunua varten on myös kaksi häiriönvaimentajaa,
toinen generaattorissa latausliittimen ja maadoitus-
kaapelin välillä ja toinen katto-valojohtimen ja maa-
doituskaapelin välillä, lähellä pylvästä, jossa joh-
din on. Usein lienee tarpeen sovittaa vielä yksi

Kuten muissakin sähkökojeissa on näissäkin kaik-
kien liitosten oltava ehjät ja kosketusten hyvät.
Kuitenkin ovat radiovastaanottimet, verrattuna
muihin sähkölaitteisiin, hyvin herkät toisista sähkö-
kojeista johtuville häiriöille. Nämä häiriöt kuullaan
kovaäänisestä epämiellyttävänä ääntelynä ja liian
heikkona vastaanottona.

Häiriöt.

Joka vastaanotinta seuraa ohjeet sen sovittami-
seksi vaunuun. Niitä noudattaen ei sovitus tuota
vaikeuksia ja vastaanotin toimii moitteettomasti.
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amperimittarin me-
noliittimeen, josta virta kulkee moottoriin.

Yleinen menettelytapa vaunun sähkölaitteitten
aiheuttamien häiriöitten vaimentamiseksi, joka on
esitetty luvussa »Radiovastaanottimen sovitusoh-
jeet», on useimmissa tapauksissa tehokas. Kuiten-
kaan ei määrätyissä tapauksissa sillä tavoin saada
riittävää vaimennusta ja sentähden on käytettävä
yhtä tai useampia seuraavista menetelmistä, jotta

1. Häiriöt voivat tulla joko vastaanottimesta tai
antennin kautta. Näitten häiriöitten syy tutki-
taan irroittamalla antennijohdin vastaanotti-
mesta. Jos moottorin aiheuttamat häiriöt jäävät
pois, osoittaa se selvästi, että häiriöt tulevat
antennin kautta. Jos häiriöt kuitenkin jatkuvat,
voidaan siitä päättää, että ne ainakin osittain
johtuvat itse vastaanottimesta, »A»-paristosta tai
säätölampun kaapelista.

2. Viimemainitussa tapauksessa on vakuuttaudut-
tava siitä, että kaikki maadoituskaapelit ovat
puhtaat ja lujasti kiinni. On eduksi, jos raavitaan
väri pois väliseinän niistä paikoista, joihin alus-
levyt tulevat, jotta saadaan hyvä maadoitus.
Jos näin menetellään ja noudatetaan kaikissa
yksityiskohdissa vastaanottimen asennusohjeita,
niin ei häiriöitten pitäisi johtua itse vastaan-
ottimesta.

3. Jos antenni johtaa moottorista tulevia häiriöitä,
on tarkastettava, onko vastaanottimesta koripyl-
vääseen johtava antennijohdin hyvin suojustettu
ja suojus hyvin maadoitettu.

Joskus sattuu, että virranjakajankansi on epä-
keskeinen. Se on silloin uusittava. On katsot-
tava, että kaikilla suurjännitejohtimilla, jotka
ovat yhdistetyt jakajan kanteen, on hyvä kos-
ketus liitospaikoissaan. Tavallisesti riittää, jos
ne työnnetään kanteen mahdollisimman sy-
välle.

4. Kaikki pienjännitejohtimet, jotka kulkevat yh-
densuuntaisesti suurjännitevirtapiirin voimaken-
tän kanssa tai ovat siinä, vaikuttavat johtimina,
ja on ne tai suurjännitejohtimet johdettava
muulla tavoin.

5. Useissa tapauksissa saadaan suuri osa häiriöitä
poistetuksi, jos moottorin ja vaunun rungon väli-
nen kosketus on hyvä. Nämä sähköiset yhteydet
saadaan paraiten siten, että osat yhdistetään
toisiinsa 2 1/2 cm (1") levyisellä kuparipunoksella.
Hyvä yhteys varustelaudan, korin ja rungon
välillä auttaa suuresti.

6. Jokainen johdin, käyttölaite ja putki, joka
kulkee moottoriosastosta väliseinän lävitse, voi
aiheuttaa häiriöitä ja olisi sentähden maadoi-
tettava väliseinän yhteyteen. Maadoitukseen on



käytettävä raskasta, taipuisaa kuparijohdinta ja
otettava myös käyttölaitteitten liike huomioon.
Jos käyttölaitteet ovat ruostuneet, on ne raa-
vittava ja puhdistettava, niin että kuparijohdin
voidaan hyvin juottaa kiinni. Useissa tapauk-
sissa on myös ohjauspylväs maadoitettava väli-
seinään. Usein johtuvat häiriöt vaunussa ole-
vista irtonaisista sähköjohtimista. On tutkittava
kaikki lamppujen, merkinantonapin, merkinanto-
torven, tupakansytyttäjän y. m. liitoskohdat;

hankauksesta. Tämä häiriö havaitaan voimakkaim-
pana kuivalla, viileällä ilmalla ja katoaa se kosteassa
ilmassa.

Vikojen poistaminen.
Kun radio ei ollenkaan toimi:

1. a. Kierretään kytkin auki, jotta saataisiin selville,
tuleeko vastaanottimeen virtaa. Jos tämä ta-
pahtuu, valaisee tarkastuslamppu. Jollei valoa
tule, on lamppu uusittava, jottei viallinen
lamppu ole osoittamatta jännitettä. Lamppu
uusitaan irroittamalla kaukosäätölaitteen ta-
kana oleva lampunpidin ja kiertämällä lamppu
irti pitimestä. Alkuperäisen lampun sijasta
käytetään vastaavaa 6.3 voltin lamppua. Jos
on todettu, että asteikonvalo on kunnossa
eikä vastaanottimessa ole jännitettä, on ensiksi
tutkittava varoke. Jos varoke on kunnossa
tutkitaan, onko mahdollisesti A-pariston lii-
tin syöpynyt, ja yhdistys sen johdosta huono.
Muut syyt, jotka estävät vastaanottimien saa-
masta virtaa, ovat:
1. Kaapeli murtunut.
2. Huono kosketus varokkeen pitimessä.
3. Vastaanottimessa viallinen pistokytkin.
4. Vialliset johtimet vastaanottimessa.

kaikkien kosketinten on oltava puhtaat ja liitti-
mien lujasti kiinni.

7. Kaikki vaunun metalliosat, jotka ovat väärin
tai huonosti yhdistetyt vastaanottimen metalli-
kehykseen tai siihen liittyviin laitteisiin, synnyt-
tävät melua kovaääniseen. Tällaisten häiriöiden
estämiseksi eivät kaasuttajan ilmaläpän langat
tai putket, nopeusmittarin kaapeli y.m. saa han-
gata vastaanotinta. Myös on akun ja muitten
kaapelien oltava lujasti kiinni, jottei syntyisi
huonoa tai katkeilevaa yhteyttä vaunun metalli-
osien kanssa.

8. Vaunun sytytysjärjestelmän on aina oltava hy-
vässä kunnossa. Kuluneet sytytystulpat tai jos
niitten kärkivälit ovat huonosti tarkistetut, vai-
kuttavat haitallisesti sekä moottorin käyntiin
että vastaanottimen toimintaan. Samaa voidaan
sanoa palaneista tai huonosti tarkistetuista katko-
jan kärjistä. b. Jos tarkastuslamppu osoittaa, että vastaanotin

saa virtaa, niin kuunnellaan tarkoin, jotta to-
dettaisiin toimivatko värähdyslaite ja »B»-
paristo oikein. Siinä tapauksessa kuullaan
heikko mekaninen surina.

9. Usein pidetään sähköisiä häiriöitä, jotka johtuvat
läheisistä suurjännitejohtimista tai muista säh-
kölaitteista, sytytyksestä johtuvina. Nämä häi-
riöt esiintyvät sekä moottorin seisoessa että sen
käydessä. Sytytyksestä johtuvien häiriöitten tut-
kiminen olisi suoritettava seudulla, joka on muista
häiriöistä vapaa.

c. Kun värähdyslaitteen on todettu toimivan,
irroitetaan vastaanottimen kansilevy ja tutki-
taan hehkuvatko langat kaikissa putkissa.

Jolleivat jonkun putken hehkulangat loista,
on putki uusittava ja jollei vika siten häviä,
ovat kaikki putket, yksi kerrallaan uusittavat
ensiluokkaisiksi. Radioissa, joissa on n.s. me-
talliputket, ei hehkulankoja näe.

Häiriöt nahkapatjoituksella varustetuissa
vaunuissa.
Jos vaunu on sisustettu oikealla tai keinonahalla,

on usein sytytyksestä johtuva häiriö voimakkaampi
ja pysyväisempi kuin kankaalla sisustetuissa vau-
nuissa.

d. Irroitetaan antennijohdin vastaanottimesta ja
tutkitaan onko antenni oikein maadoitettu.

Ääntä poistettaessa nahkalla sisustetuista vau-
nuista, on usein antennista tuleva lanka päällys-
tettävä koko pituudeltaan tai n. 8 cm (3") antennin
puoleisesta päästään. Tämä on tehtävä päällyste-
tyllä heikkovirtalangalla. (Käytetään lankaa, jossa
ulkopäällyste on eristetty useampikerroksisella, va-
halla kyllästetyllä puuvillakudoksella.)

2. Häiriöiden koetus.
a. Vialliset häiriönvaimentajat aiheuttavat taval-

lisesti aina häiriön. Yksinkertaisimmin tutki-
taan häiriönvaimentajat, vaihtamalla kokeeksi
yksi häiriönvaimentaja kerrallaan hyvässä
kunnossa olevaan.

b. Jotta todettaisiin, onko jossakin häiriönpoisto-
kondensaattorissa häiriöitä aiheuttavia oiko-
sulkuja, korvataan aina yksi kondensaattori
kerrallaan uudella, jonka tiedetään olevan hy-
vässä kunnossa.

Joskus havaitaan ajettaessa vastaanottimessa raa-
piva ääni. Tämä johtuu staattisesta sähköstä, joka
syntyy istujan vaatteitten ja patjoituksen välisestä
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8. MOOTTORI.
Huolellisesti hoidettu moottori käy häiriöittä ja

varmasti. Tässä käsikirjassa esitetyt työtavat pe-
rustuvat vuosikausien kokemukseen ja ovat osoit-
tautuneet käytännöllisiksi. Autoasentajalle on an-
nettu tarkat välysmitat. Nämä ahtaat välysmitat
ovat tarpeen ja seurataan niitä tehtaassa tarkoin
moottoria rakennettaessa. Sentähden on aivan luon-
nollista, että kun huoltokorjaamossa jokin osa uusi-
taan, olisi korjaus tehtävä samalla tarkkuudella,
jotta moottori saisi suurimman tehonsa.

Ohjeita moottorin voitelemiseksi.

Tapa millä autoasentaja työskentelee, ilmaisee
hänen pätevyytensä. Puhtaus yllyttää aina parem-
paan työnsuoritukseen. Ennen purkamista ja- asen-
tamista on laitteet puhdistettava liasta ja
öljystä. Irroitetut osat on ennen paikalleen aset-
tamista perusteellisesti puhdistettava. Korjauksessa
käytetyt hioma-aineet on ennen asentamista perus-
teellisesti osista poistettava. Autoasentajan ei luon-
nollisestikaan ole mahdollista työskennellä puhtain
käsin, mutta kojeitten ja niitten osien puhdistus
ennen korjauksen alkua helpoittaa suuresti työtä.
Puhtaus takaa paremman ja tarkemman työn.
Lopuksi säästetään puhtaudella aikaakin.

Öljynpaine.

Edellämainittu on otettu käsikirjan moottoria
koskevaan lukuun, koska huoltotyöt useimmiten
koskevat moottoria. Mutta samat autoasentajan
työskentelytapoja koskevat perussäännöt pätevät
myös muihin vaunun osiin nähden ja olisi niitä niin
hyvin tarkastajien ja työnjohtajien kuin autoasenta-
jainkin noudatettava.

Moottorin voitelu.
Kaikki kampiakselin-, kiertokangen- ja nokka-ak-

selin laakerit ovat varustetut painevoitelulla.
Sylinterin seinät, männäntapit, nokat, venttiilin-

nostajat ja -ohjaukset saavat voitelunsa öljysuih-
kusta, joka tulee kaikkien kiertokangen laakerien
yläosassa olevista öljyreijistä sekä kiertokangen ja
kampiakselien laakereista roiskuvasta öljystä.

käyttölämpötilassa.
8. Pumpunkannen tiiviste liian paksu.

laakerit väljät.

Öljypumppu on hammaspyöräpumppu ja sijait-
see se moottorin oikealla puolella. Öljykaukalon
pohjalla on siivilä, jonka lävitse pumpun öljyam-
meesta imemän öljyn on kuljettava. Öljyn paineen
säätää venttiili ja varustelaudalla olevasta mitta-
rista nähdään paineen suuruus.

1. Murtuneet öljyputket tai johdot.Jakoketju ja ketjupyörät saavat voiteensa ohuesta
putkesta, joka johtaa öljyn etumaisesta nokka-akse-
lin laakerista.

Kampikammio on varustettu tuulettajalla, joka
poistaa kaasut ja höyryt kammiosta.

Öljypumppu.Öljy pannaan moottoriin öljyn täyttöaukosta,
jonka kansi on varustettu ilmanpuhdistajalla, joka
estää pölyä ja likaa pääsemästä moottoriin. Öljyn-
pinnan korkeus tutkitaan moottorin vasemmalla
puolella olevalla mittapuikolla.
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Moottorissa on käytettävä ensiluokkaista ja hyvin
puhdistettua öljyä. Luvussa 1 esitetyissä voitelu-
ohjeissa on öljyn paksuus (viskositeetti) numeroitu
S.A.E.-systeemin mukaan. Numerot ilmoittavat vain
öljyn paksuuden eivätkä lainkaan sen laatua. Tässä
systeemissä tarkoittavat suuremmat numerot ras-
kaampia ja pienemmät kevyempiä öljyjä.

Öljynpaineen tarkastus on tehtävä vain silloin
kun öljyn paksuus moottorissa on oikea ja moottori
on käyttölämpötilassaan. Näillä edellytyksillä on
normaalinopeuksilla ajettaessa »Normaali-tarkistuk-
sissa» ilmoitettu paine oikea.

Öljynpaineventtiilit ovat säädettäviä ja voi säätö
tapahtua kahdella tavalla: Toinen säätö tapahtuu
siten että irroitetaan öljynpaineventtiilin kansi ja
kierretään uurrettua tulppaa kellon osoitinten suun-
taan paineen suurentamiseksi ja päinvastaiseen suun-
taan paineen pienentämiseksi.

Toinen säätötapa on se, että alkuperäinen jousi
korvataan uudella, jolla on toisenlainen jännitys.
Voimakkaammalla jousella suurenee paine ja hei-
kommalla se pienenee. Kolmea eri vahvuutta olevia
jousia voi tilata tehtaan huolto-osastosta. Eroituk-
seksi normaali jousista ovat öljynpaineen pienentä-
miseksi käytettävät heikommat jouset punaisia.
Öljynpaineen suurentamiseksi käytettävät normaali-
jousia vahvemmat jouset ovat vihreitä. Normaali-
jouset eivät ole lainkaan maalatut.

Jos öljymittari ei näytä ollenkaan painetta tai
vain pienen paineen, niin on, ennen öljynpainevent-
tiilin jousen vaihtamista, ensin tutkittava öljyämis-
laitteet.

Seuraavassa esitetään muutamia syitä, joista
huono öljynpaine johtuu:

2. Vuoto öljyputkien tai johtojen liitoksissa
3. Viallinen öljynpainemittari.
4. Öljypumpun siivilä tukkeutunut.
5. Öljypumpun hammaspyörät kuluneet.
6. Kampiakselin-, kiertokangen- tai nokka-akselin

7. Öljyn paksuus ei ole oikea tai öljy ei ole oikeassa

Öljypumppua käyttää nokka-akselilla oleva kie-
rukkapyörä. Öljypumpun hammaspyöriä tarvitsee
harvoin uusia, s.o. kun ne ovat kuluneet, mikä



havaitaan alhaisena öljynpaineena ja liikaväljyy-
tenä hammaspyörien välillä.

Kampikammion alaosa
(Öljypohja).Huom: Öljypumpun käyttöakselia purettaessa

tai asennettaessa on aina tutkittava sytytysasetus. Kampikammion alaosaa asennettaessa on huo-
lehdittava, että uusi tiiviste kiinnitetään tiiviste-
tahnalla paikalleen. Kokoonpanon jälkeen käyte-
tään moottoria tyhjänä useita minuutteja suurella
nopeudella ja tutkitaan esiintyykö vuotoja.

Öljysuodatin
(Öljynpuhdistaja)

öljysuodatin eroittaa vieraat kiinteät esineet
öljystä. Se ei kuitenkaan poista öljystä vettä,
polttoainetta ja happoja, joita normaali-käytössäkin
muodostuu kampikammioon.

Kampiakseli.

Öljysuodatin on joka 12 000—16 000 km (8 000—
10 000 mailin) perästä uusittava, jotta estettäisiin
moottori toimimasta tukkeentunein suodattimin.

Jos suodatin on tukkeutunut, niin kiertää öljy
sen, joten laakerit saava suodattamatonta öljyä.

Öljyn virtaus suodattimen lävitse voidaan todeta
seuraavalla tavalla: Moottoria käytetään siten, että
öljymittari näyttää 0.7 at. (10 lbs.) paineen. Sitten
irroitetaan suodattimen pohjassa olevan öljyn paluu-
putken liitin. Tästä aukosta virtaa tasaisesti puh-
dasta öljyä, jos siivilä on kunnossa. Jollei öljyn
virtaus ole yhtenäinen, on suodatin todennäköisesti
tukossa.

Kampiakseli on varustettu vastapainoilla ja tasa-
painoitettu sekä staattisesti että dynaamisesti. Se
pyörii irroitettavissa tarkistetuissa laakereissa. Taki-
mainen laakeri ottaa vastaan kampiakselin päittäi-
sen paineen.

Kampilaakerit.
Kampilaakerit ovat tarkistettuja ja voidaan ne

uusia väljentämättä, kalvamatta ja ilman välile-
vyjä. Tämä on mahdollista koska sylinteriryhmän
laakeripesät ovat laakerikansien paikoillaan ollessa
tarkkaan koneistetut. Uusien laakerien asennus, tar-
peen tullen, palauttaa alkuperäisen keskityksen.
Uudet kampilaakerit voidaan helposti pyörittää
kampiakselilla asentoonsa.

Kuluneita tai väljiä kampilaakereita ei ole kos-
kaan laakerikansia tai -kuoria viilaamalla korjat-
tava. Viilattu laakeri ei koskaan ole kyllin tiivis
pitääkseen öljynpainetta. On sovitettava uudet
laakerit, jos entiset ovat liian väljät (katso Nor-
maali-tarkistuksia) tai jos laakerit ovat vahingoittu-
neet tai kuluneet. Ylä- ja alapuolikkaat saman-
aikaisesti uusittava. Ei koskaan ole uusittava vain
toista laakeripuolikasta, jollei myös toista samalla
uusita.

Öljymittari.
Joskus tukkeaa kerääntynyt hapettuma öljymitta-

rin liittimessä olevan pienen reiän. Tässä tapauk-
sessa saadaan reikä auki ohuella langalla ja mittari
jälleen kuntoon. Tämän reiän läpimitta on erittäin
pieni, jotta mittari olisi tarkempi, ja voi hyvin
pienikin epäpuhtaus tuketa reiän, niin että mittarin
toiminta siitä kärsii. Mittari saadaan kuitenkin
helposti kuntoon edellämainitulla tavalla.

Kun laakerin kannet on irroitettu on vuotavat
öljytiivisteet uusittava jottei jälleen öljyvuotoja
esiintyisi.

Käytössä vahingoittuneen tai murtuneen kampi-
laakerin kannen tilalle lähetetään tilattaessa uusi.
Nämä varakannet ovat kaikissa suhteissa alkupe-
räisten kaltaisia, paitsi että kiinnityspulttien reiät
ovat 0.39 m/m (1/64") suuremmat ja että kannen
kumpikin pää on lyhennettävä 0.79 m/m (1/32"),
joten kansi tulee 1.58 m/m (1/16") alkuperäistä
lyhemmäksi. Jollei ole saatavissa kojetta, jolla
kaikki kannet väljennettäisiin samanaikaisesti, niin
mainitun muutoksen avulla saadaan tarvittava väl-
jyys sovittamalla uudet laakerikannet moottoriin
käyttämällä välilevyjä tai kalvainta. Sovitus on
tarpeellinen, koska moottorin mukana valmistetut
laakerikannet väljennetään paikoillaan sylinteri-
ryhmässä, jossa niitä käytetään. Huoltoa varten
valmistetut kannet koneistetaan erikoislaitteessa,
jolloin syntyy eroavaisuuksia laakerien väljyydessä.
Ne on sovitettava, jotta voitaisiin pysyttää alku-
peräiset samankeskeisyydet mikä taas on tarpeen
laakerikuoria vaihdettaessa.

Kampikammion tuuletus.
Kampikammion tuuletuksen tarkoituksena on

poistaa vahingolliset höyryt ja kaasut kampikam-
miosta, ja estää niitä tiivistymästä, mikä taas voisi
liiaksi ohentaa öljyä kampikammiossa.

Ainoa kampikammion tuuletuslaitteen tarvitsema
hoito on, että öljyntäyttöputken ilmanpuhdistaja
puhdistetaan joka 3 000 km (2 000 mailin) ajon
jälkeen tai useamminkin pölyisillä teillä ajettaessa.
Ilmanpuhdistaja on pestävä bensiinissä tai pet-
roolissa. Kun se on kuivunut, kastetaan se tuoree-
seen moottoriöljyyn, jonka notkeus on S.A.E. n:o 50.
Ennen paikalleen sovittamista valutetaan liika öljy
pois. Ilmanpuhdistajasta ei saa öljyä pyyhkiä, mut-
ta kannen ulkopuolella oleva pyyhitään öljy pois.

Sijalle tulee raitista ilmaa öljyn täyttöputkesta,
joka on varustettu ilmanpuhdistajalla tomun ja
lian kampikammioon pääsemisen estämiseksi.

Tuuletus tapahtuu siten, että höyryt ja kaasut
johdetaan pois kampikammiosta tuuletusputkella
moottorin taakse.
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Nokka-akselin laakerit.

Jos laakerien väljyys on suurempi kuin »Normaali-
tarkistuksissa» esitetty, ovat nokka-akselin laakerit
irroitettavat ja uudet puristettava tilalle. On saata-
vissa sopivansuuruisia uusia laakereita, jotka voi-
daan väljentämättä sovittaa paikoilleen.

Vauhtipyörä.
Kampiakselin takapäähän pulteilla kiinnitettyyn

vauhtipyörään on kiinnitetty teräksinen käynnis-
tys-hammaskehä. Vauhtipyörä on tasapainoitettu
erikseen ilman kampiakselia ja voidaan sentähden
korvata uudella, ilman että kampiakselin tasapai-
noitus siitä kärsii. Vara-hammaskehiä on saatavana
tehtaan huolto-osastolta.

Kiertokanget ja niiden laakerit.
Kiertokanget ovat teräksestä muottiin taotut ja

on poikkipinta I-muotoinen. Kiertokangen laakerit
ovat purettavia. Männäntapin laakereissa ovat
pronssiset holkit.

Sovitettaessa laakeria kiertokankeen, on laake-
rissa oleva pieni koroke sovitettava kiertokangessa
olevaan syvennykseen, jotta laakerit pysyisivät pai-
kallaan. Tämä koskee molempia laakeripuoliskoja.
Vaihdettaessa on molemmat laakeripuoliskot uusit-
tava.

Mäntien sovitus.

Puolivalmiit männät.

(023") ylisuuruuteen.

Kiertokankien vaihto.

0.050").

Jokaisen kiertokangen paino otetaan valmistet-
taessa mitä tarkimmin huomioon, niin että on tar-
peetonta lajitella kiertokankia niitten painon ja
painopisteen suhteen kun ne sovitetaan moottoriin.

Kiertokanget on aina sovitettava siten, että
laakerin ylemmässä puoliskossa oleva öljyreikä tulee
moottorin venttiileihin päin.

Sylinterien hiominen.
Ennen mäntien asettamista sylintereihin, on

sylinterien läpimitta mitattava tarkalla mittarilla
ja jolleivät sylinterit ole »Normaali-tarkistuksissa»
mainittuja mittoja soikeammat ja kartiomaisem-
mat, ei sylinterejä tarvitse hioa.

Jos sylinterin soikeus ja kartiomaisuus ovat sal-
littua suuremmat, ovat sylinterit kunnostettavat
ennen uusien mäntien asentamista.

Sylinterit, jotka eivät ole liian huonossa kunnossa,
mutta kuitenkin vaativat korjausta tullakseen vaa-
timusten mukaisiksi, saadaan kuntoon hiomalait-
teella.

Sylinterit, jotka ovat hyvin huonossa kunnossa,
aivan soikeat tai kartiomaiset, ovat sopivalla ta-
valla koneistettavat ja silitettävät hiomalaitteella.

On paras hioa saman moottorin kaikki sylinterit
samanmittaisiksi räjähdysvoimien tasaamiseksi.
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Nykyisin saatavissa olevilla laitteilla on mahdol-
lista kunnostaa sylinterit niin, ettei niitten soikeus
tai kartiomaisuus ole yli 0.012 m/m (0.0005").

Huom! Sylinterejä uudestaan porattaessa tai
hiottaessa on erikoisesti varottava, ettei lastuja ja
hioma-aineita pääsisi kampikammioon ja kampi-
laakereiksi. Hiomisen jälkeen ennen mootto-
rin kokoonpanoa puhdistettava kampikammio ja
sylinterit perusteellisesti, sillä muuten kuluvat män-
nät ja laakerit ennenaikaisesti moottoria käytet-
täessä.

Tehtaan huolto-osastolta on saatavana valmiita
mäntiä normaalisuuruisina ja seuraavina ylikokoina:

0.076 m/m (003") 0.584 m/m (025")
0.127 „ (005") 0.635 „ (025")
0.254 „ (010") 0.762 „ (030")
0.381 „ (015") 1.016 „ (040")
0.508 „ (020") 1.270 „ (050")

1.52 m/m (0.060")
Ennen asennusta ovat männät huolellisesti tar-

kastettavat, ettei pinnoissa ole naarmuja.

Tehtaan huolto-osastolta on saatavissa puolival-
miita mäntiä, jotka edelleen koneistamalla saadaan
sovitetuksi kaikkiin sylintereihin.

Näitä mäntiä saadaan seuraavia kokoja:
1. Normaalimittaisista sylintereistä 0.584 m/m
2. Ylisuuruuksille 0.635 m/m — 1.27 m/m (0.025"—

Kun puolivalmiissa männissä männänrenkaitten
urat ovat jo valmiiksi koneistetut, ovat ainoastaan
vaipat koneistettavat. Ennen männänvaippojen
koneistusta oikeaan suuruuteen, on halkaisut avat-
tava, jotta estettäisiin niitä menettämästä muo-
toaan, jos vaipat jälkeenpäin leikataan auki.

Huom! On otettava huomioon, että männänren-
kaitten urien pohjat ja puolivalmiitten mäntien
renkaitten välit männän yläosassa ovat täysin ko-
neistetut ja toimitetaan niitä kahta suuruutta.
Toisin sanoen, puolivalmis mäntä aina 0.584 m/m
(023") ylisuuruuteen on, mitattuna rengasurista ja
-väleistä, läpimitaltaan pienempi kuin mäntä, jonka
ylisuuruus on 0.635 m/m—1.27 m/m (0.25"—0.50").
Tämän johdosta ei saa käyttää alle 0.584 m/m
(0.023") ylisuuruisen männän valmistukseen suu-
rempaa kuin 0.584 m/m (0.023") ylisuuruista puoli-
valmista mäntää.

Johtuen normaaliylisuuruisten mäntien rengas-
urien ja -välien erilaisista normaalimitoista, ei näitä
mäntiä saa käyttää pienempien mäntien valmistuk-
seen. Myöskään ei näitä mittoja saa missään ta-
pauksessa muuttaa normaalisessa, normaali-ylisuu-
ruisessa eikä puolivalmiissa männissä.



Sama koskee ylisuuruisia renkaita. Osaluettelo
sisältää erikokoiset ylisuuruiset männänrenkaat,
joita on käytettävä ylisuuruisissa männissä. Jollei
näitä ohjeita noudateta, voi tapahtua, että renkaat
tarttuvat uriin kiinni, jolloin mäntä voi tarttua
kiinni ja sylinterin seinät naarmuuntua.

Männänrenkaita sovitettaessa paikoilleen on kat-
sottava, että raot tulevat eri paikkoihin, eivätkä
siis ole samalla suoralla.

Tärkeä: Ylisuuruisia männänrenkaita ei saa aset-
taa normaalimäntään. Ei myöskään ole normaali-
renkaita käytettävä ylisuuruisissa männissä.

Mäntien hiomavara vaihtelee ja on riippuvainen
keskityksen tarkkuudesta. Mainittakoon, että pide-
tään tarpeellisena hioa 0.127 m/m—0.177 m/m
mistä kaikkialla (005"—007"). Jollei käytettävällä
laitteella saada tarkkaa keskitystä, niin olisi nämä
mitat koroitettava 0.203 m/m—0.254 m/m (008"—
010").

Männänrenkaita saadaan tehtaan huolto-osastolta
normaalisuuruisina ja seuraavina ylisuuruuksina:

0.076 m/m (0.003") 0.762 m/m (0.030")
0.254 „ (0.010") 1.016 „ (0.040")
0.508 „ (0.020") 1.270 „ (0.050")

1.52 m/m (0.060")
Uudenaikaisella mäntien koneistuslaiteella män-

nät saadaan tarkoin samoihin mittoihin kuin alku-
peräiset vaunun yhteydessä valmistetut männät.

Huom! Jollei ole mäntien koneistuslaitetta, jolla
männät saadaan tarkoin alkuperäisten mukaisiksi,
käytettävä valmiita (hiottuja) mäntiä.

Kunnostettujen moottorien totutuskäyttö.
Kun sylinterit on hiottu ja uudet männät,

renkaat ja männäntapit asennettu, on paras, ennen
vaunun luovutusta omistajalle, käyttää moottoria
pari tuntia. Kampikammio on täytettävä määrät-
tyyn korkeuteen kesällä öljyllä S.A.E. n:o 20 ja
talvella öljyllä n:o 10 W. Omistajalle on ilmoitet-
tava, että alkuaikoina on ajettava yhtä varovasti
kuin jos vaunu olisi aivan uusi.

Uusien ja kunnostettujen moottorien voiteluoh-
jeita, jotka ovat ryhmässä 1 »Voitelu», on tarkoin
noudatettava.

Myös tehtaan huolto-osaston toimittamien vara-
osayhdistelmien asennuksen jälkeen on moottoria,
ennen vaunun luovuttamista omistajalle, käytettävä
useampia tunteja ja noudatettava tarkoin annettuja
voiteluohjeita, jotta toiminta tulisi varmaksi. Tämä
on tarpeen sen tähden, etteivät moottorin osittaiset
varaosayhdistelmät ole kyllin täydelliset, jotta niillä
voitaisiin tehtaassa suorittaa dynamometrillä totu-
tuskäyttö.

Tuuletusaukoilla varustetut sisärenkaat.
Tehtaan huolto-osastolta on saatavissa vaunuille,

jotka ovat jo kauan olleet käytännössä, tuuletus-
aukoilla varustettuja sisäpuolisia paisuntarenkaita
öljynmenekin pienentämiseksi ja mäntien kolinan
vaimentamiseksi.

Näitä renkaita ei saa koskaan käyttää männän
kahdessa ylemmässä urassa. Niitä voidaan käyttää
hyvällä menestyksellä öljynsäätörenkaan ja raape-
renkaan sisäpuolella.

Näitä sisärenkaita sovitettaessa on noudatettava
seuraavaa järjestystä:
1. Männänrenkaitten urat ovat puhdistettavat huo-

lellisesti.
2. On puhdistettava alempien renkaitten urissa ole-

vat öljyreijät.
3. Kaikki nokikasautumat olisi poistettava alempien

urien raoista.
4. Tuuletusaukoilla varustetut sisärenkaat on sovi-

tettava siten, että, niitten raot tulevat vastakkai-
selle puolen mäntää kuin männänrenkaan rako.

Männäntapit.
Männäntappeja on saatavana tehtaan huolto-

osastolta normaalisuuruisina ja seuraavina ylisuu-
ruuksina:

Männänrenkaat

0.076 m/m (0.003")
0.127 „ (0.005")
0.203 „ (0.008")

Käytettävät männänrenkaat (katso »Normaali-
tarkistuksia») ovat kaikki männäntapin yläpuolella.

Männäntapit on työnnettävä mäntään voimak-
kaalla peukalon painalluksella ja on mäntä lämmi-
tettävä »Normaali-tarkistuksissa» ilmoitettuun läm-
pötilaan.

Männänrenkaitten sovitus.
Männänrenkaan rako on mitattava aina silloin

kun mäntä on sylinterin ahtaimmalla kohdalla.
Rengas viilataan, jotta rako, männän ollessa tässä
paikassa, tulisi määräysten vaatimaksi. Tutkitaan,
ettei rengas sylinterissä kallistu ja mitataan rako
oikealla rakomitalla.

Ne on »Normaali-tarkistuksissa» määrätyssä läm-
pötilassa lujasti peukalolla painettava kiertokankien
pronssi-holkkeihin.

Jos männäntapit ovat joko männissä tai kierto-
kankien holkeissa liian ahtaat, niin ovat laakerit
väljennettävät sopivan suuruisiksi.

Kiertokankien männäntapin holkit voidaan irroit-
taa ja panna paikoilleen tavallisella hoikkien veto-
ja puristuslaitteella.Männänrenkaitten on liikuttava vapaasti uris-

saan kun mäntää ravistetaan, kuitenkaan ei mää-
rättyä sivuväljyyttä saa ylittää.

Jos tappeja mäntiin sovitettaessa kuumennetaan
männät kiehuvassa vedessä, niin laajenevat tappien
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reiät, joten tapit on helppo panna paikoilleen ja
keskittää. Samoin helpottuu männäntappien lukko-
renkaitten paikoilleen pano.

Jakoketju ja ketjupyörät.
Nokka-akseli saa liikkeensä kampiakselista nokka-

akselin etuosassa olevan ketjupyörän ja ketjun väli-
tyksellä. On vain kaksi ketjupyörää. Jakoketju
ei tarvitse säätämistä.

Korjaukset.
(Jakoketju ja ketjupyörät)

Ennenkuin ryhdytään mihinkään jakoketjun tai
ketjupyörän korjauksiin, ovat etumaiset moottori-
tuet ja jakokopan kansi irroitettavat. Ennen etu-
maisten moottoritukien irroittamista on moottori
tuettava etupään alta.

Jakoketju on helppo iroittaa poistamalla nokka-
akselilla olevan ketjupyörän napapultit. Silloin voi-
daan nokka-akselin ketjupyörä ja jakoketju nostaa
pois.

Kampiakselin ketjupyörä irroitetaan samalla työ-
kalulla, jota käytetään värinänvaimentajaa irroi-
tettaessa, jos vaunu on varustettu sellaisella, ja
lisäksi käytetään ketjupyörän vetoon sopivaa eri-
koislevyä. Tämän ketjupyörän paikoilleen sovituk-
seen sopii sama työkalu, jolla asennetaanvärinän-
vaimentaja tai hihnapyörä. Sitten asetetaan jako-
ketju ketjupyorille jakiinnitetään nokka-akselin ket-
jupyöräketjuineen oikeaan asentoon napaansa kiinni.
Tällöin on katsottava, että sekä kampiakselin että
nokka-akselin ketjupyörässä olevat merkit tulevat
vastakkain ja samalle molempien ketjupy orien keski-
pisteitten kautta kulkevalle suoralle.

Venttiilin istukoiden hiominen.

Huom! Jakoketjun ja ketjupy orien korjauksen
jälkeen on tutkittava sytysasetus ja säädettävä tar-
vittaessa uudestaan.

Venttiilit liikkuvat irroitettavissa ohjausholkeissa
moottorin oikealla puolella. Imu- ja pakoventtiilit
ovat seosterästä. Pakoventtiilin istukoissa käyte-
tään erikois-seoksesta valmistettuja renkaita.

Venttiilit. 1) Venttiilin ohjaukset on puhdistettava.

Venttiilien hiominen.
Venttiilit on aina hiottava tarkassa hiomako-

neessa, jotta venttiilien istuinpinnat ja varret tuli-
sivat samankeskeisiksi ja täysin oikaistuiksi. Sopi-
valla venttiilien hiomakoneella säästetään paljon
aikaa, koska kovien venttiilipintojen hiominen hio-
matahnalla vaatii paljon enemmän aikaa.

on hiomakivi pyöristettävä.

nopeus pysyisi oikeana.

Venttiiliohjaukset.
Venttiilin ohjausholkin yläreunan etäisyys sylin-

terin yläreunasta, imu- ja pakoventtiilien väljyys
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ohjauksissaan sekä näitten ohjauksien läpimitta on
katsottava »Normaali-tarkistuksista» ja noudatettava
niitä.

Jos venttiileissä suoritetaan korjauksia, jotka vaa-
tivat venttiilien irroittamisen, niin ovat venttiili-
ohjaukset aina puhdistettavat siihen sopivalla har-
jalla.

Kun venttiilin istukat ovat hiottavat, olisi vent-
tiiliohjaukset puhdistettava ja viistottava yläpääs-
tään, jotta ohjaustappi venttiiliohjauksessa saisi
oikean asennon. Tällöin saadaan venttiili-istukat
hiottuiksi samankeskeisiksi ohjauksen kanssa.

Venttiilien ohjausholkkien irroittaminen sylinte-
reistä ja uusien ohjausholkkien sovitus on tehtävä
erikoiskojeella.

Kun uudet ohjausholkit on sovitettu paikalleen,
on ne väljennettävä oikean kokoisiksi, jotta vent-
tiilinvarret saisivat sopivan väljyyden.

Pakoventtiilien ohjausholkit sovitetaan kartio-
pää alaspäin ja imuventtiilin ohjausholkit kartiopää
ylöspäin.

Ohjausholkkeja uusittaessa on huolehdittava siitä,
että uudet holkit sovitetaan siten, että niitten ylä-
reuna tulee oikealle etäisyydelle sylinterin yläreu-
nasta.

Pakoventtiilien istukoissa käytetyn erikois-renkaan
kovuuden johdosta ei niitä voida jyrsiä. Ne on
hiottava.

On olemassa erikoislaite venttiilien teräsistukoit-
ten hiomista ja sovitusta varten. Katso »Erikois-
työkalut».

Jokaiseen työkaluryhmään kuuluu kuvallinen se-
lostus venttiilien teräsistukoitten sovituksesta ja
huollosta.

Tätä laitetta käytettäessä pakoventtiilien istu-
koitten hiomiseen on otettava huomioon seuraavat
seikat:

laitteella, jotta hiomalaite saisi oikean ohjauksen.
3) Ohjaustapin on oltava venttiiliohjauksessa tiu-

kasti ja on se kiinnitettävä tukevasti.

2) Venttiiliohjauksen yläpää on viistottava erikois-

4) Käyttäen myötäliitettyä timantti-hiomalaitetta

6) Kun istukka on hiottu, on se aina tarkastettava

5) Hiomakiveä on käytettävä kuivana, jotta hiomis-

siihen tarkoitetulla indikaattorilla. Istukan epä-
keskeisyys ei saa olla yli 0.012 m/m (.0005").

7) Teräsistukassa ei saa käyttää hiomatahnaa,koska
se leikkaa naarmuja istukkaan. Paras tulos on
saavutettu kun istukan pinta on peilikirkas.

Tuloventtiilien istukat eivät ole rengastetut ja
voidaan ne koneistaa tavallisella venttiili-istukan
jyrsimellä. On kuitenkin saatavissa erikois-hioma-
kivi sylinterivalua varten, jota voidaan käyttää
teräsistukoitten hiomalaitteessa. Näitä kiviä saa-



daan tehtaan huolto-osastolta. Venttiili-istukan ren-
kaita, joiden ylisuuruus on 0.254 m/m (0.010")
saadaan huolto-osastolta.

Aluminiseossylinterinkansi.
Huom! Aluminiseoksesta valmistetut sylinterin-

kannet, joitakäytetään korkeapuristus-moottoreissa
tarvitsevat toisenlaiset vaarnaruuvit ja tiivisteet
kuin valurautaseoksesta valmistetut. Aluminiseok-
sesta valmistettujen kansien mutterit ovat kiris-
tettävät kannen ollessa kylmän. Alumiini-sylinterin
kansia ei saa kiristää kuumina.

Venttiili jousien uusiminen
Venttiilijousissa on kierteitten etäisyys toisistaan

ylhäällä pienempi kuin alhaalla.
Venttiilejä hiottaessa on venttiilijousien jänni-

tys tutkittava ennen jousien asentamista paikalleen.
On tarkoin noudatettava »Normaali-tarkistuksissa»
annettuja jousien jännitysrajoja.

Missään tapauksessa ei valurautakansien tiivisteitä
saa käyttää aluminikansille.

Huom! Venttiilijousta ei saa koskaan puristaa
sellaiseen pituuteen, joka on ilmoitettua puristus-
rajaa pienempi (katso Normaali-tarkistuksia), koska
jousi silloin voi menettää jännitysvoimansa.

Venttiilinnostajat.
Venttiilien ja venttiilinnostajain väli (venttiiliväli)

käyttölämpötilassa olevalle moottorille on ilmoitettu
»Normaali-tarkistuksissa».

On tärkeätä, että tämä väli pysyy aina samana,
jotta moottori toimisi tyydyttävästi. Jos ajetaan
jatkuvasti suurella nopeudella, on edullista suuren-
taa pakoventtiilin väliä 0.051 m/m (.002").

Jos venttiilinnostajat pitävät ääntä, vaikka vent-
tiilivälit ovatkin oikeat, niin johtuu se seuraavista
syistä:

Aluminisylinterinkansissa käytettävät sytytys-
tulpat ovat varustetut pitemmillä kierteillä kuin
valurautakansissa olevat tulpat. Valurautakansissa
käytettäviä tulppia ei saa käyttää aluminikansissa,
koska tavalliset lyhytkierteiset tulpat repivät rikki
aluminikansien kierteet.

Moottorin numerointi.
Moottorin numero on lyöty korokkeelle sylinte-

rin vasemmalle puolelle sylinterien 1 ja 2 väliin.
Moottorin numerojen edessä olevat kirjaimet mer-

kitsevät vaunumallia.
Plymouth lisäksi: Moottorin merkin yhteydessä

käytetty kirjain »E» merkitsee, että moottorissa on
pienempi kaasuttaja ja imuputki ja että vetopyö-
rästön välityssuhde on 3.7 : 1.

2. Nostajat eivät pyöri oikein, joten niitten pinnat
1. Nostajat ovat löysät ohjauksissaan.

kuluvat epätasaisesti.
3. Venttiilijouset heikot.

Kirjaimet moottorin numeron molemmin puolin
olevilla pyöreillä korokkeilla ovat tarkoitetut val-
mistuksen tarkastajia varten tehtaassa, eikä niillä
ole mitään tekemistä vaunun moottorin numeron
kanssa.

4. Venttiilit tarttuvat kiinni ohjauksiinsa.
Jos venttiilinnostajien ohjaukset ovat liiaksi kulu-

neet, on nostajat irroitettava, ohjaukset väljennet-
tävä ja sovitettava ylisuuruiset nostajat. Huolto-
osastolta saadaan nostajia seuraavina ylisuuruuk-
sina: A AOC ™;™ /AAl"\

Tärkeitä lisähuomautuksia.
Kun moottorin kampiakselin laakereita uusitaan

tai kampiakseli irroitetaan, on aina muistettava
paikoilleenasetuksen yhteydessä uusia sokat, alus-
levyt, tiivisteet ja öljytiivisteet. Viimemainitut on0.025 m/m (.001")

0.203 „ (.008")
0.762 „ (.030")
1.520 „

(.060")

Venttiilinnostajien ohjauksia väljennettäessä ovat
sylinterin kansi ja venttiilit poistettavat, jotta kal-
vainporan ohjaaja voidaan sovittaa paikoilleen.

Venttiilijakoa tutkittaessa moottorin ollessa kyl-
män, on venttiiliväli pidettävä tarkoin »Normaali-
tarkistusten» mukaisena.

1 Ketjupyörän kansi, 2 Öljytiiviste

Kuva 177. Kampiakselin öljytiiviste

Huom! Venttiilijaon tarkistuksen jälkeen on
muistettava säätää venttiilivälit oikeiksi moottorin
kuumana ollessa.

Sylinterinkantta ei koskaan ole pantava paikal-
leen uusimatta tiivistettä. Sylinterinkantta kiinni-
tettäessä kierretään kannen muttereita alkaen kes-
kuksesta reunoille, tasaisesti vähän kerrallaan.

Sylinterinkansi.
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huolellisesti tarkastettava ja jos ne uusitaan, on
nokka käsiteltävä rullaamalla sitä sekä sijoittamalla
tiiviste x /a tunniksi ohueen öljyyn.

Kun laakerien väljyyttä tarkastetaan, sijoitetaan
Vs" Xl" ja 0.002 liuskamitta laakerin kanteen
sekä sijoitetaan se moottoriin. Kun kampiakselia
kierretään, tuntuu se jäykältä, ellei laakerinväljyys
ole liian suuri.

Jos öljyä vuotaa takalaakerista, on tähän syynä
tiivisteiden väärä sijoitus tai kuluminen. On siksi
erikoisesti tarkastettava, että tiivisteet ovat oikein
paikoillaan. Kampi- ja kiertokankien laakereja on
0.002, 0.010 ja 0.012" alisuuruuksia, jolloin pienin

Kuva 178. Sylinterin kansimutterien kiristysjärjestys
(C-19 ja C-20)

sopii hiukan kuluneisiin, 0.010" sopivat 0.010"
alisuuruisiin ja 0.012" alijako nokan kuluneisiin
0.010" kampiakseleihin. Laakerit on aina uusittava
parittain, ei siis vain toista puolikasta. Alisuuruisten
laakerien väljyys on 0.0015—0.0025".

tysmäärä naulajaloissa seuraava:

uutta sylinterin kannen tiivistettä.

Kun laakerin väljyys on koeteltu jo edellämaini-
tulla tavalla, sijoitetaan kansi paikoilleen ja pultit
kiristetään.

Sylinterien läpimitan ja karkeuden mittaamiseen
on käytettävä sopivaa tarkkuusmittaa (CM-119).
Kun sylinterejä kunnostetaan, on kampilaakerit
peitettävä, jotta tomua eikä hiomisainetta pääse
niihin ja kunnostuksen jälkeen on sekä sylinterit
että laakerit huolellisesti puhdistettava.

Mäntiin nähden 1938—39 malleissa on muistet-
tava, että puolivalmiit männät eivät ole symmetri-
siä ja on ne hiottava soikeiksi ja ylikokoihin nähden
on huomattava, että ei saa esim. hio 0.025 tai
0.050" ylisuuruista mäntää sopimaan 0.023" tai
sitä pienempiin sylintereihin.

(P7, P8)

6 — Laakerin öljytiiviste

Kuva 179. Sylinterien kansipulttien kiristysjärjestys.

1 — Laakerin öljytiiviste
2 — Kannen vasen tiiviste
3 — Kannen öljytiiviste
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Kuva 180. Sylinterin kansipulttien kiristy-
järjestys (P7, PB, P5, P6)

Sylinterin kansipultteja tai kansimuttereita kiris-
tettäessä käytetään parhaiten erikoista vääntömo-
menttia näyttävää työkalua, jonka avulla saadaan
parhaiten täysin tasainen kiristys. Kiristys suorite-
taan moottorin ollessa lämpimänä, kun on kysy-
myksessä valurautaiset kannet ja kylmänä, kun
käytetään aluminiumisia kansia. Käytettävä aina

Vääntö naulajalkaa 50— 55 60— 65
Miller työkalu 150—160 175—180
Cedar Rapids työkalu 140—150 165—175

Erikoista kiristysvälinettä käytettäessä on kiris-

Vääntö Vääntö
muttereissa pulteissa

Moottorinumeroihin nähden on tärkeää muistaa,
että uudemmissa moottoreissa kirjain "A" tarkoit-
taa sylinterin läpimittoja, mitkä ovat 0.020" nor-
maalista suurempi, kirjain "R" taasen tarkoittaa,

Kuva 181. Kampiakselin takalaakerin kannen
öljytiivisteet

4 — Kannen oikeanpuolinen tiiviste
s■— Kannen öljytiiviste



että kampi- ja kierokangen laakerit ovat 0.010"
alimittaiset. Kirjaimet "AR" tarkoittavat, että sekä
sylinterien että kiertokankien mitat ovat edellä-
mainitulla tavalla poikkeavia normaalisista.

Moottorin kunnostus ia tarkastus.
Kun moottori kunnostetaan, suoritetaan sen

yhteydessä tarkastukset seuraavasti:
1. Alkun ja virtapiirin jännite: tarkastetaan tarkalla

volttimittarilla normaalisäätöjen mukaisesti jän-
nitesäädön jännite. Liika jännite aiheuttaa katko-
jan kärkivälin palamisen, vaikean käynnistyksen
ja valonheittäjäin lamppujen palamisen.

Akkumulaattorin kiinnitykset on kiristettävä, sa-
moin primääri- ja sekundäärijohtimien liitokset.

2. Sylinterin kannen ja kanavaston pultit ja mutte-
rit kiristetään, kuten edellä on mainittu erikois-
työvälineellä.

Kuva 183. Moottorin sytytyksen sääntömittari
C-435 avulla

7. Virranjakaja. Kärkien pinnat tasoitetaan hio-
malla ne hiomakivellä. Samalla on tarkastettava,
että jakajan kannessa tai pyörtimessä ei ole
halkeamia. Primäärijohtimen eristys tarkastetaan,
jotta siinä ei olisi virtavuotoa.

8 - Sytytyksen jako. Moottorissa olevien merkkien
mukaan tarkastetaan, että sytytyksen jako on
oikea, kunkin vaunun erikoisohjeiden mukaan.

9. Polttoainejohto. Se irroitetaan polttoainepum-
pusta, säiliön täyttötulppa irroitetaan ja puh-
distetaan paineilmalla, jonka tulee olla aivan
kuivaa. Polttoainepumpun sakkakammio irroi-
tetaan ja se sekä siivilä puhdistetaan sekä tar-
kastetaan tiiviste.

Kuva 182. Männän renkaat (1939 mallit)
1 Ylin rengas, 2 Ylempi keskirengas, 3 Alimmat renka

3. Imukoetus. Tämä suoritetaan asteikolla varuste-
tulla imulaitteella. Jos moottori on kunnossa,
tulee lukeman olla 18—21 tuumaa (elohopeapat-
sasta). Alhainen lukema merkitsee, että venttii-
lien jako on myöhäinen. Vaihteleva näyttö mer-
kitsee, että venttiilit ovat palaneet, vuotavat tai
tarttuvat kiinni. Värähtelevä neula merkitsee,
että venttiilien jouset ovat heikot tai venttiilit
liian väljinä ohjauksissaan ja erikoisen alhainen
lukema merkitsee, että imukanavasto tai kaasut-
tajan tiiviste vuotavat.

4. Venttiilien varat tarkastetaan, jos imulaite ilmai-
see, että se on tarpeellista. Uudemmissa malleissa
on tällöin asetusta varten irroitettava ensin oikea
etupyörä ja venttiilien suojuskansi.

5. Puristuskoe. Ennen tarkastuksen jatkamista on
tarkastettava puristus, jotta venttiilien, mäntäin
ja männän renkaiden kunto saataisi selville.

6. Sytytystulpat. Kärkiväli tarkastetaan pyöreää
tarkkuusmittaa käyttäen kunkin mallin ohjeiden
mukaiseksi. Liian suuri kärkiväli vähentää no-
peutta ja tehoa. Pieni kärkiväli tekee tyhjäkäyn-
nin epätasaiseksi.

10. Ilmanpuhdistaja. Suoritetaan sen täydellinen
puhdistus ohjeiden mukaan.

Kuva 184. Sylinterin kansipulttien kiertäminen
rikoisavaimella C-524

11. Kaasuttaja. Tarkastetaan polttoaineen pinnan
korkeus mittaamalla kohon etäisyys ja jos pinta
ei ole oikea, säädetään se kohon vartta taivutta-
maila. Tyhjäkäynti säädetään imulaitetta käyt
taen, kun moottori on lämmin. Kuristusläpän ruu-
villa säädetään tyhjäkäynti vastaamaan n. 8 km
tuntinopeutta. Kiihdytyspumpun varsi seuraa-
vasti: lämpimällä säällä sisäreikä, normaalisessa
kesäajossa keskireikä ja kylmällä säällä ulompi
reikä.

12. Loppukoe ja tiekoe. Käytetään imulaitetta sekä
tarkastetaan jarrut, renkaat y.m.s.
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Äuya 185

1 — Virranjakajan tiiviste
2■— SyUnterikannen pultit
3 — Sylinterikansi
4 — SyUnter ikannen tiiviste
5 — Virranjakaja akseleineen
6 — Sylinteri

Moottorin voitelulaitteet (C6, CZ, CB, Cl4, Cl5, Cl7, C 19 ja 20)

7 — Venttiililuukun lämpölevy
8 — öljypumpun ja virranjakajan käyttöpyörän tappi
9 — Öljypumpun ja virranjakajan käyttöpyörä

10— Nokka-akseli
11 — öljypumpun käyttöakseli
12 — Ilmanpuhdistaja kampikammion tuulettajan me-

40 — Tuuletusputki (öljyntäyttöaukko)
41 — öljyn korkeuden mittapuikko

noputkessa
13— öljypumpun tiiviste
14— öljypumppu

42 — Öljysuodattimen putken mutteri
43 — Öljysuodattimen putken nippeli

15— Öljypumpun käyttöpyörä
16— öljypumpun käyttöpyörän kiila
17— öljypumpun käyttöpyörän pidin
18— öljypumpun juoksupyörän holkki
19— öljypumpun kansi

44 — Öljynpaineventtiilin mäntä
45 — öljynpaineventtiilin kansi
46 — Öljynpaineventtiilin jousi

20 — Öljypumpun juoksupyörä
21 — Kampikammion tuulettajan menoputki
22 — Öljypumpun kannen tiiviste

47 — Öljynpaineventtiilin jousen pidin

50 — Tuuletusputken suodatin

23 — öljykaukalotiiviste
24 — öljyämme

51 — öljynpaineventtiilin kansi

49 — öljynpaineventtiili

52 — Öljypumpun hammaspyörän akseli
53 — Kampiakseli

25 — Öljypumpun tuloputki
26 — öljypumpun siivilä

54 — Kampiakselilaakerin n:o 3 kansi
55 — öljypumpun menoputken nipan
56 — Öljypumpun menoputken mutteri

27 — öljykaukalon tyhjennystulpan tiiviste
28 — öljykaukalon tyhjennystulppa
29 — Öljysuodattimen puristusvanne
30 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
31 — öljynpainemittari
32 — öljysuodatin

57 — öljypumpun menoputki
58 — Öljyn-ylipaineventtiilin tyhjennysputki
59 — Öljypumpun imuputki ja siivilän kansi

62 — öljypumpun imuputken tulppa
61 — öljypumpun siivilän jousen pidin
60 — Öljypumpun siivilän jousi
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33 — Putki öljypainemittarin putkesta öljypainemitta-
riin

34 — Moottorista öljypainemittariin johtavan putken
mutteri

35 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
36 — Moottorista öljy suodattimeen johtavan putken

polvi

38 — Moottorista öljypainemittariin johtava putki
39 — Moottorista öljypainemittariin johtava letku

37 — Moottorista öljysuodattimeen johtava putki

48 — öljynpaineventtiilin jousen pitimen lanka



Kuva 186. Moottorin voitelu (Mallit Pl ja P2)

3 — Sylinterinkansi

28 -— Moottorista öljysuotimeen menevän putken polvi
29 — Moottorista öljysuotimeen menevän putken

mutteri
30 — Öljynpainemittari
31 — öljysuodin, täydell.
32 — Öljysuotimen kiristysvanne

4 — Sylinterinkannen tiiviste
5 — Sylinterin tulppa

33 — Putki öljymittarin putkesta öljymittariin
8 — Nokka-akseli 34 — öljysuotimen alaputken liitosmutteri

1 — Putki moottorista öljysuotimeen
2 — Sylinterinkannen pultit

6 — Sylinterin vesiputki
7■— Jakaja

9 — öljypumpun ja jakajan käyttöpyörä 35 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
36 — Kampikammion tuulettajan suurteho-ilmanpuh-

distaja11— Ilmanpuhdistaja kampikammion tuulettajan me-
noputkessa (Suurteho-ilmanpuhdistaja)

10— öljypumpun käyttöakseli

37 — Jakajan öljytiiviste
38 — Öljynkorkeuden mittapuikko
39 — Putki moottorista öljymittariin
40 — Öljyn täyttöaukko ja tuuletusputki
41 — Putki öljy suotimesta moottoriin

12- — öljypumpun tiiviste
13— Öljypumppu

42 — Öljymittarista moottoriin johtavan putken nippa

19— Öljypumpun käyttöpyörän pidin

43 — öljynpaineventtiilin mäntä

15 — Öljypumpun hammaspyörän holkki
16— Öljypumpun hammaspyörän akseli

14 — Öljypumpun hammaspyörä

44 — öljynpaineventtiilin kansi (suojus)

21 — Kampikammion tuulettajan menoputki
46 — Öljynpaineventtiilin kannen tiiviste
47 — Öljyammeen tiiviste

45 — Öljynpaineventtiilin jousi
18 — Öljypumpun kansi
17-— Öljypumpun kannen tiiviste

20 — öljypumpun käyttöpyörä

22 ■— öljypumpun tuloputki
23 ■— Öljypumpun tuloputken yhdistäjä

48 — Kampiakseli

24 — öljyämme
49 — Öljypumpun menoputki

25 — öljypumpun imuputken tulppa
50 — öljypumpun imuputki ja siivilän kansi

26 — öljyammeen tyhjennystulpan tiiviste
27 — öljyammeen tyhjennystulppa

51 — Öljysiivilä
52 — Öljysiivilän jousi
53 — öljysiivilän jousen pidin
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Kuva 187. Moottorin voitelu (mallit P3—4)

1 — Putki moottorista öljysuotimeen
2 — Sylinterikannen pultit
3 — Sylinterikansi
4 — Sylinterikannen tiiviste
5 — Sylinterin tulppa

31 — Öljysuodin, täydell. (P 3Erikoisvaruste)
30 — Öljynpainemittari

6 — Sylinterin vesiputki
7 — Jakaja
8 — Nokka-akseli

32 — öljysuotimen kiristysvanne

9 — Öljypumpun ja jakajan käyttöpyörä
10 — Öljypumpun käyttöakseli 36 — Putki öljysuotimesta moottoriin
11 —- Ilmanpuhdistaja kampikammion tuulettajan me-

noputkessa (Suurteho-ilmanpuhdistaja)
12 — Öljypumpun tiiviste

37 — Jakajan öljytiiviste
38 — Öljynkorkeuden mittapuikko

13 — Öljypumppu
39 — Letku moottorista öljymittariin

14— Öljypumpun hammaspyörä
40 — Öljyn täyttöaukko tahi tuuletusputki

15 — öljypumpun hammaspyörän holkki
16— Öljypumpun hammaspyörän akseli

41 — Putki moottorista öljymittarin letkuun

17 — Öljypumpun kannen tiiviste
18 — Öljypumpun kansi

43 — Öljyn paineventtiilin mäntä

19 — öljypumpun käyttöpyörän pidin
20 — Öljypumpun käyttöpyörä

44 — Öljyn paineventtiilin kansi (suojus)
45 — Öljyn paineventtiilin jousi

21 — Kampikammion tuulettajan menoputki
22 — Öljypumpun tuloputki

24 — Öljyämme
23 — Öljypumpun tuloputken yhdistäjä

47 — Öljyammeen tiiviste
46 — Öljyn paineventtiilin kannen tiiviste

48 — Kampiakseli

25 — Öljypumpun imuputken tulppa

27 — Öljyammeen tyhjennystulppa
26 ■— Öljyammeen tyhjennystulpan tiiviste

49 — Öljypumpun menoputki

51 — Öljysiivilä
52 — Öljysiivilän jousi
53 — Öljysiivilän jousen pidin

184

28 — Moottorista öljysuotimeen menevän putken polvi
29 — Moottorista öljysuotimeen menevän putken mutteri

33 — Putki öljymittarin letkusta öljymittariin
34 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
35 — Kampikammion tuulettajan suurteho-ilmanpuh-

distaja

42 — Öljymittarista moottoriin johtavan putken
nippa

50 — Öljypumpun imuputki ja siivilän kansi



Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä,
jolloin irroitetaan pakoputken pidin ja annetaan
moottorin käydä pari sekuntia ennen moottorin
kiinnityspulttien kiristämistä, jonka jälkeen pakoput-
ken pidin jälleen kiinnitetään paikoilleen. Tämä on
erittäin tärkeä moottorin oikeaa asentoa varten.

4. Tuulettajan käyttöhihnapyörä vedetään irti käyt-
täen erikois-vetolaitetta.

5. Irroitetaan etumainen moottorin tuki, kansi, nok-
ka-akselin ketjupyörä ja ohjausketju.

KAMPIAKSELI

6. Poistetaan öljypumpun imuputken kansi.
7. Irroitetaan kampilaakerin kannesta sylinteriin joh-

tavat putket.
8. Irroitetaan kaikkien laakerin kannet ja nostetaan

kampiakseli pois.

Asentaessa suoritetaan edellämainitut tehtävät
(Puretussa moottorissa)

1. Irroitetaan vaihteisto ja poistetaan kytkinkopan
alaosa päinvastaisessa järjestyksessä.

2. Irroitetaan öljykaukalo.
3. Irroitetaan kytkimen kansi, kytkinlevy ja vauhti-

pyörä.

Huom! Kampiakselia asennettaessa on aina käy-
tettävä uusia sokkia, varmistin-aluslevyjä, tiivisteitä
ja öljytiivisteitä.

Kuva 188. Kampiakselin väljyyden tarkastus
liuskan (1) avulla

Kuva 189. Männän tapin »peukaloasennus»
kiertokankiin.
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Kuva 190. Moottorin voitelu.
(Mallit Ps—B).

1 — Putki moottorista öljysuotimeen
2 — Sylinterikannen pultit
3 — Sylinterikansi
4 —- Sylinterikannen tiiviste
5 — Sylinterin tulppa

26 — Öljykaukalon tyhjennystulpan tiiviste
27 — Öljykaukalon tyhjennystulppa

6 — Sylinterin vesiputki
7 1— Jakaja
8 — Nokka-akseli
9 — Öljypumpun ja jakajan käyttöpyörä

44 — Öljyn paineventtiilin kansi (suojus)
45 — öljyn paineventtiilin jousi

38 — Öljynkorkeuden mittapuikko

34 — Öljysuotimen alaputken liitosmutteri

40 — Öljyn täyttöaukko ja tuuletusputki

49 — öljypumpun menoputki

39 — Letku moottorista öljymittariin

41 — Putki öljy suotimesta moottoriin

37 — Jakajan öljytiiviste

32 — Öljysuotimen kiristysvanne
31 — öljysuodin, täydell.

46 — öljyn paineventtiilin kannen tiiviste

30 — Öljynpainemittari

47 — Öljyammeen tiiviste
24 — Öljyämme 48 —■ Kampiakseli
23 — öljypumpun tuloputken yhdistäjä

11 ■— Ilmanpuhdistaja kampikammion tuulettajan me-
noputkessa (Suurteho-ilmanpuhdistaja)

10 — öljypumpun käyttöakseli

17 — Öljypumpun kannen tiiviste
18 — Öljypumpun kansi

15— Öljypumpun hammaspyörän holkki
16— Öljypumpun hammaspyörän akseli

13— Öljypumppu
14 — Öljypumpun hammaspyörä

12 — Öljypumpun tiiviste

22 — Öljypumpun tuloputki

25 — Imuputki ja siivilä

21 — Kampikammion tuulettajan menoputki

19 — öljypumpun käyttöpyörän pidin
20 — Öljypumpun käyttöpyörä
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28 — Moottorista öljysuotimeen menevän putken polvi
29 — Moottorista öljysuotimeen menevän putken

mutteri

33 — Putki öljymittarin putkesta öljymittariin

35 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
36 — Kampikammion tuulettajan suurteho-ilmanpuh-

distaja

42 — Painemittarista moottoriin johtavan putken nippa
43 — Öljyn paineventtiilin mäntä



Kuva 191 — Moottorin voitelu
(mallit C-16 ja 18)

1 — Kaasuttajan imukanava
2 — Tiiviste
3 — Esilämmityksen säätövipu
4 — Lämpösäätöläpän akseli
5 — Kierukan akseli

23 — Kampikammion tyhjennysaukon tulppa
24 — Sylinterin kannen pultti

6 ■—- Esilämmityksen säätöläppä
7 — Öljypumpun akselin käyttöpyörä

25 — Sytytys johtimet
26 — Sylinterin kansi
27 — Sylinterin kannen tiiviste
28 — Sylinterikappaleen tulpat
29 — Vesitila

8 — Pakoputken kiinnityslaippa käyttöpyörä
9 — Öljypumpun akselilla oleva käyttöhammaspyörä

32 — Virranjakajan lukkolevy
33 — öljytiiviste

30 — Sytytyksen alipainesäätölaite
31 — Virranjakaja

36 — Ylipaineventtiilin sulkukappaleen tiiviste
37 — Ylipaineventtiilin sulkukappale

21 — Kampikammion tuuletuksen poistoputki

39 — Kampikammion alaosan tiiviste
40 — Kampiakseli

16 — Öljypumpun kopan kansi

18-— Öljypumpun vetohammaspyörä
19 — Öljypumpun imuputken mutteri

14 — Öljypumpun juoksupyörä

12 — öljypumpun akseli

17 — Öljypumpun vetohammaspyörän kiinnitys

22 — Kampikammion tyhjenny saukko

13 — öljypumpun tiiviste

10 — Öljypumpun akseliputki
11 — Tiiviste

44 — Öljysiivilä

poikkeava.

41 — Öljykaukalo

34 — Hammaspyörän varmistuspultti
35 — Ylipaineventtiilin mäntä

15 — Juoksupyörän akseli

42 — Öljypumpun menoputki
43 — Imuputken mutteri

38 —■ Ylipaineventtiilin jousi

20 — Öljypumpun imuputki

Mallin C-18 öljysiivilä on rakenteeltaan kuvasta
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Xu?;a 192. Moottorin pituusleikkaus (mallit P5—P 8)

1 — Jäähdyttäjän vesiputki
2 — Tiiviste
3 — Sytytysjohdin
4■— Termostaatti
5 — Imuventtiili
6 — Pakoventtiili
7 — Sylinterin kansimutteri
8 — Sylinterin kansi
9 — Pakoventtiilin alustarengas

10 — Sylinterin kannan tiiviste
11 — Sylinteriryhmä
12 — Imukanavasto
13 — Männän tapin holkki
14 — Lämpösäädön vastapaino
15 — Venttiilin ohjaaja
16 — Tiiviste
17 — Lämpösäädön termostaatti
18 — Pakokanavasto
19 — Mäntä
20 — Venttiilin jousi
21 — Venttiilipesän kansi
22 — Venttiilin jousen aluslevy
23 — Venttiilin nostajan asetusruuvi
24 — Nokka-akselin takalaakerin sulku-

levy
25 — Venttiilijousen aluslevyn salpa
26— Nokka-akselin laakeri N:o 3
27— Vauhtipyörän pultti

28 — Kiertokangen alalaakerin kannen
pultti

29 — Kampiakselin takalaakerin öljytii-
viste

30 —■ Kampiakselin holkki
31 — Nokka-akseli
32 — Kampiakseli
33 —Kampiakselin öljytiivisteen pidin
34 —Kampiakselin laakerin kansi N:o 4
35 — Öljysäiliön tiiviste
36 — Öljysiivilä
37 — Vauhtipyörä
38 — Öljysäiliö
39 — Vesipumpun sivuputki (P-8)
40 — Vesipumpun sivuputken kaari (P-8)
41 — Tuulettajan siipi
42 — Vesipumpun kannen tiiviste
43 — Vesipumpun voidenippa
44 — Vesipumpun siipi
45 — Vesipumpun kansi
46 — Vesipumpun akselin takaholkki
47 — Tuulettajan napa
48 — Vesipumpun akseli
49 — Vesipumpun akselin holkki
50 — Männän rengas, ylin
51 — Männän rengas keskimmäinen
52 — Tuulettajan hihnapyörä
53 — Männän renkaat -ala
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54 — Männän tapin lukkorengas
55 — Männän tappi
56 — Jakoketjun kopan levy
57 — Jakoketju
58 — Nokka-akselin jakohammaspyörä
59 — Venttiilinnostaja
60 — Tuulettajan hihna
61 — Nokka-akselin laakeri N:o 7
62 — Jakoketjun kopan kansi
63 — Kiertokanki N:o 1
64 —Kampiakselin hihnapyörä
65 — Nokka-akselin hammaspyörän napa
66 —Kiertokangen laakerit
67 — Nokka-akselin hammaspyöränavan

painelevyn pultti
68 — Nokka-akselin hammaspyöränavan

painelevy
69 —Käsikäynnistysaukko
70 — Aluslevy
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9. KAASUTTAJA JA POLTTOAINE-
LAUTEET.

Polttoainepumppu. Usein tapahtuu, etteivät häiriöt polttoaineen tu-
lossa johdu polttoainepumpusta ja sen toiminnasta.
Sentähden on sopivaa ennen polttoainepumpun
purkamista, ensin tehdä seuraavat kokeet:
1. Tutkitaan toimivatko kaasuttajan koho ja neula

Polttoainepumppua käyttää moottorin nokka-
akselilla oleva nokka. Nokka vaikuttaa pyöriessään
vipuun, joka on liikkuvasti kiinnitetty pumppuun
ja liikuttaa vuorostaan kankaasta tehtyä pumppu-
kalvoa edestakaisin.

Iskunpituuden säätää itsetoimivasti kaasuttajan
tarvitsema polttoainemäärä. Jos kohokammio on
täysi, niin sulkee koho kaasuttajassa olevan poltto-
aineen tuloa säätävän neulaventtiilin, jolloin syntyy
paine polttoainepumpun kopassa. Tämä paine pitää
pumpunkalvon jousenpaineesta huolimatta alhaalla
keinuvipu painaa jousta, joka vuorostaan vaikut-
taa kalvoon), jolloin kalvon liike pienenee tai koko-
naan lakkaa, riippuen kulloinkin kaasuttajan tar-
vitsemasta polttoainemäärästä.

oikein.
2. Tutkitaan, ovatko polttoaine]ohdot tiiviit ja

ilman mutkia tai tukkeutumia.
3. Siivilä likainen.
4. Kalvon laippa epätiivis.
5. Venttiilitulpat löysät.
6. Putkiliitokset vuotavat.

Huom! Kalvossa ei ole käytettävä shellakkaa
eikä muita tiivistysaineita.

Polttoaine pumputaan polttoainesäiliöstä siivilän
lävitse polttoainepumpunkoppaan ja sieltäkaasutta-
jaan.

Polttoainepumpun suodatin.
(vedeneroittaja).

Polttoainepumpun hoito.

Polttoainepumpun suodattimen (lasi)kuppi olisi
usein puhdistettava, jotta estettäisiin polttoaine-
pumpun venttiileihin ja kaasuttajan suulakkeisiin
tulemasta likaa. Lasikuppia paikoilleen sovitettaessa
on se asetettava tiukasti tiivistettään vasten, jottei
tässä paikassa syntyisi vuotoja.

Polttoainepumpun hoito helpottuu suuresti, jos
käytetään polttoainepumppujen koetuslaitetta C-463
ja kiristysavainta. Ne saadaan tehtaan huolto-osas-
tolta. Polttoainepumpun koetuslaitteella voidaan
pumppu tarkoin tutkia tarvitsematta sitä irroittaa
moottorista. Kiristysavainta käytetään vetotangon
mutterin kiinnitykseen, kun sovitetaan paikalleen
kalvon tukilevy. Laitetta asennettaessa on varot-
tava vääntämästä tai kiertämästä kalvoa. Poltto-
ainepumpun kansi on kiinnitettävä paikalleen,
kun kalvon vetotanko on ylimmässä asennossan,
jotta estettäisiin kalvon venyminen. Pumppua moottoriin asennettaessa on tarkoin

huolehdittava, että keinuvivun nokkapinta tulee
epäkeskoa vastaan eikä sen alle. Jos keinuvivun
nokkapinta tulee epäkeskon alapuolelle, seuraa siitä
vivun katkeaminen.

Polttoainepumpun venttiilien jousia ei koskaan
saa venyttää eikä muutenkaan niitten jännitystä
muuttaa, koska tällöin muuttuisi jousen voima
venttiiliä vastaan ja pumpun teho pienenisi. Jos
vähänkin epäillään käytettyjen jousien jännitystä,
on käytettävä uusia jousia. Fiiberi-venttiilejä ei
ole korvattava toisilla, kuten teräskuulilla, metalli-
levyillä y.m. Fiiberi-venttiili on osoittautunut kai-
kissa käyttöolosuhteissa muita venttiilimalleja parem-
maksi.

Jos syntyy häiriöitä polttoaineen tulossa, on syy
ensin tutkittava, ennenkuin pumpussa ryhdytään
mihinkään suurempiin korjauksiin. Tällaisten häi-
riöitten syitten etsiminen on paras tehdä seuraa-
vassa järjestyksessä:

2. Käyttäen polttoainepumpun koetuslaitetta tutki-

puretaan se ja tarkastetaan kalvo ja muut osat.

Kaasuttaja.
1. Vakuuttaudutaan, että polttoainejohdot ovat

kunnossa.

4. Tutkitaan polttoainepumpun venttiilit ja uusi-

3. Sovitetaan uusi tiiviste siivilän pesään ja tutki-
Kaasuttajissa on kiintonaiset suutimeet ja ruuvi,

jota käytetään vain tyhjäkäyntiseoksen säätämi-
seen. Tyhjäkäyntiseoksen säätö on kaikissa kaasut-
taja-malleissa tarkoin kuvassa esitetty.

Pudotuskaasuttajassa säädetään tyhjäkäynti,
kiertämällä säätöruuvia kellonosoitinten suuntaan
jos tahdotaan laihempi seos ja päinvastoin jos halu-
taan lihavampi seos.

taan vielä kerran.

Huom! Ennen kannen irroittamista merkitään
sen asento pumpun suhteen, jotta laite voitaisiin
jälleen oikein panna kokoon.

taan pumpun teho.

taan ne, jos ovat vialliset.
5. Jollei pumppu vielä työskentele tyydyttävästi,

Huom! On tärkeätä, että katkojat ja sytytys-
tulpat ovat oikein tarkistetut, sytytysasetus oikea
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ja venttiilivälit oikeat, ennenkuin ryhdytään kaa-
suttajaa säätämään. Ennen tyhjäkäynnin säätä-
mistä on moottorin oltava käyttölämpötilassaan.
Tyhjänäkäyntineulaa kierretään, kaasuläpän ollessa
suljettuna ja ilmaläpän ollessa aivan auki, siten
että moottori toimii tasaisesti.

Kun tyhjänäkäynti on säädetty, on säädettävä
kaasuläpän asento pidätinruuvilla, jotta saataisiin
oikea tyhjänäkäyntinopeus. Tutkitaan vielä kerran
tyhjänäkäynti-seoksen säätö.

Ilmanpuhdistaja.
(Raskas-ajo malli).

Tyhjäkäyntikanavien puhdistamiseksi, irroite-
taan tyhjäkäyntiventtiili (säätöruuvi), tyhjäkäynti-
reijän tulppa ja tyhjäkäyntiputki. Kaikki kanavat
puhalletaan paineilmalla. Suulakkeitten puhdistuk-
seen ei saa käyttää metalliesineitä tai lankaa.

Missään tapauksessa ei kaasuttajan jousien jänni-
tystä saa muuttaa.

Pudotuskaasuttajassa on kaasuläppä mekaanisesti
yhdistetty ilmaläppään, niin että kaasuläppä, ilma-
läpän ollessa enemmän kuin puoleksi suljettuna,
on vähän auki, jotta kylmän moottorin pysähtymi-
nen estyisi moottoria lämmitettäessä. (Katso ku-
vista nopean tyhjäkäynnin säätäminen.).

Polttoaineen korkeuden kohokammiossa määrää
kohon asento. Moottorin käydessä tyhjänä on kohon
yläreunan oltava määrätyllä etäisyydellä kohokam-
mion yläreunan (ilman tiivistettä) alapuolella. (Katso
»Normaali-tarkistuksista» kohon yläreunan etäisyys
kohokammion yläreunasta). Kohon asentoa ei tar-
vitse muuttaa, ellei koho tai kohonvarsi ole taipu-
nut tai vioittunut huolimattomasta käsittelystä.
Jos kohon asentoa on muutettava, voi se tapah-
tua taivuttamalla kohonvartta sen kiinnityksen
juuresta.

Polttoainemittari.Ylängöillä ajettaessa (1 000 m. = 3 000 jalkaa
tai yli) on saatavana tehtaan huolto-osastolta suu-
lakkeita, joilla saadaan 5 % ja 10 % laihempi seos.
Jos näitä laihemman seoksen suulakkeita käytetään
alavammilla seuduilla, niin pienenee moottorin ke-
hittämä suurin nopeus ja teho huomattavasti, mutta
samalla vähenee myös polttoainemenekki. Jos kui-
tenkin halutaan saada paras teho, niin on paras
käyttää normaalisuulakkeita, joilla kaasuttaja teh-
taassa varustetaan.

Jotta saataisiin moottoria äkillisesti kiihdytet-
täessä tarvittava suurempi polttoainemäärä, on pu-
dotuskaasuttaja varustettu mekaanisella poltto-
ainepumpulla joka heti antaa suuremman määrän
polttoainetta, kun kaasuläppä on nopeasti aukaistu.

Kiihdy tyspumppu.

Kiihdytyspumpun vivun liikettä voidaan muuttaa,
jotta saataisiin aina sääsuhteista riippuen enemmän
tai vähemmän polttoainetta.

Lämpimällä ilmalla tai suurilla korkeuksilla ajet-
taessa asetetaan kiihdytyspumpun varren nivel
siihen pumpunvivussa olevaan reikään, joka on
lähinnä kaasuläpän akselia. Se antaa kiihdytys-
pumpulle lyhimmän iskun. Kylmällä ilmalla olisi
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pumpunnivel asetettava akselista kauimpana ole-
vaan reikään. Kolmesta eri säätömahdollisuudesta
käytetään keskimäistä reikää tavallisessa kesä-
ajossa.

Ilmanpuhdistajan alaosa on säiliö, joka on täy-
tetty öljyllä siinä olevaan merkkiin saakka. Öljyn
yläpuolella on sienimäinen metallista tehty suoda-
tin, joka on kastettu raskaaseen moottoriöljyyn.
Kaasuttajaan menevä ilma tulee ensin ilmanpuh-
distajaan virraten sen lävitse alas ja kohtaa säi-
liössä olevan öljyn pinnan. Tällöin kääntyy ilma-
virta ylöspäin ja kulkee suodattimen lävitse kaa-
suttajaan. Kun ilma kohtaa ilmanpuhdistajassa
olevan öljyn, alkaa öljy puhdistajan sisällä roiskua,
jolloin tomu ja muut vieraat aineet eroavat ilmasta.

Öljyyn kerääntyvän lian johdosta on suodatin
puhdistettava määräaikoina ja poistettava likainen
öljy ja kerääntynyt muu lika.

Kuinka usein tämä puhdistus on toimitettava,
riippuu kokonaan siitä, miten tomuisessa ilmassa
moottori toimii. Katso voitelukartasta käytettävät
öljylaadut tarkemmin sekä puhdistusajat.

Paitsi kaasuttajan ilmanpuhdistajaa, on olemassa
vielä eri ilmanpuhdistaja kampikammion tuuletta-
jassa (öljyn-täyttöaukon kansi) ja tuuletusilman
menoputkessa. Näitten puhdistus- ja öljyämisajat
on ilmoitettu voitelukartassa ja on niitä tarkoin
noudatettava.

Varustelaudalla oleva polttoainemittari toimii
sähköllä siten, että polttoainesäiliössä oleva kohon
säätämä vastus on yhdistetty yksinapaisella johti-
mella, varustelaudalla olevaan mittarin osoitinosaan.

Polttoainemittari toimii ainoastaan silloin kun
sytytysavain on käännetty oikealle tai vasemmalle.

Yksinkertaisin keino vikaa polttoainemittarista
etsittäessä, on kokeilla toisen, hyvässä kunnossa
olevan mittarin polttoainesäiliössä olevan mittaus-
osan avulla. Tätä vertailua tehdessä voidaan käyt-
tää minkä säiliön mittausosaa tahansa, koska ne,
paitsi kokoaan, ovat rakenteeltaan samanlaisia.
Irroitetaan varustelaudalla olevan polttoainemitta-
rin ruuviin GA kiinnitetty johdin. Tämä kiristys-
ruuvi yhdistetään lyhyellä johtimella toisen säiliön
mittausosan vastaavaan ruuviin. Sitten maadoite-
taan tämän mittausosan metallikoppa, yhdistämällä
se johtimella johonkin maadoitettuun vaunun osaan,
esim. käsijarruun. Sen jälkeen liikutetaan kädellä
mittausosan kohoa ja tarkataan samalla varuste-
laudalla olevaa mittaria. Jos se toimii, merkitsee
se sitä, että vika on joko mittarista säiliöön mene-
vässä johtimessa tai itse säiliössä olevassa mittaus-
laitteessa. Tutkitaan, onko säiliössä olevan mittaus-



osan koppa maadoitettu, sekä onko koho tarttunut
kiinni. Jos mittari näyttää väärin, voidaan se kor-
jatataivuttamalla kohon vartta.

samalla pumpun kalvon, jolloin alipainekammiossa
oleva ilma painuu menoventtiilin menoaukon kautta
imuputkeen. Paluuiskun aikana siirtää alipaine-
pumpun vetotangon jousi kalvon ylös, jolloin syntyy
alipainekammiossa imu, joka avaa tuloventtiilin,
jolloin tuulilasin puhdistajasta imeytyy ilmaa.

Jollei laite toimi oikein, osoittaa se, että vika on
varustelaudassa olevassa mittarissa tai johtimessa,
joka sytytyskytkimestä johtaa tähän mittariin.
Jollei osoitin liiku, saadaan tämä usein autetuksi tar-
kistamalla kääntötapin asetinruuvia tai oikaisemalla
osoitin. On varottava, etteivät varustelaudalla ole-
van mittarin molemmat liitinruuvit joudu oikosul-
kuun, sillä silloin johtuu pariston koko jännite mit-
tarin läpi säiliön mittausosaan ja polttaa sen piloille.

Jollei tuulilasinpuhdistaja ole toiminnassa, pitää
imuputken alipaine kalvon jousen painetta vastaan
alhaalla, niin ettei kalvo keinuvivun joka iskulla
tee täyttä liikettään. Jos imuputkessa oleva ali-
paine on suurempi kuin pumpun synnyttämä ali-
paine, virtaa ilma tuulilasinpuhdistajasta pumpun
molempien venttiilien kautta ja puhdistaja toimii
kuin pumppua ei olisikaan. Jos kuitenkin imuput-
kessa oleva alipaine on pieni, mikä tapahtuu vaunua
kiihdytettäessä tai ajettaessa suurella nopeudella,
niin on pumpun synnyttämä alipaine suurempi ja
käyttää tuulilasinpuhdistajaa.

Imuputkiston etulämmityksen säätäjä.
Etulämmityksen säätöventtiili on sijoitettu pako-

putkeen, säätämään imuputken etulämmittäjään
johdettavaa lämpömäärää. Etulämmityksen säätäjä
antaa moottorille lämpenemisen aikana notkeamman
käynnin ja lyhentää ilmaläpän toiminta-aikaa. Alipainepumpun kokoonpano.

Alipainepumppu toimitetaan tuloventtiilin istu-
Etulämmityksen säätäjän venttiili, venttiiliakseli

ja holkit ovat erikoisainetta, jotta estettäisiin vent-
tiili tarttumasta kiinni. On sopivassa tilaisuudessa
tarkastettava, toimiiko akseli vapaasti ja moitteetto-
masti.

kalla varustettuna.
1. Asetetaan f iiberi-tuloventtiili ylhäältä päin pum-

pun tuloventtiilin messinki-istukkaan.

Polttoaineen keskityslaite on sovitettava imuput-
keen siten, että keskityslaitteen molempien puolik-
kaitten leikkausviiva on tarkoin moottorin keski-
viivan suuntainen.

Pakoputki, äänenvaimentaja ja putken

Keskityslaitteena on kaksi erikoisesti muovattua
peltilevyä, jotka muodostavat imuputkessa juuri
kaasuttajan alle sisäpuolisen hoikin. Seoksessa oleva
raaka polttoaine kerääntyy peltisten puolikkaitten
laippoihin, johtuen niistä suoraan ilmavirtaan imu-
putken keskustassa, jossa höyrystyminen tapahtuu.

Polttoaineen keskityslaite.
3. Venttiilin vastalevy (ristinmuotoinen) asetetaan

ylhäältäpäin siten venttiilij ousen päälle, että
jousen ylin kierre painuu levyn pohjassa olevaan
syvennykseen.

2. Tuloventtiilin jousi asetetaan ylhäältä tulovent-
tiilin päälle.

4. Menoventtiilin jousi asetetaan paikoilleen keskit-
tämällä jousen kierteet niitä vastaaviin syven-
nyksiin.

Kiinnitetään pakoputken laippa löysästi pako-
putkiryhmään ja varmistetaan pääteputken taka-
tuen pidin, ennen pakoputken laipan varmistamista.
Sitten säädetään etu-tuen pidin (tai pitimet,) jotta
putken ja rungon väli tulisi määräysten mukaisesti,
saattamatta laitetta kiristykseen.

Jos jokin pakoputkiyhdistelmän osa on purettu,
niin menetellään sitä jälleen kootessa seuraavasti:

7. Kun tuloventtiilin vastalevy painetaan alas, siir-
retään venttiilin kannattajan tiiviste oikealle pai-
kalleen. Painamalla yhä edelleen tuloventtiilin
vastalevyä sovitetaan venttiilin pidin tiivisteen
päälle.
Tärkeä: On katsottava, että venttiilin pidin tulee
asetetuksi oikein; venttiilin pitimessä olevat
upotetut reiät tulevat tasasivu ylöspäin.

päätekappale.

5. Tuloventtiilin jousi painetaan vastalevyineen (ris-
tinmuotoinen) käsin alas. Tällöin on tarkoin
katsottava, että tuloventtiili on oikein keskitetty
ja että tuloventtiilin jousen vastalevy tulee syven-
nykseensä.

Nokka-akselin epäkesko liikuttaa pyöriessään kiep-
puvipua, joka painaa alas alipainepumpun varren ja

6. Fiiberi-menoventtiili sovitetaan ylhäältä käsin
jousensa varaan.

8. Venttiilin pidin kiinnitetään paikalleen tasapäi-
sillä ruuveilla kiertämällä ensin keskimäinen ja
sitten päissä olevat ruuvit.

9. Alipainepumppu asetetaan ylösalaisin ja kalvo
sovitetaan paikalleen. Sen on oltava tasainen ja
hyvin sovittava ruuvireikien ympärille.

10. Alemman kannen tiiviste sovitetaan ylhäältä
käsin asianmukaisesti kalvolle ja sovitetaan ruu-
vien reijat kohdalleen.

Tukien kiinnittäjät säädetään kahdella tavalla.
Yksi tapa on säätää pystysuora liike putkenyhdistä-
jässä; toinen säätöpaikka on se, missä tukien
pidin on kiinnitetty runkoon.

Yhdistetyn polttoaine- ja alipainepumpun
alipainelaitteen toiminta.

11. Sitten asetetaan alempi kansi paikalleen.
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Alipainepumpun sovitus polttoaine-
pumppuun.

Vika Seuraus tai syy

1. Kokoonpantu polttoainepumppu asetetaan ylös-
alaisin ruuvipihtiin siten, että ylemmässä kan-
nessa oleva menoventtiilin kohoke tulee ruuvi-
pihdin leukojen väliin.

juslevyyn.

tappi kuluneet.
2. Tutkitaan, muodostaako vetotangon litteä pää

90° kulman nivelvivun kanssa. Pumpun kalvon
jäykkä jousi pannaan paikoilleen. Vetotangon
mutteri sopii alipainepumpun vetotangon jousen
sisään ja jousi lepää kuusikulmaisella aluslevyllä.

Polttoainepumppu

3. Kokoonpantu alipainepumppu asetetaan oikeaan
asentoonsa polttoainepumpun päälle, jolloin sa-
malla keskitetään voimakas jousi alipainepumpun
kohokkeen ympäri.

4. Kieppuvipu painetaan sisään, niin että kalvo on
tasaisesti laipalla, ja sitten asetetaan pumpun
ja kieppuvivun olkapään väliin pienen ruuvital-
tan terä tai pieni metallikappale, jottakieppivipu
pysyisi tässä asennossa asentamisen aikana.

(1938—1939 mallit)

5. Ennen pumpunlaippojen purkamista tehdyt mer-
kit asetetaan kohdakkain ja painetaan alipaine-
pumppu alas. Sitten asetetaan ruuvit ja jousi-
renkaat paikalleen. Ruuvit asetetaan huolelli-
sesti kalvokankaan kerrosten läpi ja kiristetään
ne tasaisesti kunnes kansi on melkein kiinni.
Sitten poistetaan ruuvitaltta tai metallikappale
pumpun ja keinuvivun välistä ja kiristetään
kansiruuvit aivan kiinni.

6. Nyt kiinnitetään pumppu jälleen moottoriin. Ali-
painepumpun toiminnan tutkimiseksi avataan
tuulilasinpuhdistajan venttiili ja tarkastetaan
laitteen toimintaa antaen moottorin vuorotellen
käydä tyhjänä ja kiihdytettynä. Tuulilasinpuh-
distajan olisi, huolimatta moottorin nopeudesta,
toimittava jokseenkin tasaisesti.

Jollei syytä löydetä,
puretaan alipaine-
pumppu ja tutki-
taan venttiilit ja
kalvo.

pumpun kai
vossa reikä.

Öljysavua pakokaa- Uusitaan alipaine-
sussa; pumpun ja pumpun kalvo.

taessa.

Alipaine-

taessa tai kiihdytet

Vika Korjaus

Alipaine- Tuulilasinpuhdistaja
pumppu ei toimii hitaasti suu-
toimi, rella nopeudella ajet-

Alipainepumpun tutkimuskaava.
Seuraus tai syy

imuputken välinen
putki irroitetaan
pumpusta, pidetään
paperilevyä pum-
punaukon edessä ja
katsotaan roiskuuko
pumpusta öljyä ulos-
puhalluksessa.

Tutkitaan tuulilasin-
puhdistajan venttii-
lin putket ja liitos-
kohdat.
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Korjaus

Suuri poltto- Polttoainepumpun Uusitaan kieppuvi-
ainepaine tai nivel lyö alipaine- vun tappi ja alipai-
kova ääni. pumpun kalvon suo- nepumpun nivel.

vei ja kieppuvivun | kieppuvivun tappi.
Kova ääni. Alipainepumpun ni- Uusitaan nivel ja

Malleissa P5ja P6, on käytetty kahta eri poltto-
ainepumpputyyppiä, joitten erona on keinuvivun
asento. Toisissa tyypeissä on keinuvipu nokka-akse-
lilla tavalliseen tapaan, toisessa taas nokka-akselin
alapuolella (kuva 195). Kun pumppuihin asetetaan
uusi kalvo, on se ensin liotettava petroolissa. Kuvan
195 esittämässä pumpussa oleva öljytiiviste on
uusittava, jos kalvon yläpuolella olevasta aukosta
tulee öljyä ulos liikaa. Tiivisteen nokka on ensin
pidettävä ohuessa öljyssä noin % t ja se on teräs-
pultilla tasoitettava ennen asennusta. Venttiilit ovat
molemmat samanlaisia ja on ne asennettava jousi-
puoli ylöspäin toiseen ja alaspäin toiseen niin, että
pidätinlevy on tasainen sen pitäessä venttiilejä
paikoillaan.

Malleissa C-18—20 käytetään neljää eri pumppu-
mallia, näistä kaksi samanlaista kuin edellä on
mainittu sekä näissä lisäksi sivupumppu tuulilasin
pyyhkijää varten, joka on muissa, paitsi C-20 mal-
lissa on huomattava, että keinuvipu on normaalisesti
koko akselin yläpuolella.

Polttoainesäiliössä on erikoinen sakankerääjä,
josta avaamalla tyhjennystulppa lika-aineet saa-
daan pois. Tällainen lianpoisto on tehtävä ainakin
kerran vuodessa.

Pumpuissa, joissa keinuvipu on nokka-akselin ylä-
puolella pääsee vuotavasta kalvosta öljyä vuota-
maan imukammioon. Öljysuojus pumpun rungon
ja kampikammion välillä estää öljyn pääsyä pump-
puun. Toisessa polttoainepumpputyypissä taasen
pääsee öljy ilma-aukosta ulos. Tämä aukko on
muistettava pitää aina auki. Edellä jo mainittu
öljytiiviste kalvon varren ympärillä estää öljyn
pääsyn kalvon yläpuolelle. Jos tämä tiiviste vuo-
taa, tulee öljyä ilma-aukosta.

V. 1938 Plymouth ja Chrysler mällien kaasutta-
jat ovat pudotustyyppisiä, kiintein suulakkein.
Tyhjäkäynti on niissä säädettävä Malleissa C-19
ja C-20 on kaksi tyhjäkäyntisäätöä. Lisäksi on
kaasuttajassa kiihdytysosa sekä nopean tyhjäkäyn-
nin osa, joka estää moottorin pysähtymisen kyl-
mällä säällä.

Kun kaasuttajaa säädetään, on säädön tarkasta-
miseksi käytettävä imumittaria (mainittu jo osan
»Moottori» lopussa). Kaksoiskaasuttajaa säädettäessä
on tärkeää, että molemmat tyhjäkäyntiä järjestävät
säätöruuvit ovat tarkalleen saman verran auki.



Kiihdytyspumpussa on kolme asentoa eri lämpö-
tiloja silmälläpitäen, paitsi malleja C-19 ja C-20,
joissa on vain kaksi asentoa. Eri asennoista on jo
edellä ollut puhe. Jos halutaan säästää, voidaan
kaasuttajan kiinteä pääsuudin vaihtaa pienempään,
mutta on tällöin huomattava, että ajo-ominaisuu-
det myöskin alenevat.

Vuoden 1939 malleissa käytetään uutta poltto-
ainemittaria, missä on toimintaperiaatteena bime-
tallijouset, jotka sähkövirran vaikutuksesta käy-
ristyvät säiliöosassa olevan vastuksen mukaan. Jou-
set lämpenevät siten, että vastuslanka on kierretty
niiden ympärille. Sähkövirta tulee sytytyksen kat-
kaisijasta laitteen takana olevaan IGN SW kohtaan,
mistä se jatkuu kärkivälin kautta molempiin bi-
metalliliuskoihin, näistä vastuslankoihin ja niiden
johdinkiinnityskohtiin. Näistä menevät johtimet
säiliöosaan.

Itsetoimiva kuristin mallissa C-18 säädetään siten,
että käsikaasua avataan % matkan verran. Ilman-
puhdistaja irroitetaan ja puristimien vipua käänne-
tään siksi, kunnes reikä akselissa on yhdensuuntai-
nen laakerin loven kanssa. Asetustyökalu (kuva 222)
työnnetään alas niin pitkälle kuin se menee. Kuristi-
men vivun kiristysruuvia höllitetään ja vipua kier-
retään ylöspäin kunnes kaasuttajan kuristimen läppä
on kiinni. Tämä asetus varmistetaan kiristämällä
varren ruuvi. On katsottava, että asetus ei aiheuta
kuristimen varren tai läpän eikä nopean tyhjäkäyn-
nin läpän kiinnittämistä vaan irroitetaan samalla
erikoistyökalu.

Kun säiliöosan koho on alhaalla, on toisen virta-
piirin vastus nolla ja toisen virtapiirin vastus
25 ohmia. Bimetalliosaan tulee suurin osa vir-
rasta, jolloin lämpenemisen vuoksi tämä taipuu
myötäpäivään ja vaikuttaa neulaan, joka näyttää
»Empty» (tyhjä) asentoa. Kun koholaite nousee
säiliössä, muuttuu asia päinvastaiseksi: toisessa johti-
messa on nyt 25 ohmin vastus, jolloin vastaava
bimetalliosa kuumenee ja neula siirtyy näyttä-
mään polttoaineen määrää. Ulkopuolisten bimetalli-
lehtien tehtävänä on tasata ulkopuolisen ilman läm-
pötilan vaihteluja. Ja kärkiväli säätää jännitteen.
Kun jännite on alle 5 volttia, ovat kärjet kiinni.

Mallien C-19 ja 20 automaattisen kuristimen sää-
döissä kierretään, kun erikoistyökalu on asetettu
paikoilleen kuten edellä, vipuvartta alaspäin, kunnes
kuristimen läppä on kiinni.

On huomattava, että kun automaattistakuristinta
säädetään, on ensin katsottava, että tarkastuksen
ja koettelun yhteydessä kuristus- eli kaasuläppä on
osaksi auki ja että moottori on myös kylmä. Auto-
maattista kuristusta käytettäessä liika polttoaine
usein johtuu siitä, että käsikaasu pidetään aivan
auki. Automaattista kuristinta ei saa voidella.

Kun mittaria tarkastetaan, on parhain tapa käyt-
tää tähän uutta erillistä säiliöosaa koholaitteineen.
Tällöin johtimet yhdistetään bimetalliosain navoista
säiliöosaan. Sytytys käännetään toimimaan,kun en-
sin on maadoitettu säiliöosa auton runkoon. Nyt liiku-
tetaan säiliöosan kohoa käsin, kun ensin on annettu
mittarin lämmetä noin minuutin ajan. Jos mittari
osa ei näytä oikein, on vika siinä, mutta jos tämä
näyttää oikein, on vika johtimissa tai auton omassa
säiliöosassa. Jos laitteen sininen ja ruskea johdin
vaihtavat paikkaa, näyttää mittari päinvastoin.

Samoin, jos säiliöosan varsi on »Full» eli täysi-
asennossa, näyttää mittari 1/2 määrää, jos sininen
johdin maadoitetaan. Heittelehtivä neulan liike joh-
tuu kärkivälin kärkien likaisuudesta.

Jos sininen johdin maadoitetaan ja säiliö on tyhjä
jakoho alhaalla, näyttää mittari tyhjää. Jos samoin
säiliö on puolillaan ja koho varsi 1/2 asennossa,
näyttää mittari 1/4, jos sininen johdin maadoite-
taan ja 3/4, jos ruskea johdin maadoitetaan.

Vuoden 1939 Plymouth-mallien polttoainepumppu
on samantapainenkuin edellisenkin vuoden. Chrysle-
rissä sensijaan on erona siiviläosa, missä käytetään
metallilevyjä. Samoin seurailee kaasuttajan rakenne
edellisen vuoden malleja.

Vuosien 1937—39 malleissa olevaan termostaatti-
seen esilämmityksen säätöön nähden on huomattava,
että termostaatin bimetallijousen paikoilleen asetta-
misessa on muistettava, että kun jousi on paikoillaan,
kierretään termostaattia vastapäivään 1/3 kier-
rosta P 3—B malleissa, I j2 malleissa, C-18 ja 1
kierrosta malleissa C 19 ja C 20. Termostaattia ei
saa kiertää enempää kuin edellä on sanottu.
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Kuva 193 — Polttoainepumppu
(mallit CA CB, C6)

1 — Epäkesko (nokka-akselilla)
2 — Keinuvipu

Kuva 194— Polttoainepumppu
(mallit C7—B, C 16)

1 — Epäkesko nokka-akselilla
9. Unlnn

- Kalvo
3 — Ilmasäiliö

3 — Paineventtiili
4 —- Ilmasäiliö

4 —■ Paineventtiilin jousi (meno-)
5 — Paineventtiili (meno-)

5 — Kalvon vetovarsi
6 — Kalvon suojusaluslevy, ylhäällä
7 — Kalvo

9 —• Kalvon vetovarren mutteri
10 — Pumpun säiliö

8 — Keinuvivun jousi

11 —- Kalvon ojennus-aluslevy
12 — Imuventtiilin jousi (tulo-)
13 — Tuloventtiilin tulppa

8 — Tuloventtiili
9 — Suodattimen siivilä

14 — Imuventtiili
15 — Nivelen tappi
16—- Keinuvivun nivel
17 — Kalvon vetovarsi
18 — Kalvon jousi
19 — Kalvon suojusaluslevy
20 —■ Suodattimen säiliö
21 — Suodattimen siivilä
22 —- Suodattimen säiliön tiiviste
23 — Polttoaineen tulo
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6 — Pumpun kammio (polttoainepumpun kansi, yi
haalta)

7 — Imuventtiili

10 — Polttoaineen tuloputki säiliöstä
11 — Keinuvipu
12 —Keinuvivun jousi
13 — Alemman kannen ja säiliön välinen tiiviste
14 — Keinuvivun varsi
15 — Kalvon vetovarren jousi
16 — Polttoainepumpun kansi, alempi
17 — Polttoainepumppu
18 — Suodatinsäiliön tiiviste
19 — Suodatinsäiliö
20 — Suodatinsäiliön kiinnitysmutteri



1 — Keinuvipu
2 — Keinuvivun jousi
3 — Siivilä
4 — Säiliökuppi
5 — Säiliökupin pidätinruuvi
6■— Keinuvivun koppa
7 — Kalvo
8 — Runko
9 — Säiliökupin tiiviste

10— Säiliökupin pidätinsanka

Kuva 195. Bensiinipumppu

3 — Imulaitteen varren jousi
4 — Keinuvipu

1 — Ylempi kannen tiiviste
2 — Alipainekammio

5 — Runko
6 — Siivilä
7 — Säiliö

9 — Yläkannen siivilä
8 — Yläkansi

10— Alipainepumpun kalvo
11 — Keinuvivun koppa

13-— Säiliökupin tiiviste
12— Pumpun kalvo

14— Säiliökupin pidätinruuvi

Kuva 196. Bensiinipumppu ja alipainepumppu
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Kuva 197 — Sivuleikkaus kaasuttajasta
(mallit PE, PF, Pl—2, CA, CU, C6)

A-— Kiihdytyspumpun talvisäätä (uloin aukko, pitkä
isku)

B — Kiihdytyspumpun keskisäätö (keskimäinen reikä)
C■— Kiihdytyspumpun kesäsäätä (sisäreikä, lyhyt

isku)
D-1.98m/m (5/64")

1 — Imuputki, täydell.

isku)

1 — Imuputki täydell.

3 — Kohon neula istukoineen
2 — Ilmankuristusläppä, täydell.

4 — Koho vipuineen

2 — Ilmankuristusläppä, täydell.
3 — Kohon neula istukoineen
4 — Koho vipuineen
5 — Pääsuudin
6 — Tulppa5 —- Pääsuutimen tiiviste

6 — Pääsuutimen
7-— Kiihdytyspumpun vipu

7 — Kiihdytyspumpun vipu
8 — Kaasun kuristusläppä
9 — Pääsuudin tulppineen8 — Kaasun kuristusläppä

9 — Pääsuudin tulppineen 10 — Laipan välikappale
10— Laipan välikappale

(malli Cl—3, C8)

8 — Pumpun suutimen tulppa

1 — Imuputken tiiviste
2 — Tyhjäkäyntiputki

Kuva 199

3 — Tyhjäkäyntiputkien tulppa
5 — Tyhjäkäynnin säätöruuvin jousi
6 — Tyhjäkäynnin säätöruuvi (ja venttiili)
7 — Pumpun suudin

9 — Leikkaus kaasuttajan etuosasta
(mallit Pl—2, C7, C 16)
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Kuva 198 — Sivuleikkaus kaasuttajasta
(mallit Pl—2, C 7)

A — Kiihdytyspumpun talvisäätä (uloin aukko, pitkä

B — Kiihdytyspumpun keskisäätö (keskimäinen reikä)
C — Kiihdytyspumpun kesäsäätä (sisä-reikä, lyhyt isku)

D-I.9Bmjm (5/64")

Kuva 200 — Sivuleikkaus kaasuttajasta

1 — Ilmankuristusläppä 12 — Kohokammion aukko
2 — Pää-menosuudin 13 — Koho
3 — Apusuudinputki 14 — Kohon neulaventtiili
4 — Pää-venturiputki 15— Neulaventtiilin istukka
5 — Eristin 16— Kaasun kuristusläppä
6 — Eristimen tiivisteet 17 — Tyhjäkäynnin
7 — Tyhjäkäynti menoaukot

neulaventtiili 18 — Pääsuudin
8 — Venttiili 19—- Pääsuudin
9 — Nopea tyhjäkäynti tulppa

10— Tyhjäkäyntiputki 20 — Kohovivun tappi
11— Kohokammion kansi 21 — Polttoaineen tulo



A — Kiihdytyspumpun talvisäätä
(uloin aukko, pitkä isku)

B — Kiihdytyspumpun keskisäätö
(keskimäinen reikä)

C — Kiihdytyspumpun kesäsäätä
(sisä-reikä, lyhyt isku)

D-1.98 m/m (5/64")
1 —- Imuputki
2 — Kuristinläppä
3 — Kohon neula istukoineen
4 — Koho vipuineen

Kuva 201 — Leikkaus kaasuttajan
etuosasta (mallit PJ, C 6)

Kuva 202 — Sivuleikkaus
kaasuttajasta (malli C 16)

5 — Suudin
6 — Tulppa

1 — Suudin tyhjäkäyntiä varten
2 — Tyhjäkäyntiputken tulppa
3 — Tyhjäkäyntiputki

7 — Kiihdytyspumpun vipu
8 — Kuristusläppä
9 — Pääsuudin tulppineen

10— Laipan välikappale

5 — Tyhjäkäynnin säätöruuvin jousi
6 — Tyhjäkäynnin säätöruuvi

4 — Tyhjäkäyntiaukon tulppa

8 — Pumpun suutimen tulppa
7 — Pumpun suudin

4 — Etulämmittäjän säätöventtiilin vastapainon mut-
teri

3 — Putki

1— Kaasukanavat

Kuva 204— Itsetoimiva, termostaatilla varustettu
lämpösäätö (mallit CA, CB, C6, C7, Cl6)

4 — Etulämmittäjän säätöventtiili termostaatteineen

A — Termostaatin asento oikein sovitettuna (putki)
B — Termostaatin asento sovitettaessa

2 — Tiiviste

1 — Kaasukanava
2 — Tiiviste
3 — Putki

5 — Etulämmittäjän säätöventtiilin termostaatin kansi
6 — Etulämmittäjän säätöventtiilin termostaatti

Kuva 203 — Etulämmittäjän säätöventtiili
(mallit CB—ll, C14—17)

(venttiili toimivana)

5 — Etulämmittäjän säätöventtiilin termostaatti

8 — Automaattisen etulämmittäjän säätöventtiilin ter-
mostaatti

7 — Automaattisen etulämmittäjän säätöventtiilin
läppä (auki)

10 — Automaattisen etulämmittäjän säätöventtiilin vas-
tapaino

9 — Automaattisen etulämmittäjän säätöventtiilin
läppä

6 — Automaattisen etulämmittäjän säätöventtiilin
tuki
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Kuv. 205.
(mallit PE, PF, P I—2)

1 — Termostaatti
2 — Säädön pidike
3 — Imukanavan putken kaari
4 — Vastapaino
5 — Kaasuputkisto
6 — Tiiviste
7 — Kaasuputkisto
8 — Kaasuputkiston ruuvi
9 — Säätöläppä

10 — Vastapainon pultin mutteri
11 — Vastapainon pultti

5 — Pakokanava

/w/r. -

; "'<'.

(mallit PE, PF)

3 — Säätöläpän varren holkki
4 — Imukanava

(mallit C 19 ja C 20) mitta C-449.
Tämä mitta on erilainen eri malleill

Kuva 207. Kaasuttajain kohon korkeuden tarkastus
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1 — Asetuslevy toiminta-asennossa
2 — Säätöläpän varren asetuslevy

6 — Säätöläpän asetinlevyn "'aluslei
7 — Asetinlevyn mutteri
8 — Säätöläpän varren holkki
9 — Säätöläpän asetuslevyn välik



1 — Imuputki
2 — Koho
3 — Runko-osa
4 — Pääsuudin
5 — Kuristaja
6 — Tyhjäkäynnin säätö
7 — Rungon alakappale
8 — Tyhjäkäynlikanava
9 — Kohon varsi

10— Kohoneulan istukka
11 — Kohoneula
12— Pääsuutimen säätösuudin
13— Kuristusläpän pysäytysruuvi

Kuva 208. Kaasuttaja, pääsuutimen kohdalta
nähtynä (P-5)

1 — Pumpun varsi
2 — Pumpun nivel

6 — Kuulaventtiili

3 — Kuristusläpän varsi
4 — Männän jousi
5 — Mäntä

7 — Pumpun poistoventtiilin säätövarsi
8 — Pumpun poistoventtiilin neula
9 — Kuristinläppä

10 — Pumpun kiihdytyssuudin
11— Koho
12 — Säästösuudin
13 — Säästöventtiilin kalvo
14 — Säästöventtiilin kansi
15— Säästöventtiili
16— Säästöventtiilin jousi
17— Kuristusläppä

Kuva 209. Kaasuttaja kiihdytyspumpun kohdalta
nähtynä (P-5)
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Kuva 210. Kaasuttajan leikkaus edestä
(P-6 — C-18)

1 — Imuputken tiiviste
2 — Tyhjäkäyntisuutimen ruuvi
3 — Tyhjäkäyntisuudin

(P-6 — C-18)

4 — Tyhjäkäyntikanavan tulppa
5 — Tyhjäkäynnin asetus ja säätöruuvin jousi
6 —- Tyhjäkäynnin säätöruuvi ja venttiili

Kiihdytyssuudin
8 — Kiihdytyssuutimen aukon tulppa

212. Polttoainepumpum koetuslaite C-483 paikoilleen
sijoitettuna.
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Kuva 211. Kaasuttajan sivuttaisleikkaus

A — Kiihdytyspumpun talviasento, (pitkä isku)
B — Kiihdytyspumpun keskiasento
C — Kiihdytyspumpun kesäasento, (lyhyt isku)
D — Polttoaineen pinta

1 — Imuputki
2 — Kuristimen venttiili
3 — Kohoneulalaite
4 — Koho- ja vipulaite
5 — Apusuudin
6 — Tulppa
7 — Kiihdytyspumpun vipu
8 — Kuristusläppä
9 — Pääsuudin ja sen putki

10 — Väliosa



1 — Kuristinläppä
2 — Alipainekanava
3 — Pääsuudin
4 — Suurtehosuudin
5 — Säästölaitteen alipainemäntä
6 — Tyhjäkäynnin ilmareikä
7 — Tyhjäkäyntiputki
8■— Säästölaitteen sivusuudin
9—■ Pääsuutimen säätösuudin

10— Pääsuutimen aukon tulppa
11—- Tyhjäkäynnin säätö
12— Tyhjäkäynnin aukot
13 —■ Kuristusläppä
14— Kuristaja
15— Lisäkuristaja
16— Kuristimen läpän venttiili Kuva 213. Kaasuttaja (pääsuutimen kohdalta leikattuna)

(C-19 ja C-20)
17—Koho
18 —- Kohon vipu
19 — Kohon neulaventtiilin pää
20 — Kohon vipuakseli
21 — Kohoneula
22 — Kohoneulan istukka
23 — Tiivisteet
24 — Kohon haarukka
25 — Kohokammion ilma-aukko
26 — Pumpun käyttövipu
27 — Pumpun varsi
28 —- Tomunsuojahuopa
29 — Pidätinlevy
30 -—- Tomusuojuksen jousi
31 —- Jousen pidätinlevy
32 — Pumpun jousi

Kuva 214. Kaasuttaja (kiihdytyspumpun kohdalta
leikattuna, C-19 ja C-20)

34 — Männän laajennus jousi
35 — Pumpun venttiili

33 — Pumpun mäntä

36 — Pumpun sivusuudin
37 — Pumpun imuventtiili
38 -—- Pumpun bensiinikanava
39 — Pumpun suudin
40 — Tarkastusreikä

41 — Nopean tyhjäkäynnin varsi
42 — Pumpun varsi
43 — Polttoainepinnan tarkastusaukon
44 — Kuristusläpän pysäytysruuvi
45 —- Nopean tyhjäkäynnin epäkesko

tulppa

18 — Kohon vipuvarsi
17 —Koho

Kuva 215. Kaasuttaja, kohokammion kohdalta leikattuna
(C-19 ja C-20)
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1 — Ilmaläpän asetusruuvit
2 — Kuristimen akseli ja vipu
3 — Tiiviste

26 — Imuputken kiristysruuvi
27 — Kiihdytyspumpun käyttövarsi
28 — Kiihdytysjousen pidike
29 — Kiihdytys jousi
30 — Kiihdy tysmäntä
31 — Koho
32 — Kohovivun akselin pinna
33 — Kohovivun akseli

5 — Tyhjäkäynnin putki ja tulpparuuvi
6 — Mäntä

Kuva 216. Kaasuttaja
(P 7-8, C 22)

4 — Pumpun tarkastustulppa

7 — Jousi
8 — Suudin
9 — Tiiviste 34 — Pumpun pidinrengas

35 — Pumpun kuulaventtiili
36 — Pääsuudin11— Laipan kiinnitysruuvi

12— Kaasuttajan koppa

10— Suudinputken tiiviste

13— Laipan tiiviste
37 — Pääsuutimen tiiviste
38 — Pumpun kuulaventtiili
39 — Kohoneula
40 — Kohoneulan istukan tiiviste
41 — Kohoneulan istukka

14— Kuristimen yhdysvarsi

43 — Laipan tiiviste
17— Kuristusläpän vivun asetusruuvin jousi 42 — Eristys

45 — Kiihdytyspumpun välivarsi
46 — Naulan sokka

20 — Tyhjäkäynnin asetusruuvin jousi
44 — Runko-osan laippa19— Kuristusläpän akselin pidätin

18— Kuristusläpän vivun asetusruuvi

16— Kuristusläpän vivun kiristysruuvi
15— Kuristusläpän akselin vipu

21 — Tyhjäkäynnin asetusruuvi

49 — Pumpun suutimen niitti
23 — Läpän kiinnitysruuvi

50 ~— Suudinputki

22 — Kuristusläppä

24 ■— Kuristimen läppä
25 — Imuputki

202

47 — Kiihdytyspumpun vipu ja kuristusläpän akseli
48 — Pumpun suudin



Kuv. 218 — Ilmanpuhdistaja kampikammion tuuletus

Kuv. 217 Ilmanpuhdistaja öljyntäyttöaukossa 1 — Ilmanpuhdistajan ruuvi
2 — Ilmanpuhdistajan holkki
3 — Kampikammion tuulettajan ilmanpuhdistaja
4 — Ilman tulo tuuletusputkeen
5 — Ilmanpuhdistajan putken kiristysvanne
6■— Ilmanpuhdistajan putki

Kuv. 219 — Suurteho-ilmanpuhdistaja.

putkessa.

Kuva 220. Kaasuttaja
(1939 mallit)

Kuvatekstit kuvaan 220 ovat sivulla 202,
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Kuva 221
Itsetoimiva kuristin

1 — Kuristusventtiili
2 — Kuristusventtiilin vipu
3 — Kuristusventtiilin varsi
4 — Asennustyökalu
5 — Kopan akseli
6 — Imuputki
7 — Kuristusvipu
8 — Kuristajan koppa
9 — Vivun kiristysmutter

Kuva 223. Kuristusläpän säätö ruuvin 1 avulla
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Kuva 222. Itsetoimivan kuristimen säätö

1-— Erikoistyökalu
2■— Itsetoimiva kuristin

Kuva 224 — Käynnistyspolkimen kaasunsäätölaitteen
asetus (1939 malleissa)

1 — Tanko kaasuttajaan
2 — Varmistusmutteri
3 — Käynnistimen vivussa oleva varsi
4 — Käynnistyspolkimen alapää



1 — Ilmaläpän vipu
2 — Itsetoimivan ilmankuristimen säätölaitteen koppa
3 — Itsetoimivan ilmankuristimen vivun kiristysruuvi
4 — Ilmaläppä
5 — Tuloputki
6 — Erikoistyökalu
7 — Itsetoimivan ilmankuristimen akseli
8 — Kuristimen varsi
9 — Itsetoimivan ilmankuristajan akseli

TARKISTUKSET

a— Irroitetaan kaasuttajan ilmanpuhdistaja
b — Pistetään 2,375 m/m paksuinen pora (n:o 42

amerik. mitta) tai erikoistyökalu (6) akselin
läpi ja oikaistaan se tarkistuslaitteen kehyksessä
olevan uran mukaiseksi. Erikoistyökalu voi-

daan saada tätä työtä varten.

Kuva 225 — Itsetoimiva kuristin, uudempi malli

c — Irroitetaan kiristysruuvit (3) ja painetaan ilman-
kuristimen vartta (8) ylöspäin kunnes läppä
täysin sulkeutuu.

d — Sitten kiristetään ruuvit (3) taas kiinni ja
irroitetaan pora tai työkalu.

Kuva 226.
Polttoainepumppu. Malli P 7ja P8
Mallien C 22— 24. pumpussa on

levysiivilä.

/ — Lämpösuojuksen pultti ja aluslevy
2 —Runko-osa, kalvo ja keinuvipu
3 — Kalvo
4 — Venttiilin pidinruuvi
5 — Venttiili
6 — Venttiilin tiiviste
7 — Välikoppa
8 — Siiviläverkko
9 — Säiliökuppi

12 — Keinuvivun akseli ja aluslevy
13 — Keinuvivun jousi

10 — Säiliökupin pidinmutteri
11 — Keinuvipu

14 — Venttiilien pidin
15 — Venttiili
16— Venttiilin tiiviste
17— Kopan ja välikopan kiinnitysruuvi ja aluslevy
18— Säiliökupin tiiviste

20 — Säiliökupin pidinsanka
19— Säiliökupin alusta
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MENTAJAT.
Runko.

Rungon oikea tarkistus on mitä tärkein vaunun
moitteettomalle toiminnalle. Jollei runko ole »suora»,
on vaunulle sattunut jokin kolaus, ja seuraa siitä,
että vaunun määrätyissä osissa esiintyy asiaankuulu-
mattomia jännityksiä, joista seuraa epämiellyttävä
tärinä ja kitinä. Usein ollaan sitä mieltä, ettei
autovahingossa ollut vaunu enää yleiskorjauksen
jälkeen kulje yhtä tasaisesti kuin ennen. Asia ei

kuitenkaan ole niin. Hyvä autonkorjaaja, jokakäyt-
tää tarpeeksi aikaa ja huolta rungon ja korin oikai-
semiseen, voi palauttaa vaunun täysin moitteetto-
maan ajokuntoon.

käännetään tanko sivulle.

Kuvissa esitetään erilaisille runkomalleille joukko
mittoja, jotka on tarkastettava, jotta nähdään onko
kyseinen runko kunnossa. Nämä mitat ovat suoria
välimatkoja kahden esitetyn pisteen välillä. Lävis-
täjämitat ovat kahden pisteen todellisen etäisyydet.

Jos vaunun runko täyttää kuvien ilmoittamat
mitat, kun kori on poistettu, ja jos kyseiset rungon
osat taivutetaan vastaavasti, niin tulee runko ehdot-
tomasti täysin oikaistuksi. Jolleivät, koria jälleen
paikoilleen asetettaessa, eri osat tai reiät enää
sovi yhteen, on myös kori oikaistava, niin että se
sopii oikein runkoon, tarvitsematta kiinnityspult-
teja väkipakolla kiertää kiinni.

Etujouset.
(Etupyörien erillinen jousitus).

Etupyörien erillisessä jousituksessa ovat jouset
vahvasta teräksestä valmistettuja kierrejousia. Ne on
suoraan kiinnitetty rungon sivupalkkien ulkosivuille
ja ovat asetetut kohtisuorasti ylhäällä olevan etu-
maisen poikkipalkin ja alhaalla olevien etupyörien
tukivarsien väliin.

ylätukivarresta, rakenteesta riippuen.

sekä irroittaa etujouset.

Jouset ovat kiinni jousenpitimissä ja eroitetut
pitimistään kumista ja fiiberistä tehdyillä äänen-
vaimentajilla.

Kumipuskurit rajoittavat etujousien liikettä, es-
täen niitä liiaksi puristumasta ja aukenemasta.
Joustamisen vaimentavat kaksitoimiset neste-
iskunvaimentajat, jotka ovat kiinnitetyt pulteilla
ylhäällä rungon etumaiseen poikkipalkkiin.

Etujousia irroitettaessa menetellään seuraavasti:
1. Vaunu nostetaan ylös nosturilla, joka asetetaan

alatukivarren tai jousituen alle ja irroitetaan
etupyörät.

2. Rungon alle asetetaan pukit kyllin kauaksi
etumaisen poikkipalkin taakse, etteivät ne koske
etupyörien alatukivarteen kun nostolaite on las-
kettu alas.

Etujouset.
(Puolielliptiset)
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3. Etupyörän alatukivarren alla oleva nosturi laske-
taan alas, kunnes vaunun paino on rungon alla
olevien pukkien varassa.

4. Raidetangon päät irroitetaan raidevivuista ja

5. Irroitetaan olka-akselin tuki alatukivarresta tai

6. Nyt voidaan laskea alatukivarsi ja nosturi alas

Etupyöriä jälleen paikoilleen asennettaessa me-
netellään päinvastaisessa järjestyksessä. Tutkitaan
onko jousen yläpäässä oleva kumi- ja fiiberi-äänen-
vaimentaja oikein paikoillaan, jonka jälkeen jousi
painetaan kokoon nostamalla alatukivarsi nosturilla
ylös. Jos vaunu on kallellaan epätasaisen kuormi-
tuksen, kuten ohjaajan painon ja sivulla olevan
varapyörän y.m. johdosta, saadaan se jälleen vaaka-
suoraksi asettamalla etujousien alle välikappaleet.
Jollei vaunu välikappaleiden huolimattoman ase-
tuksen johdosta ole vaakasuorassa, niin vaikuttaa
se epäedullisesti pyörän pystykaltevuuteen.

Etu jousi- ja asennuskuvassa (katso »Normaali-
säätöjä*) olevia mittoja olisi tarkoin noudatettava.
Nämä mitat ovat kuormittamattomalle vaunulle.
Näissä mitoissa ovat pienet vaihtelut sallittuja,
kuten «Normaalisäädössä« on mainittu, mutta vau-
nun kummallakin sivulla, t.s. oikealla ja vasem-
malla puolella olevat mitat eivät saa poiketa toi-
sistaan yli 3.18 m/m (1/8"). Nämä mittaukset
on tehtävä vaunun koko painon ollessa renkaillaan.
Jolleivät mitat ole annettujen rajojen sisällä, olisi
käytettävä välikappaleita oikeitten mittojen suu-
rentamiseksi, ja asetettava uusi jousi, jos mitta on
pienennettävä. Näitä välikappaleita saadaan teh-
taan huolto-osastolta.

Huom! Pyörän pystykaltevuus on epäedullinen
jollei vaunua välikappaleita tai toisia jousia käyttä-
mällä saada suoraksi. Välikappaleitten tai uusien
jousien asetuksen jälkeen on kuningaspultin kalte-
vuuskulma aina tutkittava. Sitten tutkitaan jättö-
kulma, pyörän pystykaltevuus sekä auraus, koska
usein tapahtuu, että ne muuttuvat välikappaleita
sovitettaessa tai jousia vaihdettaessa.

Käytetään kahta puoli-elliptistä etujousimallia:
tavallista mallia sekä toista, jonka toinen jousilehti
on kolmeosainen. Viimemainitussa on, kuten jo
sanottiin, toisessa jousilehdessä kolme osaa: lyhyt



lehti keskellä, jossa jousi on kiinnitetty akseliin,
sekä puolijousilehdet jousen etu- ja takapäässä.
Nämä jousipuolikkaat ovat taivutetut sekä edessä
että takana päälehden silmukoitten ympäri. Nämä
kumpikaan jousimalli eivät tarvitse erikoisohjeita.

Ohjaus-iskunvaimentajaa asennettaessa ovat
kiinnityspultit kiristettävä lujasti kiinni, painaen
samalla iskunvaimentajan jouset kokoon. Jos käy-
tetään kruunumuttereita, ovat ne varmistettavat
sokalla.

Jousiriipukkeitten asennus.
On tärkeä, että ohjausiskunvaimentajan pultit

voidellaan huolellisesti puolijuoksevalla runkoras-
valla ja että iskunvaimentaja toimii esteettömästi.

Puolielliptiset jouset suunnataan siten, että sää-
detään jousiriipukkeitten molemmissa varsissa ole-
via kierteillä varustettuja holkkeja. Nämä holkit
olisi kierrettävä siten, että hoikin (tai jousen) ja
riipukkeen sivun välillä on määrätty etäisyys,
kuten kuvissa ja «Normaalisäädöissä« on esitetty.
Tämä etäisyys olisi tarkoin tutkittava erikoisella
mittauslaitteella C-329.

Metalliset jousisuojukset.

Metallisia jousisuojuksia käytetään, jotta voide-
aine pysyisi jousilehtien välissä ja lika, vesi ja
tomu estyisivät pääsemästä väliin. Metalliset jousi-
suojukset tarvitsee vain harvoin irroittaa ja yleensä
vain onnettomuustapauksen jälkeen tai kun kat-
kennut jousilehti on vaihdettava.Uusi holkki on verrattain raskas kiertää jousen

silmukkaan, koska hoikin on leikattava omat kier-
teensä. Jotta holkki saataisiin lujasti paikoilleen
jouseen on 25 cm (10") pituista avainta kierret-
tävä ainakin 45 kg. (100 lbs) voimalla.

Huom! Vaikkakin kierteillä varustetut holkit on
kierrettävä lujasti jousien päihin ja jousikorvakkei-
siin, niin eivät ne kuitenkaan saa olla niin lujassa,
että estävät jousiriipukkeitten liikkeen.

Jouset on keskitettävä jousikorvakkeitten sivujen
väliin.

Kumisydämillä varustetut holkit saadaan puris-
tuslaitteella irroitetuksi ja jälleen paikoilleen.

Kumisydämillä varustettua hoikkia paikoilleen
asetettaessa on huolehdittava siitä, että se on keski-
tetty jousessa, jolloin se ulkonee yhtäpaljon molem-
mille puolille.

Jousien katkeaminen keskipultin kohdalta johtuu
aina siitä, että jousia akseliin kiinnittävät U-pultit
ovat löysällä. Sentähden on huolehdittava siitä,
että mutterit ovat aina lujasti kiinni ja varmiste-
tut.

Metallisia jousisuojuksia sovitettaessa on jousi
kiristettävä ruuvipihtiin lehtien molemmista sivuista
keskipultin kohdalta. (On vaikeampi asettaa me-
talliset jousisuojukset vaunussa oleviin jousiin kuin
vaunusta irroitettuihin). Jouset voidellaan niihin
kuuluvalla voideaineella (grafiittipitoista rasvaa ei
olisi koskaan käytettävä) ja sovitetaan suojukset
ohjeitten mukaisesti paikoilleen.

Vaikkakin edellä mainittiin, että metallisia jousi-
suojuksia sovitettaessa riittää, kun jousikiinnitetään
ruuvipihtiin, niin kehoitetaan tässä työssä kuiten-
kin kiinnittämään jousi sopivaan laitteeseen, jossa
se saa saman muodon kuin ollessaan vaunussa kuor-
mitettuna. Sellainen laite on helppo valmistaa lu-
jasta U-raudasta, jonka molemmissa päissä on kaksi
niin pitkää koukkua, että ne ulottuvat jousien sil-
mukoitiin samalla kun jousen keskipaikka on nostu-
rin varassa. Jousen keskikohtaa kohotetaan nostu-
rilla ylös niin että jousi saa saman muodon kuin
normaalisesti kuormitetussa vaunussa. Jousisuo-
juksia sovitettaessa on tämä laite kiinnitettävä lu-
jasti työpöytään.Kallis tusvaimenta ja

(Stabilisaattori).

Ainoa kallistusvaimentajan vaatima huolto on
siinä, että kiinnityspultteja on silloin tällöin kiris-
tettävä.

Missään tapauksessa ei kumiholkkeja, joilla jotkut
kallistusvaimentajat on varustettu, ole voideltava,
eivätkä ne saa tulla yhteyteen öljyn tai rasvan
kanssa. Poikkitangon on oltava siten kahden piti-
men keskellä, etteivät tangon olakkeet kosketa
pitimien silmukoitten reunoihin.

Metallisilla jousisuojuksilla varustettujen
jousien voitelu.

Suojustettujen jousien voiteluaika riippuu vallitse-
vasta lämpötilasta, tienlaadusta sekä ajetusta kilo-
metrimäärästä. Tästä syystä on vaikea ennakolta
ilmoittaa monenko kilometrin perästä voitelu on
suoritettava. Jos jouset tuntuvat jäykiltä tai nati-
sevat, on ne voideltava. Lämpimillä seuduilla on
voitelu suoritettava useammin kuin kylmillä.

Ohjausiskunvalmentajat.
Jos tämä iskunvaimentaja jostakin syystä on

irroitettava, niin on sitä jälleen asennettaessa
katsottava, että jousi on «Normaalisäädöissä« an-
nettujen mittojen mukaisesti paikoillaan riipuk-
keella.

Grafiittipitoista rasvaa ei saa koskaan käyttää
jousien voitelemiseen. Suojustetuille jousilehdille
sopivaa voidetta saadaan huoltoasemilta.

Jousilehtien voitelu voidaan suorittaa erikoisella
kuvassa 242 esitetyllä kojeella, suojuksia irroitta-
matta.

Auton runko kohotetaan nosturilla tai taljalla
niin ettei vaunun paino enää ole jousien varassa.
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Tällöin erkanevat jousilehdet, joten perusteellinen
voitelu voidaan suorittaa.

Voitelulaite kiinnitetään jokaista työkojetta seu-
raavien ohjeitten mukaisesti jousisuojukseen, jolloin
on katsottava, että uppomännän pää ruuvataan kan-
gassisuksen läpi, jotta voide pääsee suoraan jousi-
lehtiin. Puristimessa olisi paras käyttää taipuvaa
voiteluletkua, ettei voitelumäntä vahingoittuisi.

Voide on puristettava hitaasti, siksi kunnes se
tulee ulos suojuksen molemmista päistä. Sitten
poistetaan puristin ja liika rasva pyyhitään pois
suojuksesta.

Jousisuojukset, joitten alapuolella ei ole voitelu-
reikiä, on porattava erikoiskojeella.

Jos jousisuojuksien voiteluaukot ovat varustetut
tulpilla, niin avataan tulpat ruuvitaltalla. Voitelun
jälkeen asetetaan tulpat paikoilleen.

Iskun valmentajat
(1934—36 mallit)

Iskunvaimentajain nestemäärä on noin kaksi
kertaa vuodessa tutkittava ja lisättävä nestettä tar-
vittaessa. On käytettävä vain oikeata iskunvai-
mentajanestettä, jota saadaan valtuutetuista huolto-
paikoista.

Huoltomenetelmä t.

Etujousia irroitettaessa irroitetaan iskunvaimen-
taja, kallistetun vaimentajan nivel ja nosturi sijoi-
tetaan rungon sivupalkin alle ja nostetaan nostu-
rilla, kunnes jousi vapautuu mahdollisimman pal-
jon. Jousen alustapulteista irroitetaan sokkanaulat
ja mutterit. Jousi ja sen alusta nostetaan sen
jälkeen pois.

Iskunvaimentajat.
(1937—39 mallit)

Jousia paikoilleen asetettaessa on huomattava,
että jousen yläpää on mitattu tasaiseksi. Alapää
tulee sijoittaa siten, että teräskierukan pää on alus-
tan alimmassa kohdassa, muutoin joutuu runko
tällä kohdalla kohoamaan liikaa.

Takajousien irroittaminen on yksinkertainen työ,
mutta sen asentamisessa samoinkuin puolielliptis-
ten alajousienkin muttereissa, joissa sellaiset ovat, on
tehtävä tarkkaan huomioonottaen riipukkeen etäi-
syys sivuttain mikä tarkastetaan edellämainitulla
asetusmitalla C-329. Eri malleihin käytetään eri-
suurta tällaista mittaa, jolloin etäisyydet tarkiste-
taan seuraavasti (kuvat 238 ja 240 mitat A ja B):

Mallien P3—4 etujousissa asetetaan kohtaan
A 3/4

" mitta ja kohtaan B "/ie" mitta, jolloin
pulttia kiertäen tarkastetaan nämä mitat. Malleissa
P5 —8 ovat vastaavat mitat 5/8

" ja "/ie"- Etu-
jousen ohjausiskunvaimentajassa (kuva 228) asete-
taan B /32

" mitta ohjausiskunvaimentajan ja hoikin
ja 1 1/4

" mitta jousen ja vaimentajan välille malleissa
P3—P6. Takaj ousia vastaavat mitat ovat: mal-
leissa P3—B ja ClB—l9 5 /s" sekä "/ie" ja mal-
leissa C2O "/ie" ja "/ie"- Malleissa C22—24 ovat
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mitat samoin "/ie" ja n/i 6"• Viimeksimainituissa
kiristetään takajousen etupultti erikoisavaimella
(kuva 184) vähintäin 125 lbs kiristykseen.)

Takaj ousen etupultit voidaan sekä irroittaa että
asentaa paikoilleen erikoistyökalun avulla.

Jousinivelet on aika-ajoin tarkastettava ja var-
mistauduttava siitä, että ne ovat tiiviit, voidellut
eivätkä liian kireät tai tartu kiinni. Jos takajousen
etupultti ääntelee, poistuu ääni useimmiten, kun
vaunuun sijoitetaan 2—4 hengen kuorma ja höllite-
tään pultin mutteria ennen lopullista varmistusta.
Erillisessä etujousituksessa on huomattava jo aikai-
semmin etuakselirakenteita käsiteltäessä mainittu
mittaväli »A» (kuvat 229 ja 230) mikä on 9 3 /4

—

9 7/8
" mallissa ClB, 9 5/8

" mallissa C-19 ja
10 l/4—10 3/ 8

" mallissa C2O, 9 3/4
" mallissa C22 ja

C23 ja 10 3/4
" mallissa C 24 sekä 6—6 1/ 8

" mallissa
P7 ja P 8(paitsi 7 hg malleissa, missä mittaväli on
9 5/ 8 —9 3/4".) Näistä mitoista sallitaan korkeintaan
1 /8

" poikkeus. Jousien aseman säätämiseksi on
saatavissa välilevyjä (2 kuva 233), jotka sijoitetaan
jousen vaimentajan ja jousen välille.

Näissä malleissa olevia iskunvaimentajia ei, kuten
aikaisemmissa malleissa olevia, voida säätää neula-
venttiilin avulla (kuva 249) vaan ovat ne ventiileillä
varustettuja ja putkimaisia. Ne voidaan helposti
irroittaa, mutta purkaminen ja kokoominen on suo-
ritettava oikein ja erikoistyökaluja apuna käyttäen.
V. 1937—38 malleihin nähden on huomattava seu-
raavaa:

Iskunvaimentajaa purettaessa se ensin puhdiste-
taan ja tyhjennetään sekä sijoitetaan alasilmukka
ruuvipenkkiin ja erikoisavaimella MT-101 irroite-
taan ulkoputki 7 (kuva 232). Tämän jälkeen irroi-
tetaan sylinteri säiliöstä (10, kuva 232) sekä paine-
säätöventtiili (5). Painesäätöventtiili puretaan eri-
koistyökalun MT-103 avulla, painamalla työkalua
alas ja irroittamalla pidätinlevy. Männän varresta
irroitetaan mutteri erikoisella pistoavaimella, jonka
jälkeen mäntäosa saadaan puretuksi. Männän var-

ren tiiviste (2) irroitetaan erikoisvetolaitteella
MT-102. Kaikki osat pestään petroolissa ja kuiva-
taan paineilmalla. Sitten tutkitaan naarmut ja ku-
lumiskohdat eri osissa. Jos männän ulkoläpimitta
on 0.003" liian pieni tai se on soikea, uusitaan
mäntä.

Koottaessa on käytettävä tiivisteen (2) vahingoit-
tumisen estämiseksi erikoistyökalua MT-104 (män-
nän varren päähän ruuvattava kartiomainen kap-
pale) Osat on sijoitettava paikoilleen oikeassa jär-
jestyksessä. Männän varren mutteri varmistetaan
erikoistyökalulla C-492-2. Kun iskunvaimentaja
täytetään (aina käytettävä oikeaa iskunvaimentaja-
nestettä), on parhain tapa erikoisen täyttölaitteen
käyttö (laite MT 105). Nestettä menee 6 5/8 oz. (195



gr) mallien P5ja P6ja mallien C-18-20 etumaisiin
4 oz. (114 gr) ja 6 5 /8 oz. (195 gr) takimaisiin iskun-
vaimentajiin.

Vuoden 1939 mallien P7 jaP8iskunvaimentajissa
on joko merkintä »front» (etu-) tai »rear» (taka).
Eräissä malleissa on tyhjennys- tai täyttötulppa,
mutta tätä ei saa käyttää täyttämiseen. Takais-
kunvaimentajat, joissa on täyttötulppa, sijoitetaan
siten, että tämä on taapäin. Takaiskunvaimenta-
jissa on erikoinen suojus. Asennettaessa on tämän
oltava vaunun etupäähän päin. Iskunvaimentajat
on tyhjennettävä ja täytettävä purkamisen ja ko-
koomisen yhteydessä ja asennettaessa on kumieris-
tykset sijoitettava siten, että kuppimaiset välilevyt
ovat kumieristysten ulkopäissä.

Iskunvaimentajan on oltava täytettäessä täysin
ulosvedettynä. Tämän jälkeen liikutetaan mäntää
nopeasti edestakaisin, kunnes kaikki neste on poistu-
nut täyttösäiliöstä. Nyt irroitetaan täyttölaite täyt-
töaukosta ja tulppa kierretään paikoilleen. Tämän
jälkeen iskunvaimentajan annetaan toimia pysty-
asennossa, jotta kaikki ilma saataisi poistumaan.

Vuoden 1938 malleissa säädetään iskunvaimentaja
seuraavasti (kuva 234). Alapää irroitetaan ja työn-
netään osa 1 ylöspäin niin pitkälle kuin mahdollista.
Osaa 1 kierretään nuolen suuntaan jatkuvasti, kun-
nes asetusosat yhtyvät kiinni. Nyt kierretään osaa
1 nuolen suuntaan, kunnnes joko S tai F merkki on
yläputkessa olevan loven 3 kohdalla. Näitä lovia on
kaikkiaan kolme. S tarkoittaa tällöin heikompaa ja
F voimakkaampaa iskunvaimennusta. Asetuksen
jälkeen palautetaan alaputki 1 alas ja asennettaessa
katsotaan, että tyhjennystulppa on takaiskunvai-
mentajassa taapäin ja etuiskunvaimentajassa si-
säänpäin. Iskunvaimentajassa on siis kolme eri
pehmeän ja kolme jäykän vaimennuksen asentoa.

Purettaessa menetellään samaan tapaan kuin v.
1938 mallien iskunvaimentajissa. Koottaessa on
huomattava että eräissä malleissa on messinkinen
mäntä (kuva 235) ja sen lisäksi rautainen välilevy.
Kun uusi neste sijoitetaan iskunvaimentajaan, ve-
detään sisäsylinteri ylös niin pitkälle, kuin mäntä
sallii ja kaadetaan sisäsylinterin mallien P7ja P8
iskunvaimentajissa: etummaiseen 3 7 / 8 oz ja (HOgr)
ja takimmaiseen iskunvaimentajaan 6y2 oz (185 gr)
iskunvaimentajanestettä niin paljon, että sylinteri
täyttyy. Loppu neste kaadetaan ulommaiseen kam-
mioon, kun paineensäätöventtiili on ensin sijoitettu
paikoilleen. Tämän jälkeen, pitäen iskunvaimenta-
jaa pystyasennossa sijoitetaan uudet tiivisteen levyt
(kuva 235,18) ja uusi kumitiiviste. Tämän jälkeen
käännetään sisäsylinteri ylösalasin ja työnnetään
ulkoputkeen sekä kierretään paikoilleen. Männän
varren tiiviste kierretään paikoilleen erikoisavai-
mella. Iskunvaimentaja on pystyasennossa ruuvipen-
kissä silmukastaan ja yläosaa liikutetaan ylös ja alas
ilman poistamiseksi. On huomattava, että tämän
tyyppisissä (1938—1939 mallien) iskunvaimenta-
jissa on oltava nesteen ohella määrätty määrä ilmaa,
jonka vuoksi nestettä ei saa käyttää enempää, kuin
ohjeissa on määrätty.

Huom! Alaputkea ei saa kiertää säädettäessä
nuolen vastaiseen suuntaan.

Jos iskunvaimentaja on aikaisemmin purettu ja
koottu, ei edelläoleva säätö ole oikea, vaan on täl-
löin kokoomisen jälkeen:

1. Nestemäärän oltava säädetyn suuruinen.
2. Kaikkien osain oltava ennen kokoamista puhtaat.
3. Iskunvaimentajan tulee olla asennetun niin,

että se ei ääntele, kumiholkit ovat kunnossa tai
uusitut ja iskunvaimentaja on oikein asen-
nettu paikoilleen.

Kun kootun iskunvaimentajan asentoa tutkitaan,
menetellään, kuten säädettäessä, kiertäen ensialuksi
nuolen suuntaan alaputkea, kunnes säätökohdat kyt-
keytyvät. Nyt mitataan nuolen ja ulkoputken reu-
nan väli. Sitten kierretään alaputkea edelleen seuraa-
vaan asentoon. Jos nyt ulkoputken ja nuolen etäi-
syys on kasvanut, on iskunvaimentaja »S» eli peh-
meän säädön asemassa. Jos edellämainittu väli on
lyhentynyt, on säätö jäykkä. Ulkoputken reunan
ja nuolen välimatkan muuttuminen on kaikkiaan
3/ 32 ". Kun säätö on tutkittu, palautetaan alaputki ja
iskunvaimentaja asennetaan ohjeiden mukaisesti.

Mallien C22-24 iskunvaimentajien huolto suorite-
taan samaan tapaan kuin mallien P7ja PB. Nesteen
määrä on: etuiskunvaimentaja 3 7 / 8 oz (110 gr) ja
takaiskunvaimentajan 6% oz (185 gr).

Rakenteellisesti eroavat C22-24 mallien iskunvai-
mentajat kuvassa 235 esitetystä P7—8 mallien
iskunvaimentajasta mm. siten että eräitä osia,
kuten jousi 1 sekä osa välilevyjä on jätetty pois.
Kun iskunvaimentajan männän soikeus on yli 0.003",
on mäntä uusittava.

TÄRKEÄÄ: Suomessa käytettyjen vaunujen putkityyppiset iskunvaimentajat, rakenteeltaan edellä-
kuvattujen kaltaiset ovat suurikokoisempia ja ovat niiden nestemäärät seuraavat:

Malli Pituus Nesteen määrä
Etu- ( P3—6 12 7 /8

" 12 oz (359 cm 3 )
iskunvai- \ P 7, PB, ClB—2o, C22—24 9 Vs" 6 3/ 4 oz (202 cm 3 )
mentajat [ C 14—16 10 3/8

" 8 3/ 4 OZ (260 cm 3 )

T Jka"

. / P3—6, C 14—20 12 7 /8
" 12 oz (359 cm3)

mentaTat l P 7" C2 « « (359 cm 3 )
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Kuva 227. Jousiriipukkeen tarkistus

1-— Jousi
2 — Erikoistulkki C-329
3 — Jousirlipuke

1 = Jalusta
2 — Voidenippa
3 — Holkki
4 — Hoikin pidin
5 — Vaimentajan riipuke
6 — Voidenippa
7 — Pultti
8 — Jousen pidinlevy
9 — Jousi

10— Pultin holkki
11 — Etu jousen holkki
12 — Etujousi.

Kuva 229. Jousien tarkistusmitta A
(1938 mallit ja 1939 7-hg mallit)

Kuva 230 — Jousien tarkistusmitta

6 — Venttiililevy
7 — Männän varsi
8 — Aluslevy

4 — Alustarengas
5 — Jousilevy

1 — Männän varren mutteri
2 — Venttiilin jousen säätäjä
3 — Jousi

Kuva
neensäätöventtiili

Kaikki 1939 mallit, paitsi Plymouth 7-hg, missä väli
mitataan jousialustain aukkojen reunojen välinä

9 — Jousilevy
10 — Venttiililevy
11 — Mäntä.
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Kuva 228. Ohjauksen iskunvaimentaja. Toiminta
periaate ja rakenne eri tyypeissä samantapaiset.

231. V. 1938 mallien iskunvaimentajain pai



Kuva 232. Iskunvaimentajan rakenne
(vuoden 1938 mallit)

1-— Männän varsi
2 — Männän varren tiiviste
3-— Männän varren ohjauksen kumitiiviste
4 — Mäntä
5 — Paineensäätöventtiili
6 — Tyhjennystulppa
7 — Tomusuojusputki eli ulkoputki
8•— Männän varren ohjausosa
9 — Männän varren ohjaajan tiivisteen pidin

10-— Sylinteriputki
11 — Männän välilevy
12— Männänjousi
13— Männän venttiilin jousen asetus

(1938 mallit)

1 — Iskunvaimentajan alasylinteri
2-— Iskuuvaimentajan ulkoputki
3■— Asetuslovi

Kuva 234. Iskunvaimentajan säätäminen

4 — Äänenvaimentaja
5 — Jousen alusta

3 — Jousi

1 — Äänenvaimentaja
2 — Välilevy

Kuva 233. Jousen osat (mallit P5—PB)
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1 — Männän varren ohjaus ja tiiviste
2 — Männän aluslevy
3 — Männän imuventtiilin levy
4-— Mäntä, valurautaa, 4A messinkiä
5 — Väliventtiilin välirengas
6 — Väliventtiilin aluslevy
7 — Väliventtiilin jousi
8 — Männän varren mutteri
9 — Puristusventtiili

10— Tomusuojus
11— Sylinteriputki
12— Aluslevyn välike
13— Jousilevy
14— Venttiilin istukka messinkimännillä

varustetuissa malleissa
15— Jousilevy
16 — Väliventtiilin jousen alusta
17— Ylätiiviste
18 — Tiivisteen pidike
19— Säiliöputki

Kuva 235 — Iskunvaimentaja
(mallit 1939)

Kuva 236 — Iskunvaimentajan putkien irroitus
Työkalu MT-101

Kuva 237 — Iskunvaimentajain männän varren mut-

1 — Ohut putkiavain
2 — Työkalu C-492

terin irroitus (vas.) ja kierteiden uusiminen
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Kuva 238 — Takajousen takimmainen jousiriipuke
1 Riipuke, 2 Kiinnitysosa rungossa, 3 Holkki,
4 Tulppalevy, 5 Voidenippa, 6 Takajousi, 7 Holkki

A — Rungon ja riipukkeen välinen vara
B — Jousen ja riipukkeen välinen vara



Kuva 239 — Takajousien takaosan kiinnitys, oikea
(mallit PE, Pl—2, C7, Cl6, C14—17)

1 — Hoikin tulppa
2 — Jousiriipukkeiden ja rungon takimaisen poikki-

kannattajan holkki
3■— Takajousen lehti
4 — Takajousen hoikin voidenippa.
5 — Takajousen holkki
6 — Takajousen päälehti

Kuva 240 — Takajousien takaosan kiinnitys, vasen
(mallit Pl—2, CZ, C 6, C7, Cl6, C 14—17)

1— Takajousien hoikin voidenippa, ylempi
2 — Takajousien hoikin tulppa
3■— Jousiriipukkeiden ja rungon takakannatta}an

holkki
4-— Takajousien riipuke
5 — Takajousien hoikin voidenippa
6 — Takajousien holkki
7 — Takajousien päälehti

Kuva 242. Metallisuojuksella varustetun jousen
voitelu erikoislaitteella C-408

2 — Tasateräinen taltta
1— Sulkukisko

Kuva 241. Metallisen jousensuojuksen irroittaminen
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Kuva 243 — Takajousen etupään kiinnitys
(mallit PJ, Pl—2)

1 — Voidenippa
2 — Pultin mutteri
3 — Pultin aluslevy
4 — Sisäholkki
5 — Pääjousilehti
6 — Runkopalkki

(mallit Pl—2)

1 — Hoikin pidin
2 — Jousiriipuke
3 —- Holkki
4 — Voidenippa
5 — Hoikin tulppa
6 — Pääjousilehti
7 — Voidenippa
8 — Hoikin mutteri

6 — Takajousien painealuslevy

3 — Takajousien etumainen holkki
4 — Takajousien holkki kumisydämineen
5 — Takajousien pääjousilehti

A ja B tulkin avulla asetettavat välit

2-— Voidenippa
3 — Hoikin tulppa
4 — Pääjousilehti
5 — Voidenippa
6 — Hoikin mutteri
7 — Hoikin pidin
8 — Jousiriipuke

Kuva 245 — Takajousen kiinnitys, oikea
(mallit Pl—2)

1 — Holkki
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Kuva 244 — Etujousen takaosan kiinnitys, vasen

A ja B tulkin avulla asetettavat välit

Kuva 246 — Takajousien etupään kiinnitys
(mallit PJ, Pl—2, C7, CB, Cl6, C14—17)

1 — Takajousien etumaisen pultin varmistusaluslevy
2 — Takajousien etuosan kiinnitys

7 — Takajousien etumaisen pultin mutteri



Kuva 247 — Etujouset
(mallit CZ, C6)

1— Iskunvaimentajan pultti
2 — Etujousen puskurin äänenvaimentaja
3 — Iskunvaimentajan ja rungon pituuskannattajan

pultin välikappale
4 — Rungon pituuskannattaja, vasen
5 — Etujousen puskurin kumi
6 — Jousen alustan alempi tukivarsi
7 — Etujousen välikappale

Kuva 248 — Etujouset
(mallit C7, C8)

1—- Iskunvaimentaja ja ylempi tukivarsi
9. Talmriiinimpntninn nultti (riiilrä\Iskunvaimentajan pultti (pitkä)
3 — Rungon etumainen poikkikannattaja
4 — Iskunvaimentajan pultin välikappale
5 — Alempi tukivarsi, takimainen
6 — Alemman tukivarren jousialusta
7 — Etujousen välikappale

8 — Ylemmän tukivarren puskuri
9 — Iskunvaimentaja, vasen

8 — Iskunvaimentajan pultti (lyhyt)
9 — Etujousen äänenvaimentaja

10 — Ylemmän tukivarren puskuri
11 — Etu jousi10 — Etumaisen rungon poikkikannattajan kierrelevy

11 — Rungon etumainen poikkikannattaja
12 — Iskunvaimentajan ruuvi
13 — Etujousi (kierrejousi)
14 — Etujousen puskuri

13 — Alemman tukivarren jousialustan pultti
14 — Alemman tukivarren jousialustan pultin aluslevy

12 — Alemman tukivarren puskuri

15 — Etujousen puskurin äänenvaimentaja MITTAUKSET VAUNUN VAAKASUORAA
ASENTOA TUTKITTAESSA.

Iskunvaimentajan säätö (vanhemmat mallit)

Seitsemänhengen vaunussa ovat yllämainitut mitat
249.2 m/m (9 13/16 ")—252.4 m/m (9 15/i 6 ")-

Etäisyys alemman jousialustan keskiviivasta run-
gon poikkikannattajan yläreunaan on 244.5 m/m
(9 5 /8 ") — 247.7 m/m (9 3/4"). Sallitaan poikkeusta
enintään 250.8 m/m (9 7 / 8 ") ja vähintään 241.3 m/m
(9 1/ 2"). Missään tapauksessa eivät vaunun vasem-
malla ja oikealla puolella tehdyt mittaukset saa poi-
keta toisistaan enemmän kuin 3.18 m/m (x/ 8").

Kuva 249

Etäisyys alemman ohjausvarren pultin ja rungon
poikkikannattajan yläreunaan on paraiten 184.2—
187.3 m/m (7 !/4—7 3 / 4") Sallittakoon enintään poik-
keus 19.05 m/m (7 1 j2") ja vähintään 181.0 m/m
(7 Vs")- Missään tapauksessa eivät vaunun vasem-
malla ja oikealla puolen tehdyt mittaukset saa poi-
keta toisistaan enemmän kuin 3.18 m/m ( 1/8").

MITTAUKSET VAUNUN VAAKASUORAA
ASENTOA TUTKITTAESSA

1-— Tiivistysmutteri
2 — Säätöventtiili
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Mitta

Kuucr 250. Rungon mitat (Mallit CZ ja C6)

A—Etupyöräin keskiviiva
B — Merkkipisteet, jotka tehdään runkoa oikaistaessa
C —Nolla eli perusviiva
D —Takajousen etujousipultin keskiviiva
E — Taka-akselin keskiviiva
F—Merkkipisteet, tehdään runkoa oikaistaessa
G—Vinot mitat 7 ja 8 otetaan tätä viivaa pitkin
H—Vino mitta 19 otetaan tätä viivaa pitkin
J —Rungon yläreuna

H—Takajousen takimmaisen pultin keskiviiva
J—Rungon yläreuna

F' —Etujousen etummaisen pultin keskiviiva
G — Taka-akselin keskiviiva

D —Merkki mitattaessa runkoa
E —Väliseinän viiva

2 28 V3
2" 711.99 mm.

3 1" 25.40 mm.
4 13 43 /e4" 347.27 mm.
5 13 43/64" 347.27 mm.
6 16 %" 425.45 mm.
7 118 39 /«4" 3012.68 mm.
8 118 39 /64'* 3012.68 mm.
9 24 Va" 622.30 mm.

10 7 7 /e4" 180.58 mm.
11 14 13/s 2

" 365.92 mm.
12 14 13/3 2

" 365.92 mm.
13 1" 25.40 mm.
14 33 9 /ie" 852.49 mm.
15 20 37/ 6 4" 522.68 mm.
16 20 37/e4" 522.68 mm.
17 162 V 8" 4117.98 mm.
18 96 5/s2" 1442.37 mm.
19 22 41 /W' 575.07 mm.
20 22 41 /94" 575.07 mm.
21 45 1/ie" 1144.59 mm.
22 22 n/82 " 567.53 mm.
23 22 u/s2" 567.53 mm.

1

A —Rungon keskiviiva
B — Etuj ousen jousipuitti
C — Etupyörien keskiviiva

Mitta- Tuumaa mm
väli

Kuva 251. Rungon mitat (Mallit Pl ja P2)

K—Vinot mitat 7 ja 8 otetaan tätä viivaa pitkin
L—Vino mitta 19 otetaan tätä viivaa pitkin

24 8" 203.20 mm.
25 24 7ia" 623.89 mm.
26 32 3/s" 822.33 mm.
27 43 y 4" 1098.55 mm.
28 44 275 2

" 1140.62 mm.
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väli Tuumaa mm
1 23 15/ie" 608.01 mm.
2 2 17/32" 64.30 mm.
? 1" 25.40 mm.

Malli CZ

10 1" 25.40 mm.

4 10 31/32" 278.61 mm.
5 10 31/32" 278.61 mm.
6 15 1/s" 384.18 mm.
7 125 9/ie" 3189.29 mm.
8 125 9 /ie" 3189.29 mm.
9 32 l/«" 825.50 mm.

11 14 7 /i6" 366.71 mm
12 4 V 8" 104.78 mm.
13 12 y 4" 311.15 mm.
14 33 9/i6" 852.49 mm.
15 41 5 /32" 1045.37 mm.
16 168 V 2" 4279.90 mm.
17 21 Vs" 555.63 mm.
18 45 9/s2" 1150.15 mm.
19 96 3/64" 2439.59 mm.
20 45 Vl6" 1144.59 mm.
21 7 Vt" 190.50 mm.
22 24 9/i6" 623.89 mm.
23 44 y 4" 1123.95 mm.
24 56 15/ie" 1446.21 mm.
25 32 3/s" 822.33 mm.
26 21 41/b4" 549.67 mm.
27 44 Va" 1139.83 mm.

Malli C 6, 7 ja 8 = 122 43/64
"

=

3115.87 mm, 9 = 29 7a" = 749- 3
mm, 16 = 165 V 2"

= 4203.7 mm,
muut mitat samat kuin C Z.



Kuva 252. Rungon mittoja (Mallit C7ja CS)

A —Rungon keskiviiva
B —Rungon etupää
C—Etupyöräin keskiviiva

H —Takajousen takimmaisen jousipultin keskiviiva
J —Rungon yläreuna

F —Takajousen etummaisen pultin keskiviiva
G— Taka-akselin keskiviiva

D — Merkit, jotka tehdään mitattaessa
E —Väliseinän etupää

K—Vinot mitat 8 ja 9 otetaan tätä viivaa pitkin
L—Vino mitta 18 otetaan tätä viivaa pitkin

Malli C8

Mittaväli Tuumaa mm
1
2 23 15/i«" 608.01 mm.
3 2 17/st" 64.29 mm.
4 1 3/s2" 27.78 mm.
5 10 7 /s" 276.23 mm.
6 10 7/s" 276.23 mm.
7 15 Va" 384.18 mm.
8 127 3 /32" 3228.19 mm.

12 14 Va" 368.30 mm.
13 14 Va" 368.30 mm.
14 33 9/ie" 852.49 mm.
15 168 Va" 4279.92 mm.
*) 165 1/," 4203.72 mm.
16 41 5/s2" 1045.37 mm.
17 22 41 /e4" 575.07 mm.
18 94 %" 2406.66 mm.
19 22 41 /64" 575.07 mm.
20 45 Vl6" 1144.59 mm.
21 22 5/3 2" 562.77 mm.
22 22 5 /32 " 562.77 mm.

11 1" 25.40 mm

Malli C7;n poikkeavat mitat *)

*) 124 3/32
" 3151.99 mm

9 127 3/3 2
" 3228.19 mm

*) 124 3/32
" 3151.99 mm

10 32 72" 825.50 mm
*) 29 1/,»

24 24 9/ie" 623.89 mm.
25 32 3/s" 822.33 mm.
26 56 15/ie" 1446.22 mm.
27 1 Vt" 38.10 mm.
28 43 Vi" 1098.55 mm.
29 44 29 /32" 1140.62 mm.

23 8" 203.20 mm.
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Kuva 253. Rungon oikaisumitat (mallit P3—P 4)

B — Rungon yläreuna
A — Rungon keskiviiva

2 — 352,25 mm (13— 7/ 8")
3— 704,85 mm (27— 3/ 4")
4— 43,70 mm ( 1—23/32")
5— 306,39 mm (12— 1/16")
6— 612,78 mm (24— 1/ 8")

9— 110,30 mm ( 4—ll/32")

7 — 936,23 mm (36—55/64")
8— 846,14 mm (33— 5/16")

13— 106,36 mm ( 4— 3/16")
12— 106,36 mm ( 4— 3/16")
11— 1054,10 mm (41— 1/ 2")
10— 979,49 mm (38— 9/16")

14— 712,79 mm (28— 1/16")
15— 322,26 mm (12—11/16")
16— 765,97 mm (30— 5/32")

18— 1426,37 mm (56— 5/32")
17— 1216,03 mm (47— 7/ 8")

Jouset

PURKAMINEN JA

ASENNUS

tyksessä.

3. Poistetaan jousipultit ja jouset.

2. Irroitetaan jousiriipukkeen holkki

Jos runko tutkitaan, kun kori ensin on poistettu,
kuvan esittämien mittojen mukaan ja taivutetaan
kysymyksen alaiset rungon osat vastaavasti, niin
saadaan runko täysin suoraksi. Jolleivät koria rungolle
asennettaessa eri osat sovi yhteen tai reiät vastaa
toisiaan, niin on myös kori oikaistava, että se sopii
hyvin rungolle niin ettei kiinnityspulttej a tarvitse
väkivalloin kiertää paikoilleen.

Kuvassa on joukko mittoja, joiden kautta saa-
daan selville onko kyseinen runko suora. Annetut
mitat ovat aina suora välimatka kahden määrätyn
pisteen välillä. Mitat ovat näiden pisteiden todelli-
set etäisyydet.

RUNKO

Suora runko on vaunun oikealle kululle mitä tär-
kein. Vääntynyt runko on useimmin autovahin-
gon seuraus ja seuraa siitä epätavalliset jänni-
tykset vaunun eri osissa, mistä taas johtuu epämiel-
lyttävä ratina ja narina. ja riipukkeet.

»Normaalisäädöissä».
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20 — 1135,06 mm (44—11/16")
21— 140,49 mm ( 5—17/32")

19— 1666,88 mm (65— 5/ 8")

22— 140,49 mm ( 5—17/32")

25— 1281,11 mm (50— 7/16")
24— 1279,53 mm (50— 3/ 8")
23— 1244,60 mm (49")

27— 668,34 mm (26— 5/16")
26— 1177,93 mm (46— 3/ 8")

30— 1320,80 mm (52")
29 — 1286,67 mm (50—21/32")

33— 987,34 mm (38— 7/ 8")
32— 612,78 mm (24— 1/ 8")

28— 155,58 mm ( 6— 1/ 8")

31— 12,70 mm (1/2")

37— 4098,93 mm (161—3/ 8")

34— 1225,55 mm (48— 1/ 4")
35— 1317,63 mm (51— 7/ 8")
36— 53,18 mm ( 2— 3/32")

1. Poistetaan riipukkeiden mutterit, jousirenkaat

Asennettaessa menetellään päinvastaisessa järjes-

Huom! Jousia tai jousiholkkeja sovitettaessa on
tärkeätä, että jousi säädetään kuten on esitetty



TARKISTUKSET kierretään holkit sisään kunnes mitat kosketta-
vat riipukkeita ja vedetään mitat siten ulos.

Etujousien riipukkeet 2. Oikean jousen takapää keskitetään silmukkaan
ja kiristetään pultti lujasti kiinni.

1 Etujousien etupään ja jousiriipukkeen väliin
pistetään 19.05 m/m (3/4") erikoismitta sekä
17,46 m/m (11/16") mitta etujousien etumaisen
jousisilmukan ja jousiriipukkeen väliin; sitten

3. Ohjaus-iskunvaimentajan ja hoikin pitimen vä-
liin sovitetaan 7,14 m/m (9/32") mitta sekä
31.75 m/m (1 1/4") mitta ohjaus-iskunvaimenta-
jan ja jousen väliin. Sitten kiristetään holkit.

Kuva 254. Rungon oikaisumitat. (mallit P 5 P6)

25-8"

19-47 7/s"
20-56 732"
21-65 7s" (85 6/s"- 7-hg. Sedän)
22-51732"
23-l 23 /3 2

" (l n/i6"-7-hg. Sedän)
24-7 3/32"

15-48 74" (48 7ie"-7-hg. Sedän)
16-51 7/8" (51 "/i«" -7-hg. Sedän)
17-41 3 /4"
18-12 u/is"

10-22 Vis" (26 3/s"-7-hg. Sedän)
11-50 3/s" (50 7 /ie"-7-hg. Sedän)
12-50 7 /i 8

" (50 V2- 7-hg. Sedän)
13-48 V*" (48 5/ie"-7-hg. Sedän)

4-33 B/ie"
5-12 n/32"
6-18 13/i6"
7-38 9/W
8-50 Vie" (63 3/s -7-hg. Sedän)
9-49"

26— 1V ( 15/32"-7-hg. Sedän)
27-164 29 72

" (184 "/is"— 7-hg. Sedän)

2-29 n/32" (29 13/32"-7-hg. Sedän)
3-24 Vs"

Rungon yläreuna. 14-38 7/s"
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Kuva 255. Rungon oikaisumitat (mallit C-18 — 20)

ClB Cl9 C2O
A —Rungon yläreuna
2-36 3/s" (36 7/ie"-7-hg. Sedän) 35 7/s" 35 29/32

"

3-33 u/i6" 33 n/ie" 35 29 /32
"

4-36 V»" 36 13/ie" 38 5 /s"
5-39 5/ie" 39 3/4" 43 3 /s"
6-49" 49" 0"
7_50 i3/3

2" (50 7 /ie"-7-kg. Sedän) 50 13/32
" 53 3/s"

8-50 7 /ie" (50 72" — 7-hg. Sedän) 50 7/ie'" 53 3/s"
9-48 74" (48 5/i6"-7-hg. Sedän) 48 9/32

" 49 Vie"
10-38 7/s" 38 7/s" AO 1k"
11-48 74" (48 5/ie" — 7-hg. Sedän) 48 9/32

" 49 7ie"
12-51 7/s" (51 ] 7ie"-7-hg. Sedän) 51 29 /32 " 52 n/ie"
13-43 23/3 2" (43 3/4" -7-hg. Sedän) 51 Vie" 51 Vie"
14-11 29/3 2" 11 27 /3 2" 14 7s"
15-25 6/ie" 25 8/ie" 33 8/s"
16-47 13/ie" 47 13/ ie" 0"
17—56 732" 56 3/32

" 58 3/ 32
"

18-68 9 /ie" (85 9/ie"- 7-hg. Sedän) 68 9/ie" 87 9/ie"
19-51 732" 51 5 / 32" 51732"
20-1 n/i6" (1 21/32"- 7-hg. Sedän) 2 tys" 2 1/»"
21-8" 8" 8"
22-2 3/3 2 (2 Vi»'-7-hg. Sedän) 2 3/ 32

" 2 3 / 3 2"
23-166 9/32

" (183 Vie*'- 7-hg. Sedän) 173 3/s ' 192/s"
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JfuTja 256. Rungon oikaisumitat (mallit P 7ja P8)

A — Rungon yläreuna
2-36 3/s (36 7 /ie 7-hg.)
3-33 "/ib
4-36 25 /32
5-39 7 /s
6-49
7-50 3/8 (50 "/si 7-hg.)
8-50 7 /ib (50 1/2 7-hg.)
9-48 14 (48 B/i 87-hg.)

10 - 38 7 /s

13 - 42 «/ie (41 % 7-hg.)
14 - 12 3 /ie
15-24 »i/ii
16 - 47 13/ie
17-56 3/32
18-65 9 /ie (85 9/ib 7-hg.)
19 - 51 5/32
20 - 1 n/i« (1 21/32 7-hg.)
21-8
22-2 "/«i (2 i/ib 7-hg.)
23 - 162 1/4 (181 7ib 7-hg.)

11-48 14 (48 B/ie 7-hg.)
12-51 7 /s (51 «/ia 7-hg.)
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Kuva 257. Rungon oikaisumitat (mallit C 22 ja C 23)

C-22 C-23
A — Rungon yläreuna Rungon yläreuna

2-36 3/s (36 7/i6 7-hg.) 35 7/s
3-35 7/s (35 31/s2 7-hg.) 37 3/32

4-40 i/ 2 (40 9/32 7-hg.) 41 9/s2
5-40 40
6-51 3/32 (50 7ie 7-hg.) 51 7s
7-52 9/ie 52 19/32
8-52 9/ie (52 5 /s 7-hg.) 52 19/32

9-48 i/ 4 (48 7ie 7-hg.) 48 9/3 2

10-38 7s 38 7/s
11-48 V 4 (48 7ie 7-hg.) 48 9 /3 2

12-36 14 (36 9/3 2 7-hg.) 43 19/32

13-19 732 19 732
14-32 273 2 32 273 2

15-5431 /3 2 (63 13/e4 7-hg.) 54 31 /32
16-64 19/32 64i9/32

17-77i3 /32 (94 13/3 2 7-hg.) 77 13/ 3 2

18-49 2732 49 25/32

19- 1 n/l 6 (1 21 /32 7-hg.) 2 7/64
20- 8 8
21-2 3/ 3 2 (2 Vie 7-hg.) 2 7e4
22-169 V32 (186 Vie 7-hg.) 176 3/s
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Kuva 258 — Rungon oikaisumitat (malli C-24)

A — Rungon yläreuna
2-35 29/32
3-35 29/32± 3/32

4-38 5/ 8 _j_ 3/32

5-43 3/8 ± 3/32

6-53 3/s ± 3 /32

7
8-53 3/s ± 3/i2
9-49 7ie

10-40 i/s ± V"
11-49 i/ib
12-52 "/ie
13-51 VlB

14_14 5/8

15-33 3/ 8
16-58 8/32
17
18-87 B/id
19-51 8/32 ± Vie
20- 2 x/ 8

21- 8 ± V«
22- 2 3/ 3 2

23—192 8/g
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11. OHJAUS.
Tarkistukset.

Kun ohjausvälityksessä tai raidetangossa on teh-
tävä tarkistuksia, nostetaan etupyörät ylös, jotta ne
voidaan tarkoin asettaa joka kulmaan. Ohjausväli-
tyksen säätämistä varten on ohjaustanko irroi-
tettava.

Jokaista ohjauslaitetta varten on vastaavassa ku-
vassa selostettu laakerien tarkistus kulumisen kor-
vaamiseksi.

Jos ohjausvarsi jostakin syystä irroitetaan, on
ennen sen jälleen asentamista ohjausvälitys ase-
tettava keskiasentoonsa. Keskiasento saadaan sel-
ville kiertämällä ohjauspyörä toisesta pääteasen-
nosta toiseen ja laskemalla kierrosten luku. Kier-
rosten luku jaetaan kahtia ja ohjauspyörää kierre-
tään tämä määrä takaisin.

Jos ohjauskierukka on vaihdettava, niin on uuden
kierukan mukana sovitettava myös uusi ohjaus-
varrenakseli.

Ohjauskierukan ja hammasrullan tarkistus.

Raidetanko.Ohjauskierukan ja hammasrullan säätämistä var-
ten on ne ensin irroitettava ohjausvarresta.

Seuraavat tarkistukset olisi tehtävä »Normaali-
säädöissä« annettujen ohjeitten mukaan. Tarkis-
tukset ovat seuraavat:

Useissa malleissa, ei kuitenkaan kaikissa, voidaan
ohjauspylväs ja -pyörä nostaa ja laskea väliseinässä
olevassa tuessaan. Ohjauspyörän asentoa tarkis-
tettaessa on katsottava, että ohjaus on irti rungosta
tai tuestaan, jottei, ohjauspyörän asennon muut-
tuessa, ohjauspyörä tulisi millään tavoin jännite-
tyksi, mikä aiheuttaisi kiristystä ohjausakselin laa-
kereissa. Kun ohjauspyörä on tarkistettu toivot-

2. Kosketus — Lisävoima (kg.), mikä tarvitaan kier-
tämään ohjauspyörää, sitten kun (poikittainen)
ohjausvarrenakseli on sovitettu pesään ja oh-
jausvälitys lopullisesti tarkistettu.

tevä 457,2 m/m (18") läpimittaiselle ohjauspyörälle
ja tarkoittaa se voimaa, mikä tarvitaan kääntä-
mään ohjausta sen ollessa keskiasennossa.

3. Kokonaistarkistusta rajoittaa toisaalta pienim-
pien ja toisaalta suurimpien ohjauspylvästä ja
välitystä koskevien tarkistusten summa. Nämä
raja-arvot koskevat koko ohjausta.

»Normaalisäädöissä» ilmoitettu vetovoima on pä-

1. Ohjauspylvään tarkistus — Voima (kg.), mikä
tarvitaan kiertämään ohjauspyörää kun kierukka
on pesässään.

Ohjauksen välivipuyhdistelmä.

Ohjauspyörän asento.
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tuun asentoon, on rungossa oleva ohjaustuki kiris-
tettävä ja tarvittaessa asetettava välikappaleita,
jotta estettäisiin ohjauspylväs palaamasta takaisin
alkuperäiseen asentoonsa. Sitten voidaan välisei-
nässä oleva ohjaustuki kiristää kiinni, jolloin on
käytettävä, jos tarvitaan, välikappaleita, jotta oh-
jauspyörä saataisiin toivottuun asentoon.

Huom! Ohjauspyörää ei ole koskaan nostettava
tai laskettava, jollei ensin avata pultteja, jotka
kiinnittävät ohjausvälityksen runkoon.

Jos ohjausvälitys on vähän jäykkä, johtuu se
usein siitä, että kori tai väliseinä on siirtynyt kiinni-
tyspulttien ollessa irti. Tässä tapauksessa kierretään
ensin kori- tai väliseinäpultit kiinni, jonka jälkeen
irroitetaan ohjausvälitys rungosta ja väliseinässä
olevasta tuesta, niin että se voi itsestään asettua
luonnolliseen asentoonsa. Sitten kiristetään runko-
pultit ja väliseinässä olevan tuen kiinnityspultit
lujasti kiinni. Asennusta tarkistettaessa katsotaan,
ettei ohjauspylväs kosketa väliseinässä olevan aukon
reunaan tai varustelautaan.

Raidetangon molemmissa päissä on säädettävät
kuulanivelet. Säädettäessä raidetangon kuulanive-
liä, on osat irroitettava, puhdistettava ja voideltava.
On tutkittava, onko raidetangon jousien vapaa
pituus oikea. Katso »Normaalisäätöjä». Raidetan-
kojen jouset, joitten pituus ei ole vaatimusten mu-
kainen, on uusittava. Kun osat on sovitettu paikoil-
leen on raidetanko kierrettävä niin pitkälle, että
jouset tulevat täysin yhteenpuristetuiksi. Sitten kier-
retään raidetankoa jälleen taaksepäin »Normaali-
säädöissä» säädetty määrä.

Huom! Tarkistettaessa ja kuluneita tomukansia
uusiessa on asetettava raidetankojen päihin aina
uudet sokat.

Pyörien ollessa suoraan eteenpäin ja ohjauspyö-
rän ollessa keskiasennossaan, asetetaan raidetanko
»Normaali-säädöissä» ilmoitetun pituiseksi. Rai-
detangon pituus säädetään sellaiseksi, että etu-
pyörät pysyvät suoraan eteenpäin ja ohjauspyörä
keskiasennossaan.

Jollei ohjauspyörän keskimmäinen puola silloin
osoita suoraan alaspäin, niin irroitetaan ohjauspyörä
hammastuksestaan ja kierretään sitä siksi, kunnes
pyörät tulevat oikeaan asentoon.



Välivipu. 5. Ohjauspyörän akseli ja kierrukka vedetään ala-
tietä ulos.

Välivipu on kiinnitetty kääntyvästi tukitappiinsa.
Laakerina on rullalaakeri, joka on upotettu väli-
vivun napaan. Huomautus: Laakeria välivivusta
irroitettaessa on vääntymisen estämiseksi paine
kohdistettava vain siihen laakerikuoren päähän,
mikä on merkitty numeroilla.

6. Kierukan painelaakerit irroitetaan.
7. Akselin öljytiiviste irroitetaan.
8. Akselin holkit irroitetaan.
9. Akselin holkit uusitaan.

10. Akselin ohjaustiiviste sijoitetaan paikoilleen.
Kokoominen tehdään päinvastaisessa järjestyk-

sessä, jolloin samalla on tehtävä jalempana maini-
tut säädöt.Välivivun kokoonpano.

Välivipu sovitetaan pitimeensä seuraavassa jär- Ohjausvälityksen säätäminen.
jestyksessä:
1. Sovitetaan yhteen öljytiivisteen pidin, paine-

aluslevy ja öljytiiviste ja asetataan ne pitimen
tapille.

2. Asennetaan välivipu laakereineen tapille. (Laakeri
täytetään rasvalla).

3. Kiinnitetään ulomman öljytiivisteen pidin, paine-

Ennen kierukan rullalaakerien säätöä tarkaste-
taan, onko näissä liikaa varaa. Tämä tehdään siten,
että ohjauspylvääseen tartutaan toisella kädellä, pi-
täen tällöin yhtä sormea ohjauspyörän navalla.
Pyörän on oltava kierrettynä esim. 1 kierros oikealle
suorasta asennosta. Kun nyt etupyöriä liikutetaan
edestakaisin, tuntee sormi ohjauspyörän navalla
ohjauspyörän liikkeestä varan suuruuden. Tällöin
säädetään vara siten, että ohjausvälityksen ala-
päässä olevia kansiruuveja hellitetään n. 1/ 8", kun
ohjaustanko on ensin irroitettu varrestaan. Nyt ir-
roitetaan veitsellä varovasti yksi kannen ja kopan
välilevyistä ja jos tämä ei riitä, jälleen useampia
välilevyjä. Jos ohjauspyörä tuntuu jäykältä, kun
sitä kierretään oikeasta ääriasennosta vasempaan,
on liian monta välilevyä poistettu tai ohjauslaitteet
ovat väärässä asennossa. Viimeksimainitussa ta-
pauksessa höllitetään runkoon kiinnitettäviä pult-
teja, jolloin ohjausvälilevy ja ohjauspylväs asettu-
vat oikein, minkä jälkeen kiinnityspultit kiristetään
uudelleen.

aluslevy ja öljytiiviste paikoilleen. Ulommassa

7. Ohjauspyörän kiinnitysmutteri irroitetaan.
8. Merkkipainimen jousen alla oleva levy irroite-

Vuosien 1938—39 malleissa tapahtuu ohjauslait-
teiden purkaminen ja asennus eri tavoin määrä-
tyissä kohdissa, kuin aikaisemmissa malleissa.

painealuslevyssä on kieli, jonka on tartuttava
kiinnitystapin päässä olevaan uraan.

Mutteri kiristetään kiinni ja sitten takaisin
seuraavaan sokanreikään.

2. Lattiamatto irroitetaan ja kumin kiinnitysruu-
vit ohjauspylvään ympäriltä.

1. Irroitetaan torven johdin.

4. Sovitetaan joustava aluslevy ja mutteri paikal-
leen.

taan.

5. Mutteri varmistetaan sokalla

3. Merkkipainimen pitimen ruuvit ohjauspyörän
alla irroitetaan.

4. Merkkipainimen pidin, merkinantorengas, jousi
ja painin irroitetaan.

Hammaskosketus.

Ohjauspyöräosa irroitetaan v. 1938 malleissa seu-
raavasti:

Ohjauspyörän irroitus.

9. Moottorin roiskesuojus irroitetaan.
10. Ohjauspyörä irroitetaan akseliltaan erikoisveto-

laitteella C-232.
11. Ohjausvarsi irroitetaan erikoisvetolaitteella C-

-143.

6. Ohjauspyörän kiinnitysmutterin sisällä oleva
eristin poistetaan.

Tämän säätämiseksi irroitetaan ohjaustanko oh-
jausvarresta ja käsin kääntäen katsotaan, kuinka
suuri on varren vapaa liike. Jos tämä on ohjausvar-
ren päässä yli Vsa"» on hammaskosketus säädet-
tävä. Tällöin irroitetaan säätöruuvin varmistus-
mutteri (kuva 263) ja kierretään ruuvia kunnes jää
vain hyvin pieni liike ohjausvartta liikutettaessa edes-
takaisin. Säädön jälkeen varmistetaan säätöruuvi.

Mallien P5ja P6ohjaustangon säätö tehdään si-
ten, että tangon toisessa päässä olevan säätötulpan
rasvakuppi ja varmistuslanka irroitetaan, jonka jäl-
keen tulppaa kierretään, kunnes tangon sisällä oleva
jousi on kokoonpuristunut, minkä jälkeen tulppaa
kierretään taapäin seuraavaan sokan reikään. Sit-
ten käännetään etupyörät suoraan eteenpäin ja oh-
jaustangon toinen pää irroitetaan raidevivusta ja
kierretään ohjauspyörää ääriasennosta toiseen ja las-
ketaan kierrosten luku sekä jaetaan se kahtia. Ääri-
asennosta lukien kierretään ohjauspyörää nyt jako-
luvun määrä, jolloin ohjauspyörän sen puolen, missä

Ohjaus. (1938—39 mallit)

ruuvipenkkiin.
2. Ohjausvälityksen kansi irroitetaan.
3. Akseli ja rullasektori irroitetaan.
4. Rasvaputki levyineen (kuva 263, 49) irroitetaan.

5. Merkkipainimen johdin irroitetaan.

12. Ohjausvälitys ja ohjauslaitteet irroitetaan.
Ohjausvälitys ja muut osat puretaan seuraavasti:

1. Ohjauspylväs asetetaan vaakasuoraan asentoon
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alapuolella on tehtaan merkki, tulee olla tuulilasiin
päin. Tällöin tulee ohjaustangon pään sopia raidevi-
vun kuulatappiin, kun siis ohjauspyörä on edellä-
mainitussa asennossa ja etupyörät suoraan eteen-
päin suunnattuina. Ellei ohjaustangon pää sijoitu
kuulatyyppiin, säädetään ohjaustangon päätä, kun-
nes asetus on oikea.

Mallin C2O ohjaustangossa on keskellä kaksi ta-
saus jousta, erikoiset taipuvat nivelet kummassakin
päässä. Pulttien keskiöitten etäisyyden tulee olla
HVxe".

Mallien ClB, Cl 9ja C2O raidetankojen päätekap-
paleet eivät ole purettavia, joten ne on kulumisen
tullessa liian suureksi kokonaan uusittava.

Mallin ClB pitemmän raidetangon pituuden mi-
tattuna kuulain keskiöistä tulee olla 31 5/ 8 ", mallin
Cl 930 25 /32 "- Auraus säädetään lyhemmän raide-
tangon avulla. Mallissa C2O on molempain raide-
tankojen oltava yhtä pitkät. Vuoden 1939 Ply-
mouth-mallin P 7ohjauspyörä ja välitys nähdään
kuvassa 273. Ohjauslaite on samantapainen kuin v.
1938 malleissa ja purkaminen sekä asennus tehdään
samaan tapaan. Mallissa P8on ohjauspylvään yh-
teydessä myöskin vaihdevarsi ja vaihdeluistilaitteet.
Molemmissa, sekä P7että P8malleissa tapahtuu oh-
jausakselin laakerien asetus välilevyjä poistaen
(paksuus on 0.005 ja 0.010"), samaan tapaan kuin

1 — Ohjaustangon kuula-pää
2 —• Ohjaustanko

3 — Kiristyspultti

9 — Voidenippa11 — Voidenippa

3—• Ohjaustangon laakerin alusta
4—• Ohjaustangon jousen alusta
5 — Ohjaustangon jousi

9 — Pidikekappaleet
10-—■ Asetusmutteri

Kuva 263 — Ohjaustanko (P 1-2)

1 — Kuulanivel
2 — Huopa

5 — Varmistustangon aukko
6 — Vastarengas

4 —■ Raidetangon pää

6 — Ohjaustangon laakeri
7 — Ohjaustangon säätötulppa

7 — Jousen holkki
8 — Jousi
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v. 1938 malleissa, mutta ohjausvarressa ei saisiolla
säädön tapahduttua ensinkään vapaata liikettä,
mutta jos vapaa liike on enemmän kuin V3a ", sää-
detään hammaskosketus siten, että ohjausvarsi ja
välityksen kopan kansi irroitetaan ja vedetään oh-
jausvarren akseli ulos, jolloin yksi akselilla olevista
rengasmaisista välilevyistä poistetaan. Akseli työn-
netään sitten paikoilleen. Ennen kannen paikoil-
leenasennusta kierretään säätöruuvia 1 (kuva 260)
noin kaksi kierrosta aukipäin ja sen jälkeen vasta
kiristetään kannen mutterit. Asetusruuvia kierre-
tään sitten kiinnipäin, kunnes ohjauspyörässä ei ole
vapaata liikettä ja lopuksi varmistetaan asetusruuvi
mutterin 4 avulla (kuva 260). Lopuksi sijoitetaan
ohjausvarsi paikoilleen, tarkastetaan, että siinä ei
ole vapaata liikettä ja muut osat asennetaan.

Kun ohjaus on oikein asennettu, on ohjauspyö-
rän keskellä olevan kääntövoiman oltava määrätyn-
suuruinen: kun ohjausvarren akseli ei ole paikoil-
laan, i/ 4—1 x /4 lbs (115 —560gr) ja kun akseli on
paikoillaan ja hammaskosketus toimii, 3 / 4—2 3/4 lbs
(350—1250 gr).

Raidetankojen päissä esiintyvän liian väljyyden
ja kulumisen esiintyessä ovat päätekappaleet uusit-
tavat. P 7ja P 8malleissa on pitemmän raidetan-
gon pituuden kuulain keskiöistä mitaten oltava
31 "/i.".

Kuva 264 — Ohjaustanko (CZ, C6)

8 — Ohjaustangon säätötulpan varmistin



22 — Ohjauspyörä
23 — Merkkipainin
24 — Kosketuskuppi
25 — Kopan kansi
26 — Tiiviste

Kuva 265 — Ohjauslaite (mallit Pl ja P2)

1 — Merkkipainimen jousi
2 — Kosketuslevy
3 — Paininlevy

6 — Ohjauspyörän mutterin eristäjä
7 — Ohjauspyörän kiila

4 — Painimen pidinkuppi
5 — Ohjauspyörän mutteri

27 — Asetusruuvi

8 — Ohjauspyörän holkki
9 — Ohjauspyörän akseli

28 — Asetusruuvin varmistusmutteri
29 — Lukitsemislanka

41 — Ohjausvarsi
42 — Rasvaputki

38 — Puristinrenkaan kiristyspultti
39 — Välityksen hammaspyörät
40 — Ohjausvälityksen koppa

36 — Akselin öljytiiviste
37 — Ohjausvarren mutteri

32 — Painelevyn väliliuskat
33 — Pidinkupin jousi

30 — Ohjausvälityksen akseli ja kierukka
31 —- Akselin painelevy

20 — Alemman kartiolaakerin pidinrengas
21 — Tarkistusliuskat

19— Rullalaakeri

17 — Ohjausakseli ja kierukka
18— öljyntäyttötulppa

14 — Ohjausvälityksen koppa
15 — Kartiolaakerin ulkorengas
16 — Rullalaakeri

11 — Painimeen menevä johdin
12 — Öljyaukon peitinrengas
13 — Puristinrengas

10— Ohjauspylväs

34 — Ohjausvälityksen akselin holkit
35 — Johtimen kosketuskohta

SÄÄDÖT.

Säätö suoritetaan joko poistamalla tai lisäämälläHammaskosketus. liuskoja 21.

KIERUKAN PITKITTÄISSÄÄTÖ

HAMMASKOSKETUKSEN SÄÄTÖ
Varmistusmutteria 28 höllitetään ja kierretään ruu-

via 27, kunnes ohjausvarsi tuntuu kiertäessä jäykältä.
Ruuvia kierretään taaksepäin, kunnes liike tulee
vapaaksi, minkä jälkeen varmistusmutteri kierretään

Tapahtuu liuskain 32 avulla, jolloin on huomattava,
että tällöin ohjaustanko, kopan kansi ja akseli on

kiinni. irroitettava.
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Kuva 266 Ohjaus (mallit P3—P4)

21 — Ohjausvarsi
22 — Akselin holkki
23 — Rasvatulppa

19— Ohjausvarren mutterin jousirengas
20 — Akselin öljytiiviste

11 — Ohjauspyörä
12 — Kopan ja rungon yhdistyspultin mutteri
13— Kopan ja rungon yhdistyspultin mutterin jousi-

9-— Merkinantotorven painimen alempi kannatuslevy
10 — Merkinantotorven painimen johdin

2 — Merkinantotorven painimen jousi
3 — Merkinantotorven johtimen kosketin
4 — Ohjauspyörän mutterin eristys

sen varmistuslanka

rengas
33 — Akselin painelevyn lisälevy
34 — Akselin painelevy

8 — Ohjauspyörän mutteri

1 — Merkinantotorven painin 18— Ohjausvarren mutteri

17 — Ohjauspylvään kiristyspultin mutterin jousi-
rengas

5-— Merkinantotorven painimen ylempi kannatuslevy
6-— Merkinantotorven painimen kannatuslevyn jousi
7 — Merkinantotorven painimen kannatuslevyn jou-

25 — Ohjausputki ja kierukka
26 — Ohjauspylvään vaipan holkki
27 — Ohjauspylvään vaippa

24 — Ohjausvarren kiila

16— Ohjauspylvään kiristyspultin mutteri

14 — Kopan ja rungon yhdistyspultin sileä aluslevy
15 — Kopan ja rungon pultti

35 — Ohjausvarren akseli
36 — Kopan kannen tiiviste
37 — Kansiruuvin jousirengas

228

28 — Merkinantotorven painimen kaapelin
29 — Ohjauspylvään vaipan öljyaukon kansi
30 — Ohjauspylvään vaipan kiristäjä
31 — Ohjauspylvään vaipan kiristäjän pultti
32 — Koppa

yhdistin



38 — Kopan kansiruuvi
39 — Akselin säätöruuvi

45 — Kierukan painelaakerin kartio ja rullat
46 — Kierukan painelaakerin kuori, alempi
47 — Kierukan painelaakerin säätölevy, ohut
48 — Kierukan painelaakerin säätölevy, paksu
49 — Rasvaputki levyineen

40 — Akselin säätöruuvin varmistusmutteri
41 — Akselin säätöruuvin varmistusmutterin jousirengas
42 — Kopan kansi
43 — Kierukan painelaakerin kuori, ylempi
44 — Kierukan painelaakerin kartio ja rullat

50 — Rasvaputken levyn ruuvin jousirengas
51 — Rasvaputken levyn ruuvi

PURKAMINEN JA ASENNUS

Ohjauslaite 3. Irroitetaan merkinantotorven koskettimen alus
levy ja laatta.1. Irroitetaan merkinantotorven johdin ohjausvä-

lityksen alapuolelta. 4. Irroitetaan ohjauspyörän mutteri
2. Painetaan merkinantotorven painin alas ja kier-

retään se mahdollisimman kauaksi oikealle.
Päästetään painin vapaaksi niin että se nousee
ulos.

5. Vedetään ohjauspyörä erikoisvetolaitteella pois.
6. Avataan ohjauspylvään vaipan kiristyspultteja.
7. Vedetään ohjausvarsi erikoisvetolaitteella pois

akselilta.

Kuva 267. Välivärien laakerointi
(mallit CZ, C 6sekä C2O. Rakenne on samantapainen
malleissa CA ja PF, paitsi runkoon kiinnitys ja mitat

sekä voidenippa).

1 — Kiinnityspultti
2 — Väliakselin tappi
3 — Varmistus
4 — Öljytiiviste
5 — Rullalaakeri

10 — Öljytiivisteen pidinrengas

6 — Välivarren kannatin
7 — Väliakselin tapin mutteri
8 — Rullalaakerin ulkorengas
9 — Välivarsi
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Kuva 268. Ohjaustanko (mallit P 3ja P4)

1 — Varsi
2 — Kuulatapin mutterin sokka
S— Kuulatapin mutteri
4 — Päätekappaleen tomutiiviste
5 — Päätekappaleen tomutiivisteen aluslevy
6 — Päätekappaleen kuulatappi
7 —■ Päätekappaleen voidenippa
8 — Voidenippa
9 — Säätötulpan varmuuslanka

10 — Säätötulppa
11 — Laakeri

12—- Jousi
13— Jousialusta
14— Laakerinalusta
15— Tomukannen välilevy
16— Tomukansi, sisäpuolinen
17— Tomukansi, ulkopuolinen
18— Päätekappaleen rasvatulppa
19— Päätekappaleen kiristysruuvin

jousirengas
20 — Päätekappaleen kiristysruuvi
21 — Päätekappaleen tomutiivisteen levy

Kun välilevyt on poistettu, asennetaan kansi ja
tehdään tarkistus, jolloin ohjauspyörää on kierrettävä
korkeintaan I Ji kierrosta sen oikeaan tai vasempaan
pääteasentoon päin. Tarkistuksen jälkeen kierretään
ohjauspyörä yli keskiasentoonsa. Jos ohjauspyörän
kiertämiseen yli keskiasennon tarvitaan suurempi
kuin 1,250 kg. (2 3 /4 lbs) voima, asetetaan välilevyjä
lisää, jos voima on alle 0,350 kg ( 3 /4 lbs) poistetaan
välilevyjä.

Asennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä,
mutta tällöin on avattava varmistusmuttereita ja
kierrettävä kopan kannen asetusruuvi pari kierrosta
auki. Kansi kierretään lujasti kiinni. Sitten kiriste-

Jos tarkistus on oikea ja kansi lujasti pulteilla
kiinnitetty tarvitaan 0,350—1,250 kg (3/4—2 3/4 lbs)
vetovoima ohjauspyörän kiertämiseen yli sen keski-
asennon.

Voideaineet

HUOLTO
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tään asetusruuvi lujasti eli siksi kunnes tuntuu pieni
kireys jos ohjausvartta kierretään käsin. Sitten kier-
retään ruuvi takaisin, jotta kireys häviäisi ja varmis-
tetaan varmistusmutterilla.

Tiivisteiden jätteet ovat ennen asennusta poistet-
tavat kammiosta ja kannesta ja asetettava uusi tii-
viste rasvan ulospääsyn estämiseksi.

Ohjauskoppa on täytettävä täyttöaukkoa myö-
ten hyvällä voiteella, kuten voitelutaulukko esittää.
Jos voitelu tapahtuu paineella, on katsottava, ettei
vaihteisto tule liian täyteen, jolloin voidetta pääsee
liiaksi ohjauspylvään vaippaan ja vaatteet sekä pat-
joitus voivat pilaantua.



Liika väljyys
1. Liian suuri väljyys ohjauskierukan päässä.
2. Hammassektorissa ja kierukassa väärä kosketus.
3. Väljyys ohjausvarren akselin päässä, ohjausvarren

sään, käyttäen erikoista, tehtaan huolto-osas-
tosta saatavaa ohjauspylvään pidintä. Jos tätä
järjestelyä käytetään, on katsottava, että ohjaus-
koppa irroitetaan rungosta tai rungonpitimestä, jottei,
ohjauspyörän asennon muuttuessa tulisi ohjauspyl-
vääseen jännityksiä, jotka aiheuttavat kireyttä
ohjausputken laakerissa. Kun ohjauspyörä on ase-
tettu toivottuun asentoon, vedetään ohjauspyörästön
pidin jälleen runkoon ja ohjauspylvään pidin välisei-
nään.

akselin laakerit kuluneet.

Usein on syynä muitten osien väljyys kuin väljyys
ohjauspyörästössä. Jos väljyys on etsittävä ohjaus-
pyörästöstä, saadaan se hyvin pian selville irroitta-
malla ohjaustanko ohjausvarresta ja liikuttamalla
vartta edestakaisin. Liian suuri ohjauspyörästön väl-
jyys antaa varrelle liian suuren liikkumisvaran.

Huom! Ohjauspyörää ei ole laskettava irroitta-
matta ensin pultteja, jotka kiinnittävät ohjauslait-
teet runkoon.

OHJAUSPYÖRÄN ASENTO

Tämä on järjestetty siten, että ohjausputki ja
pyörä voidaan laskea väliseinässä olevassa pitimes-

Jos ohjaus on kireä, johtuu tämä usein siitä, että
kori on siirtynyt paikaltaan löysien pulttien vuoksi.
Jos tällaista sattuu, ovat koripultit ensin kiristettä-
vät ja sitten on ohjauspyörästö säädettävä.

Kuva 269. Ohjaustanko, malli C2O

1 — Voidenippa
2 — Tomukansi
3 — Tasausjousen mutterin varmistus
4 — Tasausjousen mutteri
5 — Tasausjousen välituen putki
5 —■ Tasausjousen välituki
7 — Puristinrengas
8 —• Ohjaustangon päätekappale
9 — Tomusuojus

10— Tomusuojus
11— Tasausjousiosan päätekappale
12— Ohjaustangon putki
13 — Tasaus jouset
14 — Vo idenippa
15 — Kiristyspultti
16— Voidenippa
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Kuva 270 — Ohjaus (mallit CB, Cl4, Cl5, Cl7)

1 — Ohjauspylvään vaippa holkkeineen
2 — Ohjauksen rasvaputken äänenvaimentaja
3 — Ohjauspylvään vaipan kiristäjän pultti
4 — Kopan öljytiiviste
5 — Ohjauksen hammaspyörän tappi

25 — Merkinantopainin
26 — Merkinantopainimen varmistuslanka
27 — Merkinantopainimen levy
28 — Merkinantopainimen jousi
29 — Merkinantopainimen pidin

6 — Ohjauskierukan painelaakerin kartio ja rullat
7 — Ohjausakselin hammaspyörä

34 — Ohjauspyörä
35 — Ohjauspylvään vaipan holkki
36 — Ohjauskopan yläkannen tiiviste
37 — Ohjausvarren kopan kansi, yläosa

8 — Kopan kannen välilevyt
9 — Kopan kansi

10 — Ohjauksen rasvaputki tulppineen
11 — Ohjausakselin öljy tiivisteen aluslevy
12 — Ohjausakselin öljytiiviste

45 -— Ohjausvarren akselin holkki
46 — Ohjausvarsi
47 — Ohjausvarren mutteri
48 — Ohjausvarren akselin öljytiiviste

40 — Ohjauskopan täyttötulppa

OHJAUSKIERUKAN VÄLJYYS:

13 — Ohjausakselin öljy tiivisteen jousi
14 — Ohjausakseli ja kierukka

akselitappi.

18 — Merkinantotorven painimen johdin
19 — Koppa

15 — Ohjauskierukan painelaakerin kuori, alempi
16 — Ohjauslaakerin painelaakerin kartio ja rullat
17 — Ohjauskierukan painelaakerin kuori

20 — Ohjauspylvään vaipan kiristäjä
21 — Ohjauspylvään vaipan kannen öljyaukko
22 — Ohjausakseli
23 — Ohjauslaitteen kiinnityspultit rungossa
24 — Ohjauslaitteen kiinnityspultit rungossa

A — Irroitetaan vastamutteri (38). Kierretään säätö-
ruuvia (39) kiinni siksi kunnes se vähän kiris-
tää kun ohjausvartta liikutetaan.

OHJAUSVARREN AKSELI:

SÄÄDÖT.

R — Kierretään ruuvia taaksepäin kunnes akseli on
vapaa. Sitten kierretään vastamutteri taas pai-
kalleen.
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30 — Merkinantopainimen koskettimen kuori
31 — Merkinantopainimen koskettimen aluslevy
32 — Merkinantopainimen pidätinlevyn jousi
33 — Ohjauspyörän mutterin eristin

38 — Ohjausvarren akselin säätöruuvin vastamutteri
39 — Ohjausakselin säätöruuvi

41 — Ohjausvarren akselin painealuslevy
42 — Ohjausvarren akseli ja hammaspyörä
43 — Ohjausvarren akselin painealuslevyn välilevyt
44 ■— Ohjauskierukka

A — Väljyyden pienentämiseksi poistetaan tarvit-
tava määrä välilevyjä (8).

HAMMASPYÖRÄN JA KIERUKAN KOSKETUS
A — Tyhjänäkäynnin pienentämiseksi poistetaan väli-

levyt (43). Näitten välilevyjen poistamiseksi on
irroitettava ohjausvarsi, ohjauskopan kansi ja



Kuva 271 — Ohjaus (malli Cl 6)

1— Ohjauspylvään vaipan öljyaukon kansi
2 — Ohjauspylvään vaipan kiristyspultti
3 — Ohjauskopan öljytiiviste

24 — Merkinantotorven painimen koskettimen aluslevy
25 — Merkinantotorven painimen kiinnityslevyn jousi
26 — Merkinantotorven painimen jousi

4 — Ohjausakseli ja kierukka
5 — Ohjausakseli ja hammaspyörä

27 — Merkinantotorven painimen koskettimen kuori
28 — Merkinantotorven pidin

6 — Ohjauskierukan painelaakerin kartio ja rullat
7 — Ohjausakselin öljytiiviste

29 — Ohjauspyörän mutterin eristin
30 — Merkinantotorven painimenlevyn varmistuslanka
31 — Ohjauspylvään vaippa ja holkki8 — Ohjausakselin öljy tiivisteen aluslevy

9 — Ohjausakselin öljy tiivisteen jousi
10 — Ohjauksen rasvaputki tulppineen

32 — Ohjausakseli
33 — Ohjauskopan ylemmän kannen ruuvi
34 — Ohjauskopan ylempi kansi11 — Ohjauskierukan painelaak. kartio jarullat, alemm.

12— Ohjauskierukan painelaakerin kuori, alempi
13— Ohjauskopan alemman kannen välilevyt
14 — Ohjauskierukan painelaakerin kuori, ylempi
15 — Ohjauspylvään vaipan puristin

35 — Ohjauskopan ylemmän kannen tiiviste
36 — Ohjausvarren akselin säätöruuvin vastamutteri
37 — Ohjauspyörä
38 — Ohjausvarren akselin säätöruuvi
39 — Ohjausvarren akselin painealuslevy16— Merkinantotorven painimen johdin

17 — Ohjauskoppa 40 — Ohjausvarren akselin painealuslevy, välilevy
41 — Hammaspyörä ja ohjausvarren akseli18 — Ohjauksen pidin rungossa

19 — Rungossa olevan pitimen pultit
20 — Runkopalkki, vasen

42 — Ohjausvarren akselin holkki
43 — Ohjauskierukka

21 — Ohjausvarsi
22 — Merkinantotorven painin

44 — Ohjausvarren akselin öljytiiviste
45 — Ohjausvarsi
46 — Ohjauspitimen ja rungon pultit23 — Merkinantotorven painimen levy

OHJAUSVARREN AKSELI SÄÄDÖT

HAMMASPYÖRÄN JA KIERUKAN KOSKETUS

A — Irroitetaan välilevyt (40), joiden paksuus on

A — Irroitetaan vastamutteri (36). Kierretään säätö-
ruuvia (38) kiinni siksi kunnes se vähän kiristää
kun ohjausvartta liikutetaan.

B — Kierretään ruuvia taaksepäin kunnes akseli on
vapaa. Sitten kierretään vastamutteri taas pai-
kalleen.

joko 0.254 m/m (0.010") tai 0.672 m/m (0.030").
Huom: Näitten välilevyjen irroittamiseksi on pois-

tettava ohjausvarsi, ohjauskopan kansi ja akseli.
OHJAUSKIERUKAN PITKITTÄISVÄLJYYS

MERKINANTOTORVEN PAINIMEN IRROITUSA — Väljyyden pienentämiseksi poistetaan tarvittava
määrä välilevyjä (13). Kierretään pidätinrengas irti.
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Kuva 272. Ohjauksen välityksen säätö

1 ■—■ Asetusruuvi ja painelevy
2 — Asetus

(P7, 8)

Kuva 273. Ohjaustangon säätö
(v. 1938 mallit, paitsi C-20)

1 — Säätöholkki /
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Kuva 274 = Ohjauksen säätö

1 — Akselin ja rullan välisen varan asetusruuvi
2 — Voideaukko ja sen tulppa
3 — Kierukan asetuslevyt
4■— Varmistusmutteri

Kuva 275 — Raidetangon säätäminen

Raidetanko, 2 Päätekappaleiden kiristyspultii



Kuva 276. Ohjauspyörän merkkipaininosa
(P7, P8)

1— Rengas
2 — Paininlevyn jousi
3 — Kuppi
4 — Johdin
5 — Paininlevy
6 — Kosketuspinnat
7 — Akselin mutteri
8 — Pidätinruuvit

Kuva 277. Ohjausvälitys ja ohjausvarsi
(C-23)

1— Sisäputken äänenvaimentaja
2 — Kierukan asetusliuskat
3 — Välivarsi
4 — Eristyksen pultti
5 — Pultin mutteri
6 — Eristys
7 — Välivarren pää
8 — Eristys
9 — Eristyksen pultin mutteri

10 — Eristyksen aluslevy

19 — Merkkipainin
20 — Ohjauspyörä

1 — Painimen pidin

21 — Merkkipainimen jousi
22 — Ohjauspyörän mutteri
23 — Ohjauspylväs

2 —■ Pitimen ruuvi ja aluslevy
3 — Kosketuskuppi

5 — Pylvään holkki

9 — Pylvään renkaan kiristyspultti

7 — Ylärullalaakeri

24 — öljy tiivisteen jousien aluslevy
25 — Öljy tiivisteen jousi

4 — Ohjauspyörän mutterin eristys-
rengas

8 — Kopan pidätinnasta

13 — Kannen mutteri ja aluslevy
14 — Akselin ja rullan välinen asetus

ruuvi

10 — Ylälaakerin ulkorengas

26 — öljyreiän peitinrengas
27 — öljy tiivisteen aluslevy
28 — Ohjauspylvään rengas

6 — öljytiiviste

11 — Hammasrulla
12— Kansi 31 — Rullalaakeri

32 — Öljytiiviste

15— Varmistusmutteri
16 ■— Laakerirengas
n— Laakerin asetusliuskat

29 — Ohjauspyörän akseli ja kierukka
30 — Koppa

18— Öljytiivisteen jousi

33 — Öljytiivisteen aluslevy
34 — Kannen mutteri ja aluslevy
35 — Kansi ja öljyputki

P8: varustettu vaihdevarsilaitteilla
ohjauspyörän alla.Kuva 278. Ohjauslaite (P7)
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Ku/ja 279 Ohjaus (mallit P 8ja C22, 23 ja 24)

1 — Kansi ja rasvaputki

3 — Ohjausakselin öljytiivisteen aluslevy
2— Ohjausakselin öljytiivisteen jousi

6 — Akselin holkki — ulompi
5 — Ohjausvarren akselin öljytiiviste
4 — Kannen ja rasvaputken välilevyt (säätölevyt)

8 — Koppa
7 — Akselin holkki — sisäpuolinen

10— Ohjausakseli
9-— Hammaskosketuksen asetusruuvi

12 — Ohjauspylvään vaipan kiristäjä
11— Ohjauspylvään vaipan kiristyspultti ja mutteri

14— Ohjauspylvään vaipan öljytiiviste
13— Ohjauspylvään kiristäjän öljyaukon suojus

16— Ohjauspylvään vaipan öljytiivisteen jousi
15— Ohjauspylvään vaipan öljytiivisteen välirengas

17— Ohjauspylvään vaipan öljytiivisteen jousen alus-
levy

19— Ohjauspylvään vaipan tomusuojus
18-— Ohjauspylvään vaipan laipan pultti ja aluslevy

28 — Ohjausakselin öljytiiviste
29 — Kannen aluslevy
30 — Kierukan laakerin ulkorengas
31 — Kierukan laakerirengas
32 — Ohjausakseli ja kierukka
33 — Kierukan laakerirengas
34 — Kierukan laakerin ulkorengas
35 — Akseli ja rullasektori
36 — Painelevy
37 — Kannen tiiviste
38 — Kopan kansi
39 — Kannen ruuvi ja aluslevy
40 — Voideaukon tulppa

teri
43 — Ohjauspylvään vaipan alaosa
44 — Ohjauspylvään vaipan holkki
45 — Vaihteensäätäjän alavivun pultti
46 — Putkiakselin tukilevy
47 — Ohjauspylväs, ylempi osa
48 — Ohjauspylvään ylempi holkki
49 — Vaihdetangon akselin kiinnitys
50 — Vaihdetangon pultti22 — Vaihteensäätäjän vaihdetangon kuula

25 — Vaihdetangon nappi

23 — Vaihteensäätäjän vaihdetangon kuulan jousi

20 — Vaihteensäätäjän putkiakseli
21 — Vaihteensäätäjän vaihdetangon kopan putki ja

aluslevy

26 — Vaihdetangon koppa

51 — Vaihdetangon kiinnitysmutteri
52 — Vaihdetangon kopan holkki

27 —Rasvaputki ja kansi

24 — Vaihdetanko
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41 — Ohjausvarren akselin asetusruuvin lukkolevy
42 — Ohjausvarren akselin asetusruuvin varmistusmut-

Huom! Mallissa P 8on akselin 35 oikeapuolisessa
päässä säätölevyt.



12. VAIHTEISTO.
Vaihteisto.
(Mallit PE ja CA).

naruuveja), jotta vaihteisto tulisi oikeaan asentoon
moottoriin nähden. Tällöin estetään kytkinakselin
ja -levyn vääntyminen. Irroittaminen toimitetaanVaihteisto on kuulanivelmallia ja käsittää se

kolme vaihdetta eteenpäin ja yhden peruutusvaih-
teen. Kaikki hammaspyörät ovat vinohampaisia
ja toimivat sentähden kaikissa vaihteissa äänettö-
minä. Ensimäisen ja peruutusvaihteen hammas-
pyörä kulkee vinoissa urissa ja toisen vaihteen ham-
maspyörä on aina kosketuksissa. Kytkeminen toi-
seen vaihteeseen ja suoraan kytkentään tapahtuu
siirrettävällä kytkinhammaspyörällä, jossa on vuo-
rottain pitkät ja lyhyet hampaat, jotenkytkemi-
nen tapahtuu kevyesti ja äänettömästi.

seuraavassa järjestyksessä:
1. Pohjalaudat poistetaan ja kardaaniakseli irroite-

taan. Akun maadoituskaapeli irroitetaan vaih-
teistosta. Vapaakytkimen säätölanka irroitetaan.

2. Vaihdetanko ja sen koppa irroitetaan. Akselin
laippa ja jarrurumpu poistetaan.

3. Poljintangot ja itsetoimiva kytkin irroitetaan
irroitushaarukasta. Tällöin on mahdollista kään-
tää haarukka taaksepäin, niin ettei se koske
kytkimen painelaakeriin vaihteistoa irroitettaessa.

Pääakseli toimii rullalaakereissa. Sivuakselin ham-
maspyörästö on myös varustettu rullalaakereilla ja
toimii kiintonaisella sivuakselilla.

Vaihteiston tarkistukset.
(Mallit PE ja CU).

Jos vaihteisto tai vapaakytkin irroitetaan jostakin
syystä, niin olisi niitä jälleen asennettaessa toisen
vaihteen hammaspyörän, vapaakytkimen akselin
ja päittäinen väljyys tarkistettava, jotta ne toimi-
sivat moitteettomasti. Toisen vaihteen hammaspyö-
rän päittäisväljyys säädetään sovittamalla välilevyjä
siirtohammaspyörää pitävän jousirenkaan viereen.
Suurin väljyys tässä paikassa on ilmoitettu »Nor-
maalisäädöissä». Jollei tätä väljyyttä säädetä ohjeit-
ten mukaisesti välilevyillä, seuraa siitä vaikeuksia
vapaakytkimen lukittuna ollessa vuoristoseuduilla
ajettaessa.

Sivuakselin hammaspyörästön päittäisväljyys sää-
detään eripaksuisilla painelevyillä, eikä väljyys
saisi olla »Normaalisäädöissä» annettua arvoa suu-
rempi.

Jotta estettäisiin vaihdetanko hankaamasta vaih-
teensiirtäjään suoralla vaihteella ajettaessa on vaih-
detangon kuulapesässä tarkistettava erikoislaite.
Tällä tavoin estetään ääni pääsemästä vaihdetangon
kautta sen kuulaan. Oikea tarkistus tehdään teh-
taassa. Jos kuitenkin tarkistus on tarpeen vaihteis-
toa tai sen osia irroitettaessa, niin on vaihteisto
kytkettävä suoralle vaihteelle. Avataan vastamut-
teri (R, kuva 283) ja kierretään ruuvia (A) ruuvi-
taltalla siksi kunnes kytkinvivun (C) alapään etäi-
syys vaihteensiirtäjän (D) edessä ja takana on
yhtäsuuri, kuten kuva osoittaa. Kun tämä tarkis-
tus on tehty on muistettava kiristää vastamutteri
(R) jälleen kiinni.

4. Vaihteisto poistetaan vaunusta, jolloin ensin on
huolehdittava siitä, että ohjaustapit on sovitettu
kytkinkoppaan, ennenkuin vaihteisto vedetään
taaksepäin.
Vaihteistoa takaisin asennettaessa menetellään

päinvastaisessa järjestyksessä.

Vaihteisto pyörien irroittaminen ja
kiinnitys.

{Mallit PE ja CA).

1. Kun vaihteisto on irroitettu, voidaan poistaa
vaihdelaatikon kansi.

2. Sitten irroitetaan vaihteensiirtäjät haarukoineen
sekä vapaakytkimen haarukka. Vapaakytkimen
haarukka voidaan ottaa ulos, kun ensin on irroi-
tettu vaihteensiirtäjän jousen tulppa ja itse
jousi.

3. Irroitetaan vapaakytkimen akselin laakeripesän
ruuvit.

4. Vedetään pois vaihteiston pääakselilla olevat
siirtohammaspyörät, vapaakytkin ja laakeripesä
vaihteistokopasta.

5. Irroitetaan kytkinakselin (päävetopyörän) laake-
rin pidin sekä sitten kytkinakseli ja laakeri.

6. Poistetaan sivuakselin ja peruutuspyörän akselin
varmistyslevyn ruuvi ja itse levy.

7. Sivuakseli lyödään taaksepäin ulos kopasta käyt-
täen karaa (erikoistyökalu), joka asetetaan etu-
puolelta koppaan ja jota lyödään raakanahka-
tai lyijyvasaralla.

8. Sitten voidaan kopasta nostaa ylhäältäpäin ulos
sivuakselin hammaspyörästö, painelevyt ja rullat.
Sivuakselin pyörästöä paikoilleen asennettaessa on
oltava huolellinen ja meneteltävä seuraavasti:

1. Sovitetaan peruutuspyörä akselineen paikoilleen.

Vaihteiston irroitus ja kiinnitys.
2. Käyttäen apuna karaa sovitetaan sivuakselin

laakerien väliholkki sivuakselin hammaspyö-
rästöön.

Vaihteistoa irroitettaessa ja jälleen asennettaessa
olisi käytettävä kytkinkopassa ohjaustappeja (vaar-

3. Asetetaan laakerirullat sivuakselin hammaspyö-
rästön etupäähän. Hammaspyörästön pää olisi
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täytettävä keskiraskaalla rasvalla (vaseliinilla),
jotta rullat pysyisivät paikoillaan. Sovitetaan
hammaspyörästön painelevyt paikoilleen, kun ne
ensin on sivelty rasvalla.

4. Pitäen levyjä paikallaan käännetään pyörästö
pystyyn etupäälleen seisomaan. Sovitetaan laa-
kerirullat vastakkaiseen päähän voidellen ras-
valla, jotta pysyvät paikallaan. Sitten asetataan
painelevy ja aluslevy paikalleen. Nyt on sivu-
akselin pyörästö valmis asennettavaksi koppaan.

5. Asetetaan vaihdelaatikko pystyyn etupäälleen
siten, että kopassa oleva sivuakselin reikä on
vapaana työpöydästä ja asennetaan sivuakselin
hammaspyörästö paikalleen. Se sovitetaan oikein
koppaan nähden ja lyödään sivuakseli kopan
takapäästä sisään, niin että asennuskara tulee
etupäästä ulos.

Yleistä.

6. Tutkitaan päittäinen väljyys painamalla akseli
eteenpäin ja sovittamalla rakomitta takaosassa
painelevyn ja kopan väliin. Väljyys on sovitet-
tava »Normaalisäätöjen» mukaan. Painelevyjä on
saatavissa kolmea eri paksuutta »A», »B» ja »C»,
joista »A» on ohuin. Käyttämällä näitä eripak-
suisia painelevyjä saadaan väljyys tarkoin sääde-
tyksi.

Sivuakselin hammaspyörästön asennuksen jälkeen

(Kuvassa 280 esitetty malli).

on varmistettava peruutuspyörän akselin ja sivu-
akselin varmistuslevy.

Sitten voidaan asentaa kytkinakseli (pyörästön
käyttöpyörä) ja sovittaa pääakselin laakerin rullat
paikoilleen käyttäen apuna rasvaa. Sen jälkeen on
sovitettava pääakseli (kaikkine pyörineen ja vapaa-
kytkimineen).

Kun edellämainitut tehtävät on suoritettu, niin
sovitetaan ensimäisen ja peruutusvaihteen siirto-
pyörä ja vaihteensiirtäjä vapaa-asentoonsa. Sitten
kiinnitetään vaihdelaatikon kansi ja vaihteensiirtä-
jät.

Vapaakytkin
Vapaakytkin, joka on rullamallia, on sovitettu

vaihteiston pääakselin takapäähän ja sallii se vau-
nun, moottorin käydessä tyhjänä, kulkea jarrutta-
matta vapaasti vaikka vaihteisto ja kytkin ovatkin
toiminnassa. Vapaakytkimen akselin molemmissa
päissä on kuulalaakerit.

Voitelu.
Vapaakytkimellä varustettujen vaihteistojen voi-

teluaineet valmistetaan kivennäisöljystä yksinomaan
tai lisäämällä siihen eläin- tai kasvirasvoja, saip-
puoita y.m. Erikoistarkoituksia varten, kuten esim.
estämään, ettei öljy tippuisi kopasta, sekoitetaan
joskus voiteluaineeseen vähän saippuaa y.m. aineita.
Vaikkakin nämä lisäaineet suurentavat öljyn pak-
suutta, vaikuttavat ne vain hyvin vähän tai ei
ollenkaan sen voitelukykyyn, eivätkä myöskään
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vaikeuta vaihtamista. Voiteluaineen valinta riip-
puu yleensä ajo-olosuhteista sekä lämpötilasta, minkä
todennäköisesti luullaan vallitsevan aikana, jolloin
auto on käytännössä. Paksumpi voiteluaine olisi va-
littava aina silloin, kun vaihteiston lämpötila on
hyvin korkea, mikä johtuu jatkuvasta suuresta no-
peudesta sekä korkeasta ulkoilman lämpötilasta, tai
molemmista. Etenkin on vapaakytkimen takia edul-
lista käyttää eri lämpötiloissa vain sellaisia voitelu-
aineita, joitten paksuus on määräysten mukainen.
Olisi katsottava voitelutaulukosta erilaisiin käyttö-
lämpötiloihin paraiten soveltuvat voiteluaineet.

Vaihteisto on kuulanivelmallia ja on siinä kolme
vaihdetta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde. Ham-
maspyörät ovat vinohampaisia ja ensimäisen vaih-
teen hammaspyörä on sovitettu vinoilla urilla varus-
tetulle pääakselille. Toisen vaihteen pääakselilla
oleva hammaspyörä on sivuakselin pyörästön toisen
vaihteen kanssa aina kosketuksissa. Kummatkin
ovat vinohampaisia ja toimivat äänettömästi. Ensi-
mäisen ja peruutusvaihteen hammaspyörä on siir-
rettävä. Kytkeminen toiseen ja suoraan vaihteeseen
tapahtuu siirtokytkinholkilla, jolla saadaan, yhdessä
synkronoimislaitteen kanssa, kevyt ja äänetön kyt-
kentä. Kolmannen ja toisen vaihteen siirtokytkin-
holkki on siten rakennettu, että hampaat tulevat
kolmannen ja toisen vaihteen hammaspyörän kanssa
synkronoiduiksi, niin että hammaspyörät toimivat
äänettömästi tottumattomastikin vaihdettaessa.
Pääakselin etupää on rullalaakerissa, joka on kyt-
kinakseliin kuuluvassa vaihteiston käyttöpyörässä;
pääakselin takapäässä on kuulalaakeri. Kytkinakse-
lin takapäässä on myös kuulalaakeri. Sivuakseli on
kiinnitetty vaihteiston koppaan (vaihdelaatikkoon);
sivuakselin pyörästö pyörii rullalaakereissa kiinteän
akselin ympäri. Peruutusvaihteen hammaspyörä on
kiinnitetty pronssiholkkiin, joka taas pyörii peruu-
tusvaihteen hammaspyörän kiinteällä akselilla.

Kolmannen ja toisen vaihteen siirtokytkinham-
maspyörä on todellisuudessa laite, joka synkronoi
kytkinholkin pyörimisnopeuden kolmannen tai toi-
sen vaihteen hammaspyörän kanssa. Tämä laite
auttaa myös hampaitten suuntautumista ennenkuin
pyörät kytkeytyvät toisiinsa. Kolmannen vaihteen
hammaspyörän takapuolella sekä toisen vaihteen
hammaspyörän etupuolella on kartio. Siirtokytki-
men hammaspyörän navassa on samanlaiset kar-
tiot, jotka yhdistyvät toisiinsa kytkettäessä vapaa-
asennosta toiseen vaihteeseen, jolloinkartioiden väli-
nen kitka antaa siirtoholkin navalle saman pyöri-
misnopeuden kuin on toisen vaihteen hammaspyö-
rällä. Kun nämä kaksi hammaspyörää, nimittäin
toisen vaihteen ja siirtokytkimen hammaspyörät
pyörivät samalla nopeudella, voidaan hampaat kyt-
keä toisiinsa. Kuten kuvasta näkyy, on siirtohol-



kissa kaksi pääosaa, nimittäin hammaspyörä ja
holkki. Hoikissa on sisäpuolinen hammastus, joka
tulee yhteyteen toisen vaihteen hammaspyörän ulko-
puolisen hammastuksen kanssa. Kytkeminen vapaa-
asennosta kolmanteen vaihteeseen tapahtuu samalla
tavalla; siinä tapauksessa liikkuu siirtokytkimen
holkki eteenpäin.

5. Sivuakseli vedetään ulos ja lasketaan sivuakselin
hammaspyörästö vaihteistokopan pohjalle, jolloin
kytkinakseli voidaan ottaa edestäpäin kopasta
ulos.

6. Nyt voidaan irroittaa kopasta yhdessä ryhmässä
sivuakselin pyörästö, painelevyt ja rullat.
Sivuakselin pyörästöä jälleen paikalleen asen-
nettaessa on oltava huolellinen ja meneteltävä
seuraavasti:Vaihteiston tarkistukset. 1. Asetettava peruutusvaihteen pyörä ja akseli pai-
koilleen.Jos vaihteisto on jostakin syystä purettu, on sitä

jälleen asennettaessa tarkistettava toisen vaihteen,
pääakselin ja sivuakselin hammaspyörästön liikku-
misvara, jotta ne toimisivat varmasti.

2. Sovitetaan sivuakselin laakerien välikappale (40,
kuva 280) sivuakselin pyörästöön sekä pyörästön
kiinnittämistä varten tarvittava kara paikoilleen.

Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väl-
jyys säädetään välilevyllä (34, kuva 280), joka
pitää toisen vaihteen hammaspyörää paikallaan. Sal-
littu väljyys tässä on vähintään 0.076 m/m (0.003")
ja enintään 0.203 m/m (0.008").

3. Laakerirullat asetetaan sivuakselin hammaspyö-
rästön etupäähän. Hammaspyörästön pää olisi
täytettävä hyvällä keskiraskaalla vaseliinilla,
jotta rullat pysyisivät paikallaan. Sovitetaan
painelevy ja välilevy (45 ja 46, kuva 280),
kun ne ensin on sivelty rasvalla.Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys

säädetään eripaksuisilla painelevyillä (45 ja 46, kuv.
280), eikä se saisi olla yli 0.279 m/m (0.011")
eikä alle 0.051 m/m (0.002").

Vaihteiston irroitus ja asentaminen.
On erittäin tärkeätä käyttää vaihteistoa irroitet-

taessa ja paikoilleen pannessa ohjaustappeja kyt-
kinkopassa, jotta vaihteisto tulisi oikeaan asentoon
moottoriin nähden. Tällöin estetään kytkinakselin
ja -levyn vääntyminen. Vaihteiston irroittaminen
suoritetaan seuraavassa järjestyksessä.
1. Pohjalaudat poistetaan ja kardaaniakseli irroite-

taan. Akun maadoituskaapeli irroitetaan vaih-
teistosta.

2. Vaihdetanko ja sen pesä irroitetaan. Kardaani-
akseli ja kardaaninivel poistetaan.

3. Poljintangot irroitetaan irroitushaarukasta ja
kytkimen irroitushaarukan kääntötappiruuvi
poistetaan. Tällöin voidaan haarukka vetää
eteenpäin ulos, niin että tulee kylliksi tilaa paine-
laakerille, kun vaihteisto siirretään taaksepäin.

Vaihteistoa paikoilleen asennettaessa menetellään
päinvastaisessa järjestyksessä.

4. Pidetään painelevyjä paikallaan ja asetetaan
pyörästö pystyyn etupäänsä varaan. Sovitetaan
laakerirullat vastakkaiseen päähän ja pysyte-
tään ne paikallaan rasvalla. Asetetaan paine-
levyt paikalleen. Nyt on etuakselin pyörästö
valmis sovitettavaksi koppaan.

5. Asetetaan vaihteistokoppa työpöydälle ja etu-
akselin pyörästö kopan alaosaan. Tutkitaan päit-
täinen liikkumisvara painamalla etuakseli eteen-
päin ja mitataan rakomitalla painelevyn ja kopan
väli takana. Väljyys saa olla 0.051—0.279.m/m
(0.002" —0.011"). Painelevyjä on saatavana kol-
mea eri paksuutta, merkityt ~A", ~B" ja ~C",
joista „A" on ohuin. Käyttämällä näitä eri-
paksuisia painelevyjä, saadaan aivan tarkka liik-
kumisvara.
Sitten on sovitettava paikalleen kytkinakseli.

6. Kun kytkinakseli (vaihteiston käyttöpyörä) on
paikallaan, nostetaan sivuakselin hammaspyö-
rästö ylös niin, että sivuakseli voidaan työntää
sisään kopan takapäästä. Akseli olisi lyötävä
paikalleen raakanahka- tai lyijyvasaralla, niin
että kara tulee ulos kopan etupäästä.

7. Kun sivuakselin hammaspyörästö on paikallaan
on varmistettava peruutuspyörän akselin ja sivu-
akselin varmistuslevy.

Vaihteisto pyörien irroitus ja asennus.
Sivuakselin hammaspyörästön irroitus tapahtuu

8. Sitten asennetaan pääakseli ja sillä olevat ham-
maspyörät.

Kun edelläselostetut tehtävät on suoritettu
seuraavasti:
L Irroitetaan vaihteensiirtäjät haarukoineen.
2. Poistetaan käsijarrunpitimen ruuvit.
3. Vedetään vaihteiston pääakselilaite yhdessä taka-

laakerin ja takimainen jarrutuenkanssa ulos vaih-
teiston kopasta.

4. Irroitetaan sivuakselin ja peruutuspyörän akselin

sovitetaan ensimäisen vaihteen ja peruutusvaihteen
siirtopyörä sekä siirtokytkimen holkki vapaa-asen-
toihinsa. Sitten asetetaan vaihteistokopan kansi ja

Kolmannen ja toisen vaihteen hammaspyöräkiin-
vaihteensiirtäjät paikalleen.

varmistuslevy ruuvineen. Käyttäen karaa (eri-
kois-työkalu), joka asetetaan edestä koppaan, lyö-
dään sivuakseli raakanahka- tai lyijyvasaralla
taaksepäin kopasta ulos.

nitetään pääakselille varmistuslevyllä (34, kuv. 280).
Varmistuslevyn reikä on uurrettu, niin että levy
voi liukua akselilla. Toisen vaihteen pääakselilla
olevalla sivulla on pääakselissa ura, niin että tässä
urassa oleva varmistuslevy voi kylliksi kiertyä,
että levyjen urat sopivat tarkoin pääakselille.
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Tällöin ei varmistuslevy pääse irti hammaspyö-
rästä. Pääakselin uran alaosaan, joka ura estää
varmistuslevyä siirtymästä akselilla, on porattu
reikä, jossa on jousen puristama mäntä. Jousi
painaa männän varmistuslevyn uraan, jolloin levy
estyy kiertymästä.

Murrosnivelet.
(Kardaan in ivelet)

Kardaaniakselin molemmissa päissä on kardani-
nivel, ja ovat ne ristikkomallia sekä varustetut rulla-
laakereilla.

kiinni ja irti.
Murrosnivelien kunnostus.

Murrosnivelissä on tehtävä korjauksia vain, jos
ne ovat tulleet liian väljiksi.

3. Vapaakytkin.

Kardaaninivelen kunnostusta varten irroitetaan
rullaholkkien pitimet ja itse rullaholkit. Kaikki
kuluneet rullaholkit on uusittava. Myöskin on uusit-
tava kaikki tomutiivisteet, jotka eivät ole enää rasva-
tiiviit. Osat ovat niitä jälleen asennettaessa voi-
deltavat keskiraskaalla, lyhytsäikeisellä rasvalla,
sillä säännöllistä voitelua varten ei ole mitään lai-
tetta eikä siitä tarvitse huolehtiakaan.

Voitelu.

Kokoon sovitettaessa täytetään kardaaninivelet
rasvalla; ne eivät tarvitse enempää voitelua. Jos
nivelet kuitenkin jostakin syystä puretaan, niin on
ne asennettaessa jälleen täytettävä hyvällä, keski-
raskaalla, lyhytsäikeisellä rasvalla. Uurteilla varus-
tetut liukunivelet voidellaan sitten voitelutaulukon
ohjeitten mukaan.

Nopeusmittari
On oiottava nopeusmittarin kaapelin mutkat ja

taipeet, jotta nopeusmittari olisi tarkka ja käyttö-
varma.

Ylivaihteen säätönappi.

Nopeusmittarin käyttöakseli olisi sovitettava siten,
että sen pää tulee käyttöpyörän päässä olevaan
loveen. Vasta sitten on kaapelin kiinnitysmutteri
kierrettävä paikalleen ja kiristettävä.

Ylivaihde. (Aikaisemmat mallit).

Ylivaihteen tarkoitus on vähentää moottorin kier-
rosluku vaunun nopeuteen nähden, ajettaessa yli
72 km/t, uudessa 1939 rakenteessa n. 45 km/t,
ilman että vaihtamista tarvitsee käsin suo-
rittaa. Kun ylivaihde on kytketty, on mootto-
rin kierrosluku pienempi kuin kardaaniakselin, jota-
vastoin kolmannella vaihteella ajettaessa molemmat
ovat yhtäsuuret.

Ylivaihteen käyttö.
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Ylivaihteen muodostaa pääasiassa vaihteiston ta-
kana oleva planeettapyörästö sekä vapaakytkin.
Ylivaihteen kytkeytymisen säätää moottorinkierros-
luku ja vapaakytkin. Ylivaihde alkaa itsestään
toimia vain silloin kun vapaakytkin on toiminnassa.
Ylivaihde ei toimi vapaakytkimen lukittuna ollessa.

Ylivaihteen yhteydessä käytetty vapaakytkin on
ylivaihdekopan takaosassa; ylivaihteen koppa vuo-
rostaan on kiinnitetty vaihteistokopan takaosaan.

Ylivaihteen muodostavat pääasiassa seuraavat
laitteet:
1. Kiinteä hammaspyörä, jonka ympäri pienemmät

pyörät kiertävät.
2. Itsetoimiva kytkinlaite, joka kytkee ylivaihteen

Varustelaudalla on säätönappi. Jos nappi on
vedetty taka-olkapäätänsä vasten aivan auki, tart-
tuu ylivaihteen kytkinhammas vapaakytkimen pää-
akselin sisäpuoliseen hammastukseen irroittaen va-
paakytkimenkäyttönokan toiminnasta, jolloin vaunu
kulkee »vapaakytkin lukittuna» tavallisilla vaihteilla.
Kun nappi on tässä asennossa, ei ylivaihde eikä
vapaakytkin toimi millään nopeudella ajettaessa.

Jos varustelaudalla oleva säätönappi on painettu
aivan sisään, niin liikkuu ylivaihteen kytkin eteen-
päin, niin että kytkimen takaosan hampaat tulevat
kosketuksiin sekä vapaakytkimen käyttönokan että
myöskin ylivaihteen kytkinnavan kanssa. Kun kyt-
kin on tässä asennossa, toimii vapaakytkin heti
kun vaunun nopeus tulee moottorin nopeutta suurem-
maksi ja vaunun nopeus on alle 65—72 km/t (40 —

45 mailia). Samoin alkaa ylivaihde toimia yli 65—

75 km. (40 —45 mailin) nopeudella ajettaessa, kun
kaasupoljin päästetään vapaaksi vähintäin 11/2
sekunniksi, jolloin kytkemisnopeus on saavutettu.

Jos halutaan muuttaa säätönapin asentoa vapaa-
kytkimen ja ylivaihteen lukitsemiseksi tai vapautta-
miseksi, niin on moottorin vedettävä vaunua. Kun
säätönappi vedetään ulos varustelaudasta on sa-
malla poljettava kytkinpoljin alas. Kun vaunu
kulkee ylivaihteella, ei ylivaihteen ja vapaakytkimen
säätönuppia saa siirtää. Kun nopeus on yli 65—72
km/t (40—45 mailia), ei vapaakytkintä tarvitse
lukita, sillä sen tekee ylivaihde itsetoimivasti.

Kun varustelaudalla olevaa säätönappia vetämällä
siirrytääm ylivaihteesta tavalliseen kytkentään, ei
missään tapauksessa ole vedettävä kovemmin kuin
tarvitaan. Nappi vedetään varovasti, mutta nopeasti
ulos, mutta ei mitenkään pakottamalla.

Kun ylivaihde ja vapaakytkin ovat vapaana,
siirtyy voima, nopeuden ollessa ylivaihteen toiminta-
nopeutta pienempi, kytkinhampaista vapaakytki-



men käyttönokan ja rullien kautta vapaakytkimen
pääakselille niin, että tavallinen kolmas vaihde on
toiminnassa. Kun kaasupoljin päästetään vapaaksi
javaunun nopeus ylittää moottorin nopeuden, lakkaa
voimansiirto vapaakytkimessä ja vaunu kulkee
vaihde vapaana.

laskettaessa olisi aina tutkittava voiteluaineen
määrä.

Vaihteisto ja ylivaihde, joissa kummassakin on
täyttöaukko yhtä korkealla vaihteisto- ja ylivaihde-
kopan sivulla, ovat täytettävät voiteluaineella, täyt-
täen ensin vaihteiston ja sitten ylivaihdekopan, nii-
den täyttöaukkojen reunaan saakka. Jos ylivaihde
saa liikaa öljyä, juoksee se vaihteiston täyttöaukosta
ulos. Sentähden on paras täyttää molemmat lait-
teet vain niiden täyttöaukkojen alareunaan.

Vaunun ollessa liikkeessä pyörivät kytkinnapa ja
haat, joilla on sama pyörimisnopeus kuin kytki-
mellä, nopeammin kuin kytkinkoppa. Kun vaunun
nopeus tulee suuremmaksi kuin nopeus, missä yli-
vaihde alkaa toimia, niin voittaa hakoihin vaikut-
tava keskipakovoima jousien jännityksen niin, että
haat liikkuvat ulospäin ja tarttuvat kytkinkopan
loviin. Koska haat pyörivät kuitenkin nopeammin
kuin koppa, voi tarttuminen tapahtua hakojen
muodosta johtuen vasta sitten kun kaasupoljin on
ollut niin kauan vapaana, että kytkimien vetohaat
pyörivät samalla nopeudella kuin koppa. Heti kun
tämä tapahtuu, tarttuvat haat kiinni, joten kytkin-
napa ja koppa tulevat yhdistetyiksi keskenään.
Kytkinhaat ja koppa ovat viistotut, jotta tarttu-
minen helpottuisi.

Vain yhdellä täyttöaukolla varustettu vaihteisto
on täytettävä aukon reunaan, (useissa vaihteistoissa
on kaksi tulppaa, toinen ylempänä kuin toinen.
Ylempi on täyttämistä varten, jotavastoin alempaa
käytetään voiteluaineen korkeuden mittaamiseen).

Öljy lasketaan pois vaihteistosta ja ylivaihteesta,
ne puhdistetaan huuhteluöljyllä ja täytetään voi-
teluaineella, jonka paksuus on sopiva siihen lämpö-
tilaan tai vuodenaikaan, jolloin vaunulla ajetaan.
Silloin tällöin on tutkittava, ovatko ylivaihteen
öljytiivisteet ehjät ja tiiviit, jottei vaihde vahingoit-
tuisi öljynpuutteen johdosta.

Nyt toimii ylivaihteen pyörästö ja pienentää
moottorin nopeutta, ilman että vaunun nopeus pie-
nenee. Voima siirtyy kytkimen, hakojen ja kopan
välityksellä planeettapyörästöön. Siitä siirtyy voima
pääkseliin hammaspyörän ja sisäpuolisella hammas-
tuksella varustetun pyörän kautta. Vapaakytkin
ei toimi ylivaihteen toimiessa. Riippuen ylivaihde-
kytkimen kytkeytymisen tavasta on mahdollista
kiihdyttää kolmannella vaihteella kulkeva vaunu pie-
nestä suurimpaan nopeuteen, käyttämättä ylivaih-
detta, koska ylivaihteen kytkin ei toimi (koska kyt-
kinhakojen ja -kopan nopeudet ovat erisuuret),
ennenkuin kaasuläppä on kytkemiskierrosluvun saa-
vuttamisen jälkeen ollut täysin suljettuna 11/2 se-
kuntia.

Ylivaihde voidaan vain silloin saada toimimaan,
kun vaunun nopeus on suurempi kuin kytkemis-
nopeus ja moottorin nopeus on vähintään 25 %
pienempi kuin vaununnopeus. Tämän johdosta voi
ylivaihteen kytkeminen olla vaikea jyrkillä tai likai-
silla ja lumisilla teillä, koska vaunun nopeus tällöin
tien aiheuttaman suuremman vastuksen johdosta
pienenee melkein yhtä pian kuin moottorin nopeus,
jolleivät kaasun säätötangot ja kaasupoljin toimi
täysin vapaasti. Sentähden on tärkeä tutkia nämä
osat säännöllisesti ja voidella kaikki hankauspinnat
moottoriöljyllä.

Yli vaih dekytkin.
Jos ylivaihdekytkin puretaan kokonaan, on sitä

jälleen asennettaessa huolellisesti säädettävä kyt-
kinhakojen säätöruuvit, niin että kytkin toimii
jokseenkin alkuperäisellä kytkemisnopeudella (ajet-
taessa). On paras ennen ruuvien irroittamista mi-
tata jokaisen ruuvin yläreunan etäisyys kytkinnavan
kehästä. Paikoilleen sovitettaessa säädetään ruuvit
tälle etäisyydelle.

On myös eduksi laskea kierrosten* luku ruuveja
irroitettaessa, niin että ne jälleen voidaan ruuvata
yhtä syvälle takaisin. Näin menetellen saadaan
ruuvit helposti vastaamaan alkuperäistä kytkemis-
nopeutta.

Asennuksen tai säätämisen jälkeen pannaan tul-
pat jälleen kiinni ja täytetään vaihteisto ja yli-
vaihde voiteluaineella oikeaan korkeuteen. Sitten
koeajetaan vaunu ja tutkitaan kytkemisnopeus. Ei
ole unohdettava, että nopeus, missä laite (ylivaihde-
kytkin) nopeuden alentuessa aukeaa, on huomatta-
vasti pienempi kuin laitteen kytkemisnopeus.

Ylivaihdekytkimen akseli ja hampaat voivat, jos
varustelaudalla olevaa säätönappia sopimattomasti
käytetään, tarttua kiinni vapaakytkimen (käyttö-
nokan) ja pääakselin hampaitten väliin. Useimmi-
ten saadaan nämä osat jälleen vapaiksi siten, että
vaunun kulkiessa ja ylivaihteen säätönapin ollessa
alaspainettuna, painetaan kytkinpoljin ja kaasu-
poljin äkkiä alas ja päästetään heti taas vapaaksi.
Akseli saadaan myös verrattain varmasti paikalleen
avaamalla ja sulkemalla kytkintä, jolloin vai-
kutetaan sisäpuoliseen koneistoon ja kohdista-
malla akseliin kevyitä, lyhyitä sysäyksiä siten, että
vaihtaminen suoritetaan kun moottorin nopeus on
vähän suurempi kuin vaunun nopeus.

Ylivaihteen voitelu.
Yli- eli säästövaihteilla varustettujen vaihteisto-

jen voitelemiseen on käytettävä puhdistettuja, syö-
vyttämättömiä öljyjä. Voiteluaineita, jotka sisältä-
vät kiinteitä aineosia tai raskaita saippualaatuja,
ei saa käyttää. Sopivan paksu voiteluaine on etsit-
tävä luvusta »Voitelu» ryhmässä.

On erittäin tärkeä, että voiteluainetta on aina
vaatimusten mukainen määrä. Moottoriöljyä ulos-
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Jos vika on vakavampaa laatua on laite puret-
tava ja lyötävä kevyesti akselia eri puolilta puu-
tai kumivasaralla, jotta akseli irtaantuisi.

Tämä vika, mikä johtuu säätönapin huolimatto-
masta käsittelystä, havaitaan siitä, ettei vapaa-
kytkin toimi kun nappi painetaan alas.

Ylivaihteen eli säästövaihteen purkaminen.
(Kuvassa 282 esitetty malli).

Kun vaihteisto on irroitettu vaunusta, on yli-
vaihde purettava seuraavasti:
1. Irroitetaan vaihteistokopan kansi, vaihteensiirtä-

jien etukannattajan tiiviste ja vaihteensiirtäjien
etumainen kannattaja. Nostetaan vaihteensiirtä-
jienyhteinen lukkokuula magnetilla ulos ja työn-
netään molemmat vaihteensiirtäjät eteenpäin,
jolloin vaihteiston pyörät tulevat lukituiksi.

2. Vedetään ylivaihteen säätövipu eteenpäin koko
vaihteiston lukitsemiseksi. Poistetaan ylivaih-
teen pääakselin laipan mutteri, mutterin aluslevy
ja laippa. Samoin poistetaan nopeusmittarin
käyttöpyörä ja mutterit.

3. Irroitetaan vaihteiston pääakselin takimaisen
laakerin kannattajan (takakannen) kantaruu-
vit ja vedetään laite ulos kahdella 10 cm (4")
ruuvilla, jotka kierretään kannattimessa oleviin
kierteillä varustettuihin reikiin.

4. Irroitetaan mutterit, jotka kiinnittävät ylivaih-
teen pääakselin sisähammastuksella varustettuun
ylivaihteen pyörään. Kierretään edellämainitut
10 cm (4") ruuvit pääakselissa oleviin kierteillä
varustettuihin reikiin ja vedetään laite näillä
ruuveilla ulos.

5. Irroitetaan vapaakytkimen käyttönokan kiinni-
tysmutteri ja aluslevy ja sitten vapaakytkimen
käyttönokka yhdessä häkin kanssa vetoakselilta
pois.

6. Siirretään koko planeettapyörästö akselilla ja
vedetään se vaihteistokopasta ulos.

Ylivaihdekytkin.
(Kuvassa 282 esitetty malli).

alkaa toimia vaunun nopeuden ollessa 65—72 km/t.
(40—45 mailia). Tätä asetusta ei olisi muutettava.
Jos kuitenkin tarkistaminen on jostakin syystä tar-

Ylivaihdekytkin säädetään siten, että ylivaihde
Ylivaihteen paikalleen" sovitus.

1. Ajetaan vaunua kunnes vaihteiston voiteluaine
on lämmin. Nostetaan takapyörät ylös ja irroite-
taan ohjausosaston lattialaudat.

peen, niin on meneteltävä seuraavasti:

(Kuvassa 282 esitetty malli)

2. Kytketään vaihteisto vapaa-asentoon, poistetaan
säätötulppa ja kierretään kytkinkopan hakalovet.
ylivaihteen sisähammastuksella varustetussa pyö-
rässä olevien säätöaukkojen ja ylivaihdekopassa
olevan säätöaukon kohdalle siten, että kierretään
kardaaniakselia jatkuvasti samaan suuntaan.
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3. Vaihteiston ollessa suurimmassa vaihteessa ja
varustelaudalla oleva säätönappi siten, että yli-
vaihde toimii, pidetään kytkinpoljinta kyllin kau-
kana alhaalla, niin että kardaaniakselia juuri voi-
daan kiertää, kun kytkin hiukan laahaa.

4. Annetaan apulaisen kiertää kardaaniakselia no-
peasti edestakaisin, jotta kytkinnapa kääntyisi
siten, että yhden säätöruuvin kanta tulee aukko-
jen kohdalle.

5. Annetaan kytkimen sulkeutua, niin ettei napa
pääse pyörimään kun hakojen säätöruuveja kier-
retään. Kytkemisnopeuden lisäämiseksi kierre-
tään ruuvia oikealle, siis sisäänpäin. Jos kytke-
misnopeus on pienennettävä on ruuvia kierret-
tävä vasemmalle, siis ulospäin. Kaksi täyttä
kierrosta muuttavat kytkemisnopeutta noin 10
km/t. (6 mailia). Johtuen lukkorenkaan muo-
dosta, joka rengas tarttuu säätöruuvin kan-
nassa oleviin uriin, ovat säätöruuvit aina kier-
rettävät vähintään puolikierrosta kerrallaan.

6. Toinen säätöruuvi tarkistetaan, avaamalla jal-
leen kytkin osittain samalla kun kardaaniakselia
kierretään nopeasti edestakaisin. Molemmat ruu-
vit kierretään aina yhtä pitkälle. Useimpien yli-
vaihteitten kytkimissä on toisen haan säätöruu-
vissa yhden ruuviuran sijasta kaksi uraa. Toi-
sessa ruuvissa on yksi ura. Tämän tarkoituksena
on auttaa asentajaa kytkemisnopeutta sää-
täessä erottamaan molemmat ruuvit toisistaan,
jottei samaruuvi tulisi tarkistetuksi kaksi kertaa.

Planettapyörästön ja ylivaihdekytkimen
purkaminen.

1. Irroitetaan sisähampaisen pyörän ohjauslaakerin
ja ulkorenkaan jousirengas.

2. Pääakselin aukon kautta koputellaan (messinki-
tapilla) sisähampaisen pyörän ohjauslaakerin ulko-
rengasta ympäri sen kehää, kunnes se irtoaa
sisähampaisesta pyörästä.

3. Laite asetetaan työpöydälle etupuoli alaspäin ja
nostetaan sisähampainen pyörä ylös, niin että
planeettapyörästö ja häkkiyhdistelmä voidaan
irroittaa ylivaihdekytkimestä.

1. Sovitetaan pultit sisähampaisen pyörän taka-
osaan ja asetetaan pyörä alustalle, niin etteivät
pultit pääse putoamaan pyörän sisään.

2. Sovitetaan ylivaihdekytkin, planettapyörästö ja
häkkiyhdistelmä yhteen ja kierretään kaikki huo-
lellisesti sisähampaisen pyörän sisään.

3. Sovitetaan ylivaihteen sisähampaisen pyörän oh-
jauslaakerin ulkorengas sisään (siten, että levyssä
olevat aukot tulevat sisähampaisen pyörän ke-
hällä olevien aukkojen keskiväliin) ja lyödään



laakerin ulkorengas varovasti paikalleen sisäham-
paiseen pyörään.

säätölaitteet ja käsijarru. Sitten lasketaan kar-
daaniakseli lattialle ja poistetaan sekä vaihteis-
tosta että ylivaihteesta voiteluaine. Poistetaan
pultit, jotka kiinnittävät ylivaihteen vaihteisto-
koppaan. Ennenkuin sitten vedetään ylivaihde-
koppa taaksepäin sen irroittamiseksi vaihteis-
tosta, olisi sovitettava ohjausvaarnaruuvit (toi-
set, kuin mitä käytetään vaihteistoa irroitet-
taessa), jotta ylivaihde pysyisi kohdallaan. Täl-
löin estetään ylivaihde painamasta kytkinakselia

4. Lyödään jousirengas karalla paikalleen, jolloin
on varottava, etteivät rengas ja sisähampainen
pyörä vahingoitu.

5. Asetetaan vaihteistokoppa pystyyn etupäälleen.
Sivellään sisähampaisen pyörän ohjauslaakeri
ohuella rasvalla ja sovitetaan se käyttöhampaan
navalle, jolloin rullat on painettava sisärengasta
vastaan.

6. Pidetään planeettapyörästöä sisähampaisen pyö-
rän takaseinässä olevista pulteista ja asetetaan
varovasti paikalleen, jolloin on varottava rullien
asentoa muuttamasta. Tutkitaan onko sovitus
asianmukaisesti tehty vetämällä ylivaihteen sää-
tövipu eteenpäin. Jos kytkinholkin takapään
hampaat ulottuvat vapaakytkimen hammaspyö-
rän lävitse noin 3.2 m/m (1/8"), niin on ylivaih-
teen sisähampainen pyörä sovitettu oikein ohjaus-
laakeriinsa.

ja irroitushaarukan tappia, jotka muutoin voisi-
vat taipua tai vahingoittua.

2. Ylivaihteen purkamiseksi irroitetaan kahdeksan
takalaakerin kannattimen kiinnityspulttia. Va-
paakytkinlaite ja sisähampainen pyörä irroite-
taan yhdessä laakerikannattimen kanssa.

3. Sitten irroitetaan lukkorengas, joka kiinnittää
kytkinakselin siirtorenkaan. Nyt voidaan vetää
kytkinakseli takapäästä ulos.

7. Työnnetään vapaakytkimen nokkalaite pää-
akselille. (Jos vaihteisto on varustettu vapaa-
kytkimen nokan öljylevyllä jätetään se pois).
Asetetaan aluslevy ja tasainen varmistuslevy
akselille ja kiinnitetään laite vapaakytkin-nokan
pidätinmutterilla. Taivutetaan osa varmistus-
levystä mutteria vasten.

8. Täytetään vapaakytkimen nokka- ja häkkilaite
ohuella rasvalla, jottarullat pysyisivät paikallaan.
Kierretään laakerihäkki vapaakytkimen sulku-
asennon vastaiseen suuntaan ja asetetaan jäykkä
langanpala häkin ja sitä vastaavaan nokan rei-
kään. Merkitään vapaakytkimen sisähampaissa
pyörän neljästä voidereijästä yhden paikka sen
takapinnalle lähelle pyörän ulkoreunaa.

Asetetaan pääakseli (vapaakytkimen ulko-osa)
vapaakytkin-nokkien ja rullien päälle ja työnne-
tään ohjauslanka pieneen reikään, joka on samalla
etäisyydellä (säteensuunnassa) kuin häkissä oleva
reikä.

4. Pienten hammaspyörien kehys, kytkinnapa ja
-koppa voidaan vetää ulos ylivaihdekopan taka-
päästä.

5. Kiinteä hammaspyörä ja vaimentaja poistetaan
siten, että irroitetaan kantaruuvit, kun ensin on
taivutettu alas lukkolevyn reunat (katso huomau-
tusta n:o 1).
Takaisin sovitettaessa noudatetaan purkamisoh-

jeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomautus 1. Valmentajaa irroitettaessa on sekä

se että ylivaihdekoppa merkittävä pistepuikolla,
jotta vaimentaja saataisiin jälleen alkuperäiseen
asentoonsa, niin että öljyreijät ovat kohdakkain,
jotta voiteluaine pääsisi juoksemaan vaihteistoko-
pasta ylivaihdekoppaan. Jollei tätä noudateta, voi
helposti syntyä häiriöitä puutteellisen voitelun joh-
dosta. Valmentajaa asennettaessa on käytettävä
aina uusia lukkolevyjä. Myöskin on huolehdittava
siitä, että käytetään samoja väli- ja tiivistelevyjä
takalaakerin kannatinta sovitettaessa, jottei päit-
täinen väljyys muuttuisi.9. Pääkaseli työnnetään alas siksi, kunnes rullat

ovat rullarenkaan sisällä. Lanka vedetään ulos
jakierretään pääakselia vapaakytkimen toiminta-
suuntaan kunnes yksi pääakselin voidereijistä
tulee sisähampaisen pyörän merkityn reiän koh-
dalle. Painetaan laite käsin paikalleen ja kiinni-
tetään pulteilla.

10. Työnnetään takimaisen laakerin kannatin pää-
akselille ja kiinnitetään pulteilla.

11. Sovitetaan laippa, aluslevy ja mutteri paikal-
leen.

Ylivaihdekytkin.
(Kuvassa 282 esitetty malli).

Ylivaihdekytkin säädetään siten, että ylivaihde
alkaa toimia vaunun nopeuden ollessa 65—72 km/t.
(40 —45 mailia). Tätä asetusta ei olisi muutettava.
Jos kuitenkin tarkistaminen on jostakin syystä tar-

12. Kiinnitetään nopeusmittarin käyttöpyörä, pyö-
rän öljytiiviste ja mutteri paikalleen.

peen, niin on meneteltävä seuraavasti:
1. Ajetaan vaunua kunnes vaihteiston voiteluaine

on lämmin. Nostetaan takapyörät ylös ja irroite-
taan ohjausosaston lattialaudat.

Hoito ja tarkistukset.
(Malli CU, erillinen ylivaihdeosa).

Ylivaihteen purkaminen tehdään seuraavasti:
L Irroitetaan ylivaihdelaite vaunusta. Tätä varten

otetaan ensin permantolaudat pois ja irroitetaan

2. Kytketään vaihteisto vapaa-asentoon, poistetaan
säätötulppa ja kierretään kytkinkopan hakalovet.
ylivaihteen sisähammastuksella varustetussa pyö-
rässä olevien säätöaukkojen ja ylivaihdekopassa
olevan säätöaukon kohdalle siten, että kierretään
kardaaniakselia jatkuvasti samaan suuntaan.
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3. Vaihteiston ollessa suurimmassa vaihteessa ja
varustelaudalla oleva säätönappi siten, että yli-
vaihde toimii, pidetään kytkinpoljinta kyllin kau-
kana alhaalla, niin että kardaaniakselia juuri voi-
daan kiertää, kun kytkin hiukan laahaa.

taan.

4. Annetaan apulaisen kiertää kardaaniakselia no-
peasti edestakaisin, jotta kytkinnapa kääntyisi
siten, että yhden säätöruuvin kanta tulee aukko-
jen kohdalle. (Kuva 292).

5. Annetaan kytkimen sulkeutua, niin ettei napa
pääse pyörimään kun hakojen säätöruuveja kier-
retään. Kytkemisnopeuden lisäämiseksi kierre-
tään ruuvia oikealle, siis sisään päin. Jos kytke-
misnopeus on pienennettävä on ruuvia kierrettävä
vasemmalle, siis ulospäin. Kaksi täyttä kierrosta
muuttavat kytkemisnopeutta noin 10 km/t. (6
mailia). Johtuen lukkorenkaan muodosta, joka
rengas tarttuu säätöruuvin kannassa oleviin uriin,

kiöpyörä akseleineen irroitetaan.

ovat säätöruuvit aina kierrettävät vähintään
puolikierrosta kerrallaan.

6. Toinen säätöruuvi tarkistetaan, avaamalla jäl-
leen kytkin osittain samalla kun kardaaniakselia
kierretään nopeasti edestakaisin. Molemmat ruu-
vit kierretään aina yhtä pitkälle. Useimpien yli-
vaihteitten kytkimissä on toisen haan säätöruu-
vissa yhden ruuviuran sijasta kaksi uraa. Toi-
sessa ruuvissa on yksi ura. Tämän tarkoituksena
©n auttaa mekanikkoa kytkemisnopeutta sää-
täessä erottamaan molemmat ruuvit toisistaan,
jottei sama ruuvi tulisi tarkistetuksi kaksi kertaa.

Vaihteisto.
(Vuodesta 1937 alkaen) 12. Painelevy poistetaan akselilta.

Chrysler ja Plymouth autojen vaihteistoissa on
viimeisinä vuosina tapahtunut useita tärkeitä muu-
toksia, ensiksikin ylivaihteen rakenteessa sekä myö-
hemmin vielä vaihdetangon siirryttyä ohjauspyörän
alle.

10. Peräytyspyörän akseli irroitetaan.

jäävät vaihteiston kopan pohjalle.

Seuraavassa esitetään eräitä tärkeimpiä purkamis-
ja asennusohjeita.

Vuoden 1938 malleissa tehdään vaihteiston irroitus
ja asennus seuraavasti:
1. Lattialaudat irroitetaan ja malleissa P 5 ja P6

lisäksi akun maajohdin.
2. Kardaaniakseli irroitetaan.
3. Käsijarrun kaapeli irroitetaan.

Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

8. Kytkimen palautusjousi irroitetaan malleissa P 5
ja P6, samoin irroitetaan pultti palautushaarukan
tangosta.

7. Vaihteistokopan kiinnitysmutterit irroitetaan.
Malleissa C-18, 19 ja 20 irroitetaan vaihteiston
kannen etupäästä kaksi ruuvia.

ja C-20 ennen moottorin takakiinnitysten irroi-
tusta.

5. Jarrurumpu ja jarruvanne irroitetaan mallissa
C-19, jos tämä on ylivaihteella varustettu.

6. Nosturi asetetaan moottorin alle malleissa C-19

10. Vaihteisto irroitetaan.
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Vaihteisto puretaan seuraavasti:
1. Vaihdetanko, vaihteensiirtäjä ja haarukka irroite-

3. Jarrutuki eli jarrukilpi irroitetaan, samoin pää-
akseli, vaihteiston käyttöpyörän ja synkronisoi-
van osan annetaan liukua akselilta.

2. Kun kaksi vaihteista on lukittuna irroitetaan
pääakselin mutteri ja erikoisvetolaitteella laippa
ja jarrulamppu.

4. Jos vaihteistossa on ylivaihde, irroitetaan pää-
akselin laakerin pidätinrengas päätylevystä.

Irroitetaan pääakselilla oleva pidätinrengas kes-
kiöpyrän takaa.

Pääakseli ja laakeri irroitetaan päätylevystä.
Öljyroiskelevy irroitetaan.
Keskiöpyörän pidätinrengas irroitetaan ja kes-

5. Sivuakselin lukkolevy (74, kuva 285) irroitetaan.
6. Sivuakseli painetaan ulos, jolloin hammaspyörät

7. Irroitetaan käyttöpyörän laakerikansi (44, kuva
285).

9. Sivuakselin hammaspyöräosa nostetaan pois ko-
pasta.

8. Lyödään messinkipulttia käyttäen käyttöpyörä
irti.

11. Toinen vaihteen hammaspyörän painelevy irroi-
tetaan (25, kuva 286) taivuttamalla levyn pidin-
levyn kolmea nokkaa, jotka ovat painelevyn
urassa. Pidätinlevy irroitetaan.

Huom! Pidätinlevy on aina irroituksen jälkeen
uusittava.

Koottaessa menetellään päinvastaisessa järjestyk-
sessä, mutta on tällöin erikoisesti huomattava:
1. On aina käytettävä uusia pidätinlevyjä* mitkä

sopivat tarkkaan uriin. Eripaksuisia pidätinlevyjä
on saatavissa huolto-osastolta.

2. Sivuakselin pitkittäisväljyys on 0.002—0.008"
tavallisessa vaihteistossa ja 0.011" ylivaihteella
varustetussa vaihteistossa.

3. Toisen vaihteen hammaspyörän pitkittäisliike ei
saa olla yli 0.008" eikä alle 0.002". Ellei näin
ole sijoitetaan uusi painelevy. Mittaus suoritetaan
liuskamitalla.

4. Sivuakselin laakerin väliholkki (80, kuva 285)
sijoitetaan hammaspyörästöosaan yhtaikaa pai-
koilleenasetuskaran kanssa.

5. Laakerirullat asetetaan sivuakselille käyttäen
paksua jäykkää rasvaa. Painelevyt voidellaan va-
seliinilla ja sijoitetaan siten etuosaan, siten, että
teräslevy on lähinnä hammaspyörää ja prons-
silevy sen päällä.

6. Nyt käännetään pyörästö pystyyn etupää alas-
päin.

' ja sen jälkeen pronssipainelevy, rasvaa käyttäen.

7. Laakerirullat sijoitetaan akselille kuten kohdassa
5, sitten sijoitetaan jälleen teräspainelevy ensin



8. Sivuakselin hammaspyörästö asetetaan nyt vaih-
teistokopan pohjalle, varoen, että painelevyt eivät

Koottaessa sijoitetaan kytkinosa ja keskiöpyörä-
osa siten, että vain hammaspyörän ohuet osat yhty-
vät sisähampaisen hammaspyörään. Pyörästön kiin-
nityslaippa siirretään taapäin niin, että pyörän leveä
osa on yhteydessä keskiöpyörään. Sitten kierretään
sisähampaista pyörää myötäpäivään kunnes mer-
kitty hammas kapeassa hammaspyörässä sattuu mer-
kityn hampaan kohdalle leveässä pyörässä. Sitten
työnnetään sisähampaiden pyörä täyteen kosketuk-
seen hammaspyöriin ja nämä kosketukseen keskiö-
pyörään. Kun vapaakytkimen nokkaosa ja koppa
on koottu, täytetään se rasvalla ja rullat sijoitetaan
paikoilleen. Jalustaa kierretään vastapäivään takaa
nähtynä ja pääakseli työnnetään paikoilleen sekä
sen jälkeen asennetaan nopeusmittarin käyttöpyörä.

irtaudu.
9. Käyttöpyörä ja sen laakerit sijoitetaan paikoil-

leen.
10. Käyttöpyörän laakerinkansi (44, kuva 285) sijoi-

tetaan paikalleen.
11. Sivuakselin hammaspyörästö asetetaan akselin

reikien kohdalle ja asennuskara sijoitetaan pai-
kalleen.

12. Sivuakseli sijoitetaan takaapäin samalla puris-
taen asennuskaraa.

13. Tutkitaan pisto- eli liuskamitan avulla sivuakse-
lm hammaspyörästön pitkittäisväljyys, sijoitta-
malla mitta painelevyn ja kopan välille. Ellei
väli ole oikea, on painelevyjä vaihdettava, kun- Nyt voidaan koppaan sijoittaa salpaosan kuori

sekä asentaa ylivaihde paikoilleen. On katsottava,
että osat liikkuvat vapaasti. Kaikki pronssiset paine-
levyt sivellään vaseliinilla, jotta ne pysyvät kokoa-
misen aikana paikoillaan.

nes säädetty väljyys on saatu.
14. Nyt kootaan ja sijoitetaan ensimäisen vaihteen

ja peruutusvaihteen hammaspyörät akseleilleen.
15. Painelevy sijoitetaan pääakselille.
16. Uusi painelevyn pidinlevy sijoitetaan akselille,

samalla katsoen, että sen nokat ovat painelevyn
urassa.

17. Pääakseli hammaspyörineen asennetaan, katsoen,
että pronssiset synkronisoimisrenkaat eivät mal-
lissa C-18 pääse putoamaan.
On erittäin tärkeää, että kytkinkopan suuntaus

on oikea vaihteistoa tutkittaessa ja asennettaessa.
Mittauksia suoritettaessa sijoitetaan kytkinlevyn
suuntauskara, C-360 (kuva 301) vauhtipyörään ja
mutteri kierretään kiinni. Sitten sijoitetaan mit-
talaite C-430 varrelle (kuvat 301 ja 302) ja mita-
taan kytkinkopan aukon reunan epäkeskeisyys, mikä
ei saa olla yli 0.003". Aukon reunan vinous ei saa
olla yli 0.003".

Keskiöpyörä ja vaimentaja irtautuvat, kun pultit
on otettu pois, ja lukkoaluslevyjen hampaat on
taivutettu alas. Keskiöpyörä irtautuu kun sen lukko-
rengas on irroitettu. Lopuksi irroitetaan siirtohaa-
rukka ja säätäjälaitteet sekä kytkinsalvan kuori,
irroitetaan sokat ja painelevy ja vapaakytkimen
koppa käännetään yläpuoli alaspäin, jolloin nokka-
osa ja rullat irtautuvat.

Mallin C-20 purkamisessa on huomattavaa, että
ensiksi irroitetaan ylivaihdekoppa sekä sen jälkeen
laakerikansi. Tällöin on muistettava, että tiivisteet
säätävät pitkittäisliikkeen, joten koottaessa on käy-
tettävä samaa tiivistemäärää. Pääakseli irroitetaan,
samoin salpalaitteen kuori, planeettapyörästö, pla-
neettapyörästön jalustan painelevy, sisähampaiden
pyörän öljytiiviste ja laakeri.

Mallin C-19 vaihteiston purkaminen tehdään yli-
vaihteen irroittamisen jälkeen kuten edellä on mai-
nittu. Pääakselin irroituksen jälkeen annetaan kyt-
kinhammaspyörän ja synkronisoimisosan liukua
akselilta. Toisen vaihteen painelevyn tappi paine-
taan terävällä työkalulla alas ja painelevyä kierre-
tään, kunnes akseli liukuu ulos. Sen jälkeen mene-
tellään, kuten edellä on mainittu, uusimalla tiivis-
teet, pidätinrenkaat ja tarpeen vaatiessa painelevyn
sekä sivuakselin painelevyt.

Koottaessa aloitetaan keskiöpyörästä, jolloin on
käytettävä uusia lukkorenkaita ja lukkolevyjä ja
on katsottava, että öljyaukot sattuvat vastakkain.
Ylivaihteen kokoaminen jatkuu sitten, alkaen säätö-
laitteesta. Vapaakytkimen rullajouset asetetaan pit-
käkärkisten pihtien avulla. Mallin C-20 ylivaihde
on säädettävissä seuraavasti: vaunulla ajetaan, kun-
nes öljy on lämmennyt. Takapyörät nostetaan
maasta ja ylivaihde tyhjennetään öljystä. Vaihde
vapaa-asennossa suoritetaan säätämällä samalla ta-
valla kuin on mainittu aikaisempien mallien yli-
vaihteen säädöstä sivulla 241.

Vuoden 1938 malleissa on käytetty kahta murros-
niveltyy ppiä, joista toinen yleisempi nähdään ku-
vassa 314 ja mallin C-20 kuvassa 316. Kuvassa 310
nähdään edellinen malli hajoitettuna. Irroitus ta-
pahtuu siten, että koppa 8 (kuva 314) irroitetaan,
jonka jälkeen keskitysnastat irroitetaan (kuva 314,
1 ja 3) sekä sitten pultti 1 irroitetaan. Koottaessa
asetetaan tämä pultti ensin koppaan.

Ylivaihteen purkaminen malleissa C-18 ja 19 teh-
dään siten, että vetolaitteella ensin irroitetaan pää-
akselin laippa ja jarrurumpu ja irroitetaan ylivaih-
teen koppa sekä pääakselin päässä oleva pultti sekä
vapaakytkimen nokkaosa ja rullat (kuva 288, 6),
ylivaihteen kytkimen kuori ja planeettapyörästö, 4.
Sitten lyödään messinkipultilla pääakseli kopasta.
Sitten irroitetaan ylivaihteen kytkinosan kuori ko-
pasta ja erikoispihdeillä C-484 otetaan keskiöpyö-
rän pidinrengas. Lopuksi puristetaan salpalaitteen
kuoresta, käyttäen sopivankokoista pulttia, teräs-
holkki ulos. Salvan jousen asetusruuvit irroitetaan.
Asennettaessa on asetusruuvit kierrettävä sisälle,
kunnes ne ovat reikiin tehtyjen syvennysten tasalla.

Mallin C-20 murrosnivelen purkamiseksi irroite-
taan lukkorenkaat (4 kuva 316) jonka jälkeen laa-
keriholkit saadaan irti ja nivel hajoitetuksi. Kootta-
essa on aina käytettävä uusia tiivisteitä ja pidinosia.
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Kuluneet osat on aina uusittava, sillä murrosnive-
liä ei voida säätää. Lisäksi on niissä erikoisen huo-
lellisesti estetty tomun pääsy niveliin käyttämällä
suojuksia (kuva 290 ja 313) joista toiset ovat kaksi-
osaisia. Huoltotarkoituksia varten on saatavissa suo-
juksia, jotkasaadaan paikoilleen tarvitsematta irroit-
taa murrosniveltä. Näitä asennettaessa on tarkas-
tettava, että päät ja saumat tulevat tiiviiksi, jotta
likaa ei pääse murrosniveleen.

Vuoden 1939 mallien vaihteistoissa on eräitä
uutuuksia, jotka selostetaan seuraavassa lähemmin.

Mallien P 7ja P 8vaihteensiirtolaitteissa on huo-
mattava ero: mallissa P 7on tavallinen, mallissa
P8ohjauspyörän alle sijoitettu vaihde.

Mallin P 7vaihteiston irroitus sekä purkaminen
tehdään samaan tapaan kuin aikaisemmin edellä
on esitetty, mutta lisäksi on varottava m.m. että
vaihteensiirtäjien yhteydessä olevia jousia ja kuulia
putoamasta vaihteistonkoppaan. Sivuakselin ulos-
lyömiseen käytetään lyöntikaraa C-403 ja pehmeää
vasaraa. Toisen vaihteen hammaspyörän painelevy
irroitetaan pistämällä metallilanka levyn ulkoreu-
nassa olevaan reikään ja painamalla langalla alas
nasta, joka estää painelevyn pyörimästä ja kiertä-
mällä painelevyä, kunnes se lähtee akselia pitkin
ulos. Käyttöpyörän jousirenkaat ja pääakselin jousi-
renkaat on aina uusittava koottaessa vaihteistoa.
Jousirenkaat on huolellisesti asennettava ja on
näitä saatavana eri paksuuksia.

Koottaessa on tarkastettava, että sivuakselin
hammaspyörästön poikittaisliikuntavara on 0.003—
0.008".

Sekä vaihteistoa irroitettaessa että paikoilleen
asetettaessa on käytettävä ohjaustappeja (kuva 293).
Teräksisten painelevyjen on sivuakselilla oltava pyö-
rästöä lähinnä. Sivuakselin hammaspyöräin paine-
levyjä on kolmea paksuutta, A (ohuin), B ja C mer-
kinnöin.

Mallin P-8 vaihteiston irroitus ja purkaminen
suoritetaan jo edellä selostetulla tavalla, kun ensin
on irroitettu vaihteensiirtolaitteen varsi ja teräs-
köysi eli kaapeli.

Mallien P7ja P8murrosnivelten rakenne on sa-
manlainen, kuin 1938 mallien. Kuitenkin huomaute-
taan, että värinän välttämiseksi on tarkastettava,
että tappi (16, kuva 314) ei ole epäkeskeisesti pai-
koillaan. Päät eivät saa olla kopan pinnasta mitaten
enempää kuin 0.006" epäkeskeisiä. Värinän estämi-
seksi ei murrosnivelessä saa myöskään käyttää
enempää kuin 1 I ji oz (35 gr) öljyä ja on nivelet
sekä käsijarrun rumpu myös samasta syystä pidet-
tävä puhtaina. Murrosnivelien suojuksiin nähden on
P7 ja P8malleihin nähden seurattava v. 1938 vas-
taavain osain ohjeita.

7-hengen malleissa on voidenipalla varustettu kop-
paan sijoitettu kuulalaakeri, n.s. keskilaakeri (kuva
312).

Vuoden 1939 mallissa C-22 uusi vaihteensiirtojär-
jestelmä sekä uusi ensimmäisen ja toisen vaihteen
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Mallin C-23 vaihteistossa on ylivaihde. Mallin
C-24 korjaus ja huolto ovat samanlaiset kuin mallin
C-19. Poikkeuksena on vain vaihteensiirtokoneisto.
Lisänä on myöskin ylivaihteen säätökoneisto, mutta
itse ylivaihde on samantapainen kuin malleissa C-18
ja C-19.

synkronisoimislaite, mutta on vaihteisto yleensä sa-
manlainen kuin mallissa C-18.

Vuoden 1939 mallien ylivaihde alkaa toimia n.
38 km nopeudesta alkaen ylöspäin ja ja vapaakyt-
kintä voidaan käyttää vain tämän nopeuden ala-
puolella. Ylivaihde ja vapaakytkin eivät toimi, kun
säätönasta on täysin ulosvedettynä. Kun säätönasta
on sisäänpainettuna, ei ylivaihde toimi, ellei kaasu-
poljinta päästetä vapaaksi ja paineta jälleen. Vapaa-
kytkin toimii alle 38 km nopeudelle saakka, mutta
jalkasäädön jälkeen ei vapaakytkin toimi. Kun
jalkakaasu painetaan aivan pohjaan, tulee ylivaihde
pois voimansiirrosta.

32 km nopeudella jää ylivaihde automaattisesti
pois toiminnasta. Kun jalkakaasu painetaan poh-
jaan saakka, yhdistää solenoidilaitteen katkaisija,
kojelaudan takana olevan releen kautta virran sole-
noidiin.

Kun solenoidin käämityksessä kulkee virta, vetää
magneettinen kenttä solenoidin rautasydämet si-
säänpäin (kuvat 304 ja 306). Toinen näistä on kevyt
ja pysyy sen kärkiväli auki heikon jousen avulla,
toinen taas on painava ja raskaan jousen säätämä
ja on yhdistetty salvan eli haan toiseen päähän.
Kun moottori kuljettaa autoa, on salpaan vaikutta-
massa paine, joten solenoidi ei jaksa vetää salpaa
keskiöpyörän salparenkaasta. Siksi toimiikin vain
kevyempi rautasydän ensin heti, kun solenoidi toi-
mii kaasupoljinta painettaessa alas. Tämän rauta-
sydämen päässä on kosketuslevy ulkopäässään, jol-
loin syntyy lyhytaikainen oikosulku (noin kaksi
moottorin kierrosta kestävä). Tällöin salvan paine
vapautuu ja pääsee se irti keskiöpyörän hakalevystä,
koska moottorin veto hetkeksi keskeytyy. Suurempi
rautasydän liikkuu edelleen, työntäen kevyen rauta-
sydämen ulospäin. Nyt oikosulku häviää ja samalla
avautuu kärkiväli, jolloin solenoidin voimakkaan
virran osa lakkaa toimimasta. Sen sijaan heikon
virran osa toimii ja on kyllin voimakas pitämään
salvan auki, kunnes jalkakaasun katkaisija katkai-
see kaiken virran. Kun moottorin kierrosluku ale-
nee, tulee keskiöpyörän salparengas salvan kohdalle.
Salvan jousi painaa tällöin salvan salparenkaan
loveen (kuva 304) samalla kun kevyt rautasydän
palaa ja kärkiväli päästää virran solenoidiin, joten
laite on valmis seuraavaan releekatkaisijan toimin-
taan kaasupoljinta painaen.

Kun salpa on salparenkaan lovessa, ei keskiöpyörä
pyöri. Salparengas kiertyy haan vapautuessa niin
paljon, että salpa siirtyy sivulle eikä pääse takaisin
loveen, kun solenoidissa ei kulje virtaa. Tämä salpa-
renkaan asento pysyy, ellei keskiöpyörän ja kar-
daaniakselin kierroslukujen välillä ole eroa. Jos näin
käy, kiertyy salparengas päinvastaiseen suuntaan



(1, kuva 306) hankauksen vuoksi ja kevyt jousipaine
painaa tällöin salvan paikoilleen kun pääakseli ja
keskiöpyörä pyörivät melkein samalla nopeudella.

Salparengas liikkuu n. 20° kumpaankin suuntaan.
Salpa estää sen pyörimisen, keskiöpyörä ja sen
laippa pyörivät, mutta ylivaihde ei toimi. Kun
salpa on salparenkaan keskilovessa, pysähtyy kes-
kiöpyörä ja ylivaihde toimii.

voiteluaine poistetaan, lattialaudat, maajohdin, mur-
rosnivelet, ylivaihteen murrosnivelen laippa, jarru-
rumpu, jarrukaapeli, jarruosa, solenoidiosa, nopeus-
mittarin akseli, vaihteensiirto-osa, ylivaihteen säätö-
kaapeli irroitetaan.

Malleissa C-23 ja C-24 on moottorin takaosa tuet-
tava ja löysättävä mutta ei irroitettava vaihteiston
sivutukia. Samoin on vaihteisto ja ylivaihdekoppa
tuettava nostureilla, minkä jälkeen vaihteiston kiin-
nitystukien pultit irroitetaan rungonpuoleisissa päis-
sä. Nyt irroitetaan ohjaustappeja käyttäen tavalli-
seen tapaan vaihteistoa, malleissa C-23 ja C-24,
ensin kuitenkin vaihteiston tuet vaihdekopasta irroi-
tettaessa vedetään vaihteistoa taapäin irti kytkin-
kopasta, kiertäen sitä niin, että oikea sivu on ylös-
päin. Kun vaihteiston käyttöpyörä on ulkona kytki-
men palautuslaakerista nostetaan etupäätä ylös-
päin ja eteenpäin niin, että akseli tulee palautus-
laakerin yläpuolelle ja kahden kytkimen palautus-
vivun välille. Sitten lasketaan vaihteiston takapäätä
ja vedetään se ulos autosta.

Kytkinluistiosa (41 ja 42, kuva 289) on kaksi-
osainen. Ylivaihteen käsisäädön avulla siirtyy tämä
osa edestakaisin. Kun säätönasta on sisäänpainet-
tava, siirtyy ylivaihdeluistinosa 41 eteenpäin, kun
taas säätönasta on ulosvedettynä, yhtyvät luistin
sisäpuoliset hammaspyörät vapaakytkin hammaspyö-
rän yhteyteen. Tällöin pyörivät osat yhtenä kappa-
leena eivät ylivaihde eikä vapaakytkin toimi.

Ylivaihteen kytkinlaite toimii siten, että sen sal-
vat painuvat ylöspäin keskipakoisvoiman avulla n.
38 km nopeudella ajettaessa ja menevätluistikopan
kuoressa oleviin reikiin, jos tämä on eteenpäin
siirtyneenä. Jouset pitävät salvat alemmilla no-
peuksilla sisäänpäin painettuina.

Voimansiirto tapahtuu pääakselille neljällä eri ta-
valla:

Käsisäätö ulosvedettynä: vaihteiston pääakseli
— vapaakytkin — ylivaihdeluisti — ylivaihteen pää-
akseli — murrosnivel. Tämä on tavallinen ajo ilman
vapaakytkintä.

Kun käsisäätö on sisäänpainettuna ja nopeus on
alle 38 km/t.

Vaihteiston pääakseli — vapaakytkinnokat, vapaa-
kytkimen rullat, ylivaihteen pääakseli. Tällöin toi-
mii vapaakytkinosa, siis sen rullat joko vapautta-
vat voimansiirron tai toimivat voimansiirrossa taka-
akseliin.

Kun käsisäätönappi on sisäänpainettava ja nopeus
on yli 38 km sekä kaasupoljin on päästetty ylös
on jälleen avattu, on voimansiirto seuraava:

Ylivaihdetta purettaessa on noudatettava puh-
tautta ja järjestystä. Ensin irroitetaan nopeusmitta-
rin pieni hammaspyörä sekä sitten ylivaihde eroite-
tetaan vaihteiston kopasta. Ylivaihdekoppaan jää-
vät irtonaiset osat otetaan pois ensiksi. Itse vaihde-
laatikkoon nähden menetellään, kuten aikaisemmin
on mainittu. Ylivaihteesta otetaan irti vapaakytkin-
osa sekä ylivaihdekytkin, sisähampainen hammas-
pyörä ja planeettapyörästö yhtenä kappaleena. Ellei
tätä osaa pureta, ei sisähampaista pyörää saa vetää
irti erikseen, koska kaksiosaiset hammaspyörät si-
sällä joutuvat muuten kiertymään, joten ne on
asetettava uudelleen oikein.

Nyt irroitetaan solenoidiosa salpoineen japuhdiste-
taan ylivaihteen eri osat. Planeettapyörästön häkin
pidätinrengas keskiöpyörän takana irroitetaan, sa-
moin keskiöpyorien peiterenkaan pidätinrengas ja
irroitetaan kaikki irtautuvat osat, ylivaihdekytkin-
osan salpa ja sen levyt. Ylivaihteen kansi vedetään
ulospäin ja pääakseliryhmä ja pääakselilla olevat
osat yhtenä ryhmänä.

Planeettapyörästö — sisähammastuksella varus-
tettu hammaspyörä, kytkinsalpalaitteen koppa —■,

kytkinsalvat — kytkinluistin ulko-osa, — ylivaih-
teen pääakseli. Nyt pyörivät planeettapyörät kes-
kiöpyörän ympäri, joka ei pyöri. Täten menee voi-
mansiirto siis sisähampaiseen pyörään planeettapyö-
räin välityksellä. Sisähampaiden pyörä taas, johtuen
keskiöpyöräin koosta, nopeammin kuin pää-akseli.
Voimansiirto menee nyt kytkinsalpain välityksellä
kytkinluistin kautta pää-akselille.

Koottaessa on kaikki huonot tiivisteet uusittava.
Kun eri osia edelleen puretaan, on ensiksi irroi-

tettava ylivaihteen vaihteensiirtoelimet kopasta,
jolloin asetustulpan aukon kautta päästään käsiksi
vaihteensiirtäjän haarukan ruuviin, öljytiiviste pois-
tetaan kopan takaosasta vetolaitteella. Öljytiivis-
teet on uusittaessa muistettava lyödä paikoilleen
erikoisella lyöntikaralla, (kuva 43).

Vapaakytkinosaa purettaessa irroitetaan vapaa-
kytkimen nokkaosan pidinrengas, jonka jälkeen rul-
lain pidin vedetään osaksi ulos pihdeillä ja jouset
irroitetaan. Koottaessa käytetään rullain pitimessä
rasvaa, joka pitää rullat paikoillaan.

Neljäs tapaus: ylivaihteella ajettaessa on kaasu-
poljin poljettu pehjaan. Tällöin toimii siis vapaa-
kytkin, keskiöpyörä japlaneettapyörät pyörivät nyt
sisähampaisen hammaspyörän sisällä »tyhjäkäyntiä».
Keskiöpyörä pyörii vapaana, kunnes kaasupoljin
päästetään vapaaksi ja on jälleen painettu pohjaan,
vaunun nopeuden ollessa yli 38 km/t, muutoin va-
pautuvat kytkinsalvat kytkinluistin aukoista ja
vaunu toimii ilman ylivaihdetta.

Ylivaihteella varustetun vaihteiston irroittaminen
tehdään samaan tapaan kuin edellä on jo selostettu,

Tärkeänä osana ylivaihteessa on sisähampainen
hammaspyörä, kytkinosa ja planeettapyörästö. Pu-
rettaessa vedetään planeettapyörästöosa erilleen
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sisähampaisesta pyörästä ja kytkinosasta. Planeetta-
pyörästöosaa ei saa edelleen purkaa, koska se tar-
vittaessa on kokonaan uusittava, koska sen erilli-
siä osia ei ole saatavissa.

Huolto ja säätö.

Kytkinosaa purettaessa irroitetaan sisähampai-
sessa pyörässä oleva pidimengas ja kytkinosa irroite-
taan samoin rajanopeuden (38 km/t) säätöruuvit ja
jouset. Koottaessa on katsottava, että ruuveja kier-
retään yhtä monta kierrosta, jotta jousien jännitys
tulisi samaksi. Mitä enemmän ruuveja kierretään
sisäänpäin, sitä suuremmaksi tulee rajanopeus. Pi-
temmälle ei kytkinosaa saa puskea. Kun planeetta-
pyöräosaa kootaan sisähampaiseen pyörään on ka-
peampia pyöriä kierrettävä niin, että leveämmän
pyörän hampaat ovat 1 y2hammasta edellä.

Vaihteensiirtolaitteen osia irroitettaessa (kuva 291)
vaihdelaatikosta irroitetaan akselin päästä mutteri
ja aluslevyt (18, kuva 291) ja akseli vedetään ulos.
Akselia ja vipuvartta ei irroiteta toisistaan, sillä
näitä osia ei saada varaosina erillisinä.

Solenoidiosan sydämen öljytiivistettä ei saa irroit-
taa.

Kun keskiöpyörää puretaan, irroitetaan pidätin-
rengas, joka pitää keskiöpyörää sen levyssä (osa 13,
kuva 304). Salparengas (6, kuva 304) on levyä 13
vasten niin, että tarvitaan B—lo8—10 lbs (3.5 —4.5 kg)
voima salparenkaan kiertämiseen. On katsottava,
että öljyaukot (A ja B kuva 310) ovat asennettaessa
vastakkain.

Yleensä suoritetaan itse vaihteistojen purkaminen
ylivaihteella varustetuissa malleissa tavalliseen
tapaan, kuten edellä on mainittu. Tärkeää on aina
kussakin tapauksessa irroittaa pidätinrenkaat ja
esim. mallien C-23 ja C-24 synkronisoimisosassa
tulee painaa jousella ulospäin pysyvä tappi pää-
akseliin, jonka jälkeen pidinrengastakierretään, kun-
nes se pääsee liukumaan pääakselin hammastusta
pitkin.

On huomattava vaihteiston sivuakseliin nähden,
että C-22 mallissa laakerirullat ovat irtonaisia ja
C-23—24 malleissa häkissä. Mallien C-23 ja C-24
sivuakselilla ei ole teräspainelevyä etupäässä. Prons-
sinen painelevy on aina vaihdelaatikon koppaa
vasten.
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Solenoidiosan levyt ja kärkien väli on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava joka kerran, kun sole-
noidi irroitetaan. Ylivaihteen säätökaapeli voidaan
tarkistaa, irroittamalla kiinnitysruuvi ylivaihteen
puoleisesta päästä. Sitten työnnetään säätönappi
kojelaudalla sisään sekä sen jälkeen n. Vs" ulospäin,
jolloin samalla ylivaihdevivun tulee olla ylivaihde-
asennossa, taapäin vietynä. Kiinnitysruuvi kiriste-
tään.

Solenoidin kaasupolkimeen liittyvä katkaisija saa
toimia vain, kun kaasupoljinta on painettu vain
lyhyt matka, täyden kaasun asennosta. Tämän va-
paan liikkeen määrää katkaisijan kosketusruuvin ja
katkaisijan männän väli ja on tämän suuruus 3/32 '\

kun kuristusläppä on täysin auki. Ilmanpuhdistaja
on irroitettava säätöä tehtäessä, jotta nähdään,
että kuristusläppä on auki, kun kaasupoljin on
vastaavasti alaspainettuna.

Solenoidin releessä on varoke, jokakatkaisee virran,
joten salpa ei pääse irroittumaan solenoidin avulla.
Tällöin moottori pysähtyy kokonaan, koska syty-
tys ei toimi. Ohjauspyörän alle sijoitetun vaihteen-
siirtokoneiston säätö voidaan tehdä siten, että var-
ren 8 (kuva 291) alapää irroitetaan, samalla, kun
vaihde on neutraaliasennossa, samoin vaihdetanko.
Varren pituus on oikea, jos sen pää menee paikoil-
leen vapaasti, kun vaihteistovipua pidetään vaunun
takaosaan päin, jotta x/ 8

" vapaa liike jäisi mallei-
hin P8 ja C-22. Malleissa C-23 ja C-24 pidetään vartta
13 (kuva 291) vapaan liikkeen keskivälillä. Ellei
tanko 8 mene näin tehden paikoilleen, irroitetaan
varmistusmutteri 9 ja kierretään vartta, kunnes
säätö on oikea. Varmistusmutteri kierretään sitten
kiinni.

Vaihteensäätökaapeli säädetään seuraavalla ta-
valla: Mutteria 3' (kuva 291) höllitetään. Vaihde-
tanko on tällöin neutraaliasennossa. Höllitetään mut-
teria 2, kunnes kaapelin päässä olevan pultin ja
levyn välillä on vapaa liike, sitten kierretään mutte-
ria 2, kunnes vapaa liike häviää. Asetus ei saa
olla kireä, koska kosketuspinnat muuten kuluvat
nopeasti. Kun säätö on tehty, kiristetään varmistus-
mutteri 3. Huomattava on, että kohdat A ja B
(kuva 291) on pidettävä jatkuvasti voideltuina.



Kuva 280. Vaihteisto (mallit PJ, CZ, C6)

2 — Vaihdetangon kannen tiiviste
1— Vaihteiston käyttöpyörän laakerin kansi

3 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin rengas
4 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin aluslevy
5 — Vaihteiston käyttöpyörän laakeri
6 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerikannen tiiviste
7 —- Vaihdetangon painejousi alustoineen

9 — Vaihdetanko
8 — Vaihdetangon painejousen pidätintappi

11 — Vaihdetangon koppa
10— Vaihdetangon pidätintappi

12 — Vaihdetangon jousen hankauslevy
13— Vaihdetangon hankauslevyn jousi

27 — Vaihteiston ohjauslaakerin rulla
28 — Vaihteiston ohjauslaakerin pidinrengas
29 — Vaihteiston käyttöpyörä
30 — Vaihteiston siirtohammaspyörä
31 — Vaihteiston kytkimen kuula
32 — Vaihteiston kytkimen kuulajousi
33 — Sivuakseli
34 — Toisen vaihteen hammaspyörän välilevy
35 — Painerenkaan nasta
36 — Painerenkaan nastan jousi
37 — Vaihteiston kytkimen luistiura
38 — Sivuakselin hammaspyörästö
39 — Vaihteiston kopan tyhjennystulppa
40 — Sivuakselin laakerin väliholkki14 — Kolmannen ja toisen vaihteen vaihdekisko ja

haarukka
15— Vaihteensiirtäjän kuula

41 — Ensimmäisen ja peruutusvaihteen siirtyvä ham-

16 — Vaihteensiirtäjän kuulan jousi
17— Vaihteensiirtäjän pitimen öljytiiviste

maspyörä
42 — Vaihteiston koppa
43 — Pääakselin laakerin pidätinrengas
44 — Sivuakselin laakerin rulla18 — Toisen vaihteen hammaspyörä pääakselilla

19— Vaihteensiirtäjän pidin
20 — Vaihteensiirtäjän pitimen ruuvi

45 — Painelevyn välilevy
46 — Painelevy

21 — Ensimmäisen ja peruutusvaihteen vaihteensiirtä-
jän haarukka

22 — Vaihteiston pääakseli
23 — Pääakselin takalaakeri

47 — Käsijarrun tuen tiiviste
48 — Nopeusmittarin käyttöhammaspyörä
49 — Käsijarrun tuki
50 — Pääakselin öljytiiviste
51 —■ Öljytiivisteen kotelo
52 — Pääakselin laipan mutteri

24 — Matkamittarin hammaspyörän välikappale
25 — Nopeusmittarin käyttöhammaspyörä
26 — Pääakselin laippa
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Kuva 281— Vaihteisto (mallit Pl, P2, C7, CB, Cl4, Cl5, Cl7)

1 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin kansi
2 — Vaihdetangon koppa
3-— Vaihteiston käyttöpyörän laakerin jousirengas
4■— Vaihteiston käyttöpyörän laakerin aluslevy
5■— Vaihteiston käyttöpyörän laakeri

27 — Vaihteiston ohjauslaakerin rulla
28 — Vaihteiston ohjauslaakerin rengas
29 — Vaihteiston käyttöpyörä

6-— Vaihteiston käyttöpyörän laakerikannen tiiviste
7■— Vaihdetangon painejousi alustoineen

30 — Vaihteiston siirtohammaspyörä

8 — Vaihdetangon painejousen pidätintappi
9-— Vaihdetanko

33 — Vaihteiston väliakseli

10— Vaihdetangon kannatustappi
11 — Vaihdetangon hankauslevyn jousi
12— Vaihdetangon hankauslevy
13 — Vaihdetangon hankauslevyn tuki

51 — Pääakselin öljytiivisteen aluslevy
50 — pääakselin öljytiiviste

52 — Pääakselin laipan mutteri

49 — Käsijarrun tuki

47-— Käsijarrun tuen tiiviste
48 — Nopeusmittarin käyttöpyörä

45 — Sivuakselin pyörästön painelevy
46 — Sivuakselin pöyrästön aluslevy

14— Kolmannen ja toisen vaihteen vaihdekisko ja
haarukka

44 — Sivuakselin laakerin rulla

39 — Vaihteistokopan tyhjennystulppa

42 — Vaihteistokoppa

40 — Sivuakselin laakerin holkki

23 — Vaihteiston akselin laakeri, takimainen

17-— Vaihteensiirtäjän pitimen öljytiiviste

22 — Vaihteiston akseli

15— Vaihteensiirtäjän kuula

21 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen vaihteensiirtäjä
ja haarukka

24 — Nopeusmittarin hammaspyörän välikappale

20 — Vaihteensiirtäjän pitimen ruuvi
19— Vaihteensiirtäjän pidin

26 — Vaihteiston akselin laippa

18— Toisen vaihteen hammaspyörä vaihteistoakse-
lilla

16— Vaihteensiirtäjän kuulan jousi

25 — Nopeusmittarin käyttö-hammaspyörä
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31 — Vaihteiston siirtohammaspyörän kuula
32 — Vaihteiston siirtohammaspyörän jousi

34 — Toisen vaihteen hammaspyörän painerengas
35 — Toisen vaihteen hammaspyörän painerenkaan

tappi
36 — Toisen vaihteen hammaspyörän painerenkaan

jousi
37 — Vaihteiston kytkinhammaspyörän holkki
38 — Vaiheiston sivuakselin hammaspyörästö

41 — Ensimäisen ja peruutuskytkimen siirtyvä ham-
maspyörä

43 — Vaiheiston akselin laakerin pidinlevy



Kuva 282 — Vaihteisto ylivaihteineen (mallit P, I—2, C7, C8)

1 — Vaiheiston käyttöpyörän laakerin pidinlevy

27 — Vapaakytkimen nokan laakerin kuula
4 — Vaihteiston siirtohammaspyörä

2 — Vaiheiston ohjauslaakerin rulla
3 — Vaiheiston ohjauslaakerin pidin

25 — Ylivaihteen säätöaukon tulppa vaihteistokopassa
26 — Vapaakytkimen nokan rengas

5 — Vaihdeteensiirtäjän kuulan jousi
30 — Vapaakytkimen rullan pidin6 — Vaihteensiirtäjän kuula

32 — Ylivaihteen tarkistusvivun säätölevyn ruuvi
7 — Vaihteiston siirtohammaspyörän kuula

28 — Ylivaihteen tarkislusakselin ruuvi

31 — Ylivaihteen tarkistusvivun säätölevy
8 — Toisen vaihteen hammaspyörän painelevy vaih-

teiston akselilla

29 — Ylivaihteen tarkistusakseli

24 — Ylivaihdekytkimen hakain suojus
23 — Sisähampaisen pyörän ohjauslaakerin rengas

22 — Sisähampaisen pyörän ohjauslaakerin renkaan
jousirengas

16 — Ylivaihteen tarkistusvipu
15 — Ylivaihteen tarkistusakselin öljytiiviste

17— Vaihteensiirtäjän pidin
18-— Ylivaihteen säätöjousi
19— Ylivaihteen säätöhaarukka

47 — Sivuakselin hammaspyörästön painelevy
48 — Vaihteiston siirtohammaspyörän holkki
49 — Vaihteiston sivuakselin hammaspyörästö

46 — Toisen vaihteen hammaspyörän painealuslevy n
jousi vaihteiston akselilla

20 — Ylivaihteen säätöholkki 45 — Vaihteiston sivuakseli

44 — Toisen vaihteen hammaspyörän painealuslevyn
tappi vaihteiston akselilla

43 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerinpitimen tiiviste

41 — Vaihteiston käyttöpyörän pidinrenkaan aluslevy
42 — Vaihteiston käyttöpyörän laakeri

35 — Ylivaihteen tarkistusakselin jousi

40 — Ylivaihteen käyttöpyörän laakerin pidin

21 — Ylivaihteen säädön aluslevy

37 — Ylivaihteen pääakselin laakerin pidinlevy
38 — Ylivaihteen pääakselin laakeri

14— Ensimmäisen ja peruutusvaihteen ja vaihteen-
siirtäjän kytkinhaarukka

12 — Ylivaihteen tarkistusakselin tulppa

50 — Sivuakselin laakerin välikappale

39 — Vaihteiston käyttöpyörä

34 — Ylivaihteen tarkistusvivun säätölevyn ruuvin
tappi

13 ■— Ylivaihteen tarkistus

11 — Vaihteistokopan kansi

33 —• Ylivaihteen tarkistusvivun tappi

36 ■— Ylivaihteen tarkistuskaapelin jousirengas

10 — Toisen ja kolmannen vaihteen vaihdehaarukka ja
kisko

9 — Vaihteensiirtäjän pitimen öljytiiviste
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51 -— Toisen vaihteen hammaspyörä vaihteiston akselilla
52 — Vaihteiston pääakseli
53 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen siirtohammas-

pyörä
65 — Vapaakytkimen nokan öljylevy
66 — Vapaakytkimen rullanpitimen jousi
67 — Vapaakytkimen nokka laakereineen
68 — Vapaakytkimen rulla

54 — Ylivaihteen keskiöpyörän ruuvin varmistin
55 — Ylivaihteen kytkimen holkki
56 — Ylivaihteen sisähampaisen pyörän ohjauslaakeri
57 — Vaihteistokoppa

69 — Ylivaihteen takalaakerin koppa
70 — Vapaakytkimen nokan pidätinmutteri
71 — Nopeusmittarin käyttöpyörä58 -— Sivuakselin laakerin rulla

59 — Sivuakselin hammaspyörästön painealuslevy n
välilevy

72 — Nopeusmittarin käyttöpyörä
73 — Ylivaihteen pääakseli öljyerenkaineen
74-— Ylivaihteen pääakselin öljytiiviste
75 — Ylivaihteen pääakselin laippa
76 — Ylivaihteen pääakselin laipan mutteri

60 — Sivuakselin kiila
61 — Ylivaihteen planeettapyörä ja kartio
62 — Ylivaihteen sisähampainen pyörä varmistimineen

Kuva 283 --— Vaihdetanko ja sen säätölaitteet
(mallit PE ja CU)
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63 — Ylivaihteen keskiöpyörä öljynoh jauslevyineen
64 — Ylivaihdekytkimen hakaosa



Kuva 284 — Vaiheisto (Malli CU)

1 — Kytkimen koppa
2 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidinlevy

42 — Ylivaihdehammaspyörä

40 — Ylivaihteen hammaspyörä
41 — Ylivaihteen hammaspyörän laakerin rulla

38 — Ylivaihteen vaimentajan ruuvin jousirengas

3 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin aluslevy
4 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin välilevyt

34 — Pikavaihdekytkimen akselin vaihdekappale
53 — Ylivaihdekytkimen akselin vaihdehaarukka

33 — Ylivaihdekytkimen akselin vaihdekappaleen pi
dinrengas

36 — Ylivaihteen vaimentajan jousi
37 — Ylivaihteen vaimentajan ruuvi

26 — Vaihteiston pääakseli

31 — Pääakselin takalaakerin välilevyt ja aluslevy

27 — Vaihteiston siirtohammaspyörä
28 — Vaihdekiskon koppa kansineen

43 — Ylivaihdekytkimen koppa

30 — Ylivaihdekopan tiiviste
29 — Vaihteiston akselin takalaakerin pidinlevy

32 — Pääaskelin takalaakerin pidinlevy

46 — Vapaavaihteen käyttörulla

21 — Toisen ja kolmannen vaihteen vaihdevipu ja haa-
rukka

20 — Vaihteiston siirtohammaspyörän säätölevyt

16 — Vaihdekiskon tiiviste, alempi

49 — Vapaakytkimen hammastus

17— Vaihdekiskon keskityskuula
18 — Vaihdekiskon kuulan kuori

39 — Ylivaihteen hammaspyörän akselin varmistus
tappi

13 — Vaihdekiskon kopan tiiviste ja kansi

10 — Vaihdevivun jousen alusta

8 — Vaihdetangon jousi
9 — Vaihdetanko

5 — Vaihteiston pääakselin ohjauslaakeri, etumainen

7 — Vaihteiston käyttöpyörän laakeri
6 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin säätölevyt

22-— Vaihteiston siirtokytkin

12 — Vaihdekiskon tiiviste, alempi

25 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen vaihdekisko ja
haarukka

14 — Vaihdekiskon tiivisteen alempi välilevy
15 — Vaihdekiskon tiivisteen ylempi välilevy

47 —• Ylivaihteen laakerinpitimen tiiviste23 — Vaihteiston siirtohammaspyörä
24 — Toisen vaihteen hammaspyörä pääakselilla

19 — Vaihdekiskon kuulan jousi

11 — Vaihdevivun jousen koppa

44 — Ylivaihteen keskiöhammaspyörä
45 — Ylivaihdekytkimen laippa

50 — Sisäpuolinen hammaspyörä

48 — Vapaakytkimen nokat
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51 — Ylivaihteen laakerinpitimen pidin, takimainen
52 — Ylivaihteen takimainen pidin

77 — Ylivaihteen öljynkokoojarengas
78 — Ylivaihteen hammaskehän hampaat
79 ■— Ylivaihteen hammaskehä53 — Vaihteiston käyttöpyörä

54 — Vaihteiston käyttöpyörän laakerin pidin
55 — Vaihteiston pääakselin ohjauslaakerin välikappale
56 — Vaiheiston kytkinhammaspyörän pidin
57 ■— Vaihteiston käyttöpyörän laakerinpitimen tiiviste
58 ■— Kytkinkopan pohja

80 — Ylivaihdekytkimen akselin hanpaat
81 -— Ylivaihdekytkimen nokka
82 — Ylivaihdekoppa

59 — Sivuakseli
60 — Vaihteistokoppa

85 — Pääakseli

61 — Sivuakselin painealuslevy
86 — Ylivaihteen öljynkokoojarengas
87 ■— Ylivaihdekopan tyjennystulppa
88 — Pääakselin rullalaakeri62 — Sivuakselin hammaspyörästön laakeri

63 — Sivuakselin laakerin väliholkki
64 — Sivuakselin hammaspyörästö
65 — Vaihteiston pääakselin takalaakeri
66 — Vaihteistokopan tyhjennystulppa
67-— Sivuakselin takimainen painealuslevy.
68-— Sivuakselin laakeri
69 -— Ylivaihdekytkimen akseli

94 — Ylivaihteen takimainen pidin
95 -— Pääakselin kuulalaakeri

70 — Ylivaihteen keskiöhammaspyörän pidin
71 — Sivuakselin painealuslevy, takimainen
72 — Ylivaihteen kiinteä hammaspyörä
73 ■— Ylivaihteen häkin painealuslevy

96 — Pidinkangas

74 — Ylivaihdekopan tiiviste
75 — Ylivaihdehammaspyörän häkki
76 — Ylivaihteen vaimentaja, täydell.

99 -— Pääakselin laipan aluslevy
100-—Käsijarrun rumpu
101—Pääakselin laipan mutteri
102—Kardaaniakselin pultti, etumainen
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83 — Ylivaihdekytkimen nokan säätöruuvin reikä
84 ■— Kytkinakselin ohjausholkki

89 — Nopeusmittarin käyttöpyörän välikappale
90 — Ylivaihteen laakeripidin välilevyt
91 — Nopeusmittarin käyttöhammaspyörä
92 — Nopeusmittarin käyttöhammaspyörä
93 — Pääakselin laipan paine-aluslevy

97-— Ylivaihteen akselin lakerin öljytiiviste
98 — Pääakselin laippa



30 — Nopeusmittarin käyttöpyörän öljytiiviste

27 — Toisen vaihteen hammaspyörän painelevyn tappi
pääakselilla

Kuva 285. Vaihteisto (mallit P3, P4, P5, P6)

31 — Pääakseli

17-— Ensimäisen ja peruutusvaihteen siirtäjä ja
haarukka

13 — Vaihdetangon ruuvin kopan jousirengas

29 — Nopeusmittarin käyttöpyörän holkki

5 — Vaihdetangon hankauslevy

7 — Vaihdetangon koppa

10— Vaihdetangon painejousi

1 — Vaihdetangon hankauslevyn jousi

6 — Vaihdetangon hankauslevyn tuki

18— Toisen ja kolmannen vaihteen siirtäjä ja
haarukka

8 —■ Vaihdetangon painejousen tappi
9 — Vaihdetangon painejousen kuori

2 — Vaihdetangon kannatustappi
3 — Vaihdetangon nappi
4 — Vaihdetanko

25 — Toisen vaihteen hammaspyörä pääakselilla

12 — Vaihdetangon kopan ruuvi

14— Vaihteensiirtäjän keskityskuula

24 — Toisen vaihteen hammaspyörän aluslevy pää-
akselilla

33 — Pääakselin takalaakerin välirengas

21 —'■ Siirtopidin, takimainen
20 — Siirtopitimen ruuvin jousirengas

35 — Jarrun tuen tiiviste

28 — Toisen vaihteen hammaspyörän painelevyn tapin
jousi pääakselilla

26 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen siirrettäväham-
maspyörä

32 — Nopeusmittarin käyttöpyörä

41 — Pääakselin laipan mutterin aluslevy

36 — Nopeusmittarin käyttöpyörän välikappale

15— Kopan kannen tiiviste

19 — Siirtopitimen ruuvi

11 — Vaihdetangon painejousen kuula

37 — Nopeusmittarin käyttöpyörä

43 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvi

38 — Pääakselin takalaakerin öljytiiviste
39 — Pääakselin laipan mutterin sokka

34 — Pääakselin takalaakeri

22— Siirtohammaspyörän jousen kuula
23 — Siirtohammaspyörän jousi

16 — Siirtäjän kytkinkuulat

40 — Pääakselin laippa

44 — Käyttöpyörän laakerikansi

42 — Pääakselin laipan mutteri
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45 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvin varmistus-
levy

46 — Käyttöpyörän laakerikansi
47 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvin laippa
48 — Käyttöpyörän laakerikannen tiiviste
49 — Käyttöpyörän laakerin pidätinrengas
50 — Käyttöpyörän laakerin aluslevy
51 — Käyttöpyörän laakeri
52 — Siirtäjän pitimen öljytiiviste
53 — Siirtäjän pitimen rullan kansi
54 — Käyttöpyörä

74 — Sivuakselin lukkolevy
75 — Sivuakselin laakerin rullat
76 — Sivuakseli

55 — Siirtäjän pidin, etumainen
56 — Pääakselin ohjauslaakerin rullat
57 — Pääakselin ohjauslaakerin pidätinrengas
58 — Siirtäjän kytkinkuulien jouset
59 -

— Kytkin- ja vaihteistokopan välinen tiiviste
60 — Vaihteistokoppa
61 — Täyttöaukon tulppa
62 — Laskuaukon tulppa

80 — Sivuakselin laakerin välikappale
81 — Sivuakselin laakerin rullat

63 — Siirtohammaspyörän holkki
64 — Siirtohammaspyörä

82 — Käsijarrun tuki

65 — Sivuakselin hammaspyörästön peinelevy

KUNNOSSAPITO
Kytkinkopan oikaisu

1. Kytkinlevyn suuntaustappi asetetaan vauhti-
pyörään ja kiristetään siipimutteri

2. Asetetaan erikoiskiristäjä siten, että mittarin
neula (tappi) on kytkinkoppaa vasten ja kier-
retään mittarin numerotaulua siksi kunnes osoi-
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66 — Sivuakselin hammaspyörästön painelevyn välilevy
67 — Sivuakselin hammaspyörästö
68 — Peruutusvaihteen hammaspyörän aluslevy
69 —■ Peruutusvaihteen hammaspyörän laakerin rulla
70 — Peruutusvaihteen hammaspyörä
71 — Peruutusvaihteen hammaspyörän aluslevy
72 — Peruutusvaihteen hammaspyörän akseli
73 — Sivuakselin lukkolevyn aluslevy

77 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyörän
akselin varmistuslevy

79 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyörän
akselin varmistuslevyn ruuvi

78 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyörän
akselin varmistuslevy n ruuvin varmistusaluslevy

83 — Käsijarrun tuen ruuvin jousirengas
84 — Käsijarrun tuen ruuvi

tm on nollassa. Sitten kierretään moottoria
siksi kunnes mittari kiertää kytkinkopan ja
voidaan saada oikea lukema. Poikkeus ei saa
olla enemmän kuin 0.076 m/m (0.003»).

Huom! Kytkinkopan sisusta voidaan tutkia sa-
malla tavoin; tällöin on mittarin neula painettava
sisäseinää vastaan kuten kuv. 301 esittää.



Kuva 286. Vaihteisto
(P5, P6, ClB ilman ylivaihdetta)

1 — Vaihdetangon hankauslevyn jousi
2 — Vaihdetangon kannatustappi

27 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen siirrettävä ham-

3 — Vaihdetangon nappi
4 — Vaihdetanko

maspyörä
28 — Nopeusmittarin käyttöpyörän laakeriholkki
29 — Nopeusmittarin käyttöpyörän öljytiiviste
30 — Pääakseli

43 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvin varmistuslevy
44 — Käyttöpyörän laakerikansi

40 — Pääakselin laipan mutterin aluslevy
41 — Pääakselin laipan mutteri

10— Vaihdetangon painejousei

8 — Vaihdetangon painejousen tappi
9 — Vaihdetangon painejousen kuppi

6 — Vaihdetangon hankauslevyn tuki
7 — Vaihdetangon koppa

35 — Nopeusmittarin käyttöpyörän välike
36 — Nopeusmittarin käyttöpyörä
37 — Pääakselin takalaakerin öljytiiviste
38 — Pääakselin laipan mutterin sokka
39 — Pääakselin laippa

5 — Vaihdetangon hankauslevy

45 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvin laippa
46 — Käyttöpyörän laakerikannen tiiviste
47 — Käyttöpyörän laakerin pidätinrengas

34 — Jarrun tuen tiiviste

11 — Vaihdetangon painejousen kuula
12 — Vaihdetangon kopan ruuvi
13 — Vaihdetangon ruuvin kopan jousirengas
14— Keskityskuula

42 — Käyttöpyörän laakerikannen ruuvi

31 — Nopeusmittarin käyttöpyörä
32 — Pääakselin takalaakerin rengas
33 — Pääakselin takalaakeri

19— Vaihteensiirtäjän pitimen ruuvi
20 — Vaihteensiirtäjän pitimen ruuvin jousirengas
21 — Vaihteensiirtäjän pidin
22— Kytkinhammaspyörän jousen kuula
23 — Kytkinhammaspyörän jousi
24 — Pääakselin toisen vaihteen hammaspyörän paine-

18 — Toisen ja kolmannen vaihteen kytkinkisko ja
haarukka

15 — Kopan kannen tiiviste
16— Kytkinkiskon kytkinkuulat
17 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen vaihteensiirtäjä

ja haarukka

48 — Käyttöpyörän laakerin aluslevy
49 — Käyttöpyörän laakeri
50 — Vaihteensiirtäjän pitimen öljytiiviste
51 — Käyttöpyörä

54 — Pääakselin ohjauslaakerin pidätinrengas
55 — Vaihteensiirtäjän kytkinkuulien jouset

53 — Pääakselin ohjauslaakerin rullat
akselilla

52 — Vaihteensiirtäjän pidinlevyn pidätinlevy
25 — Toisen vaihteen hammaspyörän painelevy pää-

*6 Toisen vaihteen hammaspyörä pääakselilla
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56 — Kytkimen ja vaihteistokopan välinen tiiviste
57 ■— Vaihteistokoppa
58 — Täyttöaukon tulppa
59 — Laskuaukon tulppa
60 — Kytkinhammaspyörä
61 — Kytkinhammaspyörän holkki
62 — Sivuakselin hammaspyörän painelevy
63 — Sivuakselin hammaspyörästön painelevy
64 — Sivuakselin hammaspyörä
65 — Peruutusvaihteenpyörän aluslevy
66 — Peruutusvaihteen pyörän laakerin rulla
67 — Peruutusvaihteen hammaspyörä
68 — Peruutusvaihteen pyörän aluslevy
69 — Peruutusvaihteen pyörän akseli
70 — Sivuakselin hammaspyörän painelevy
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71 — Sivuakselin hammaspyörän painelevy
72 — Sivuakselin laakerin rullat
73 — Sivuakseli
74 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyörän

varmistuslevy
75 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyö-

rän akselin varmistuslevyn ruuvin varmistus-
aluslevy

76 — Sivuakselin ja peruutusvaihteen hammaspyörän
akselin varmistuslevyn ruuvi

77 — Sivuakselin laakerin väliholkki
78 — Sivuakselin laakerin rullat
79 — Käsijarrun tuki
80 — Käsijarrun tuen ruuvin jousirengas
81 — Käsijarrun tuen ruuvi



2 3 4 5

Kuva 287. Vaihteisto ja ylivaihde
(C-20)

2■— Laakeri
1 — Laakerin pidätinrengas

Kytkinakseliosan hammaspyörät
4-— Synkronisoimislaite
5 — Toisen vaihteen pääakselin hammaspyörä

6 — Pääakselin laakerin kannatin
7 — Ylivaihteen sisähammaspyörä

10— Ylivaihteen kytkinakseli
9-— Ylivaihteen kytkinsalvat
8-— Ylivaihteen planeetlapyöräosa

12— Ylivaihteen akselin etumainen laakeri
11 — Vapaakytkimen nokat ja rullat

13 -— Nopeusmittarin käyttöhammaspyörä
14-— Ylivaihteen akselin takalaakeri
15 — Ylivaihteen laakerin öljytiiviste
16— Sivuakselin hammaspyörä
17 — Sivuakseli
18-— Vaihteiston kytkimen liukurengas
19— Vaihteiston pääakseli
20 — Ensimäisen ja peruutusvaihteen hammaspyörä
21 — Sivuakselin laakeri
22 — Laakerin pidätinrengas
23 — Vaihteiston pääakselin takalaakeri
24 — Nopeusmittarin akselin hammaspyörä

1 — Vaseliinia rullain pidättämiseksi paikoillaan
2 — Kytkimen kuori

Kuva 288. Ylivaihteen akselin asentaminen

6-— Vapaakytkimen nokat ja rullat
5 — Akseli

3-— Kytkimen haan asetusruuvi
4■— Planeettapyörästö
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Kuva 289 — Ylivaihde 1939

1 —- Ylivaihteen vapaakäyntiosa
2 — Vapaakäynnin rullien pidätinrenkaat
3 — Ylivaihteen peräytymislukon varsi
4 — Ylivaihteen säätövarren haarukka
5 — Ylivaihteen haarukan ruuvin aluslevy
6■— Ylivaihteen säätövarren haarukan asetusruuvi
7 — Ylivaihteen säätöhaarukka

30 —■ Ylivaihteen pääakselin laippa
31 — Käsijarrun rumpu

34 — Vapaakytkimen rullarengas
35 — Vapaakytkimen rullat

38 — Aluslevy
39 — Välilevyn ruuvi
40 — Ohjausholkki

8 — Ylivaihteen säätöhaarukan jousi
10— Ylivaihteen „C" välike

41 — Kytkinluisti ja koppa
42 — Ylivaihteen pääakseli

11 — Ylivaihteen tiivistyslevy
12 — Ylivaihteen säätölaitteen akseli
13— Ylivaihteen säätövarren mutteri
14 — Aluslevy

tiiviste

46 — Kopan ruuvi

26 — Ylivaihteen pääakselin laakerin pidätinrengas
27 — Ylivaihteen pääakselin laakeri

47 — Poikittaisakselin holkki
48 — Poikittaisakselin öljytiiviste
49 — Poikittaisakselin vipu, vasen
50 — Kopan tyhjenny saukko

15 — Säätövarren mutterin aluslevy
16 — Ylivaihteen säätövipu

22 — Ylivaihteen säätövarren kiinnitysmutteri
23 — Tarkastusaukon tulppa
24 — Aluslevy
25 — Koppa

19 —- Kuulasalpa
20 — Kuulan jousen alusta
21 — Kuulan jousi

17 — Ylivaihteen säätövarren öljytiiviste
18 — Ylivaihteen säätövarsi
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28 —• Ylivaihteen pääakselin laakerin pidätinrengas
29 ■— Ylivaihteen pääakselin öljytiiviste

32 — Ylivaihteen pääakselin laipan mutterin aluslevy
33 — Ylivaihteen pääakselin laipan mutteri

36 — Vapaakytkimen nokan pidätinrengas
37— Välilevy

43 — Ylivaihteen säätölaitteen poikittaisakselin öljy-

44 — Nopeusmittarin käyttöhammaspyörät
45 — Kopan ruuvin aluslevy

51 — Ylivaihteen poikittaisakselin mutterin aluslevy
52 — Ylivaihteen poikittaisakselin mutterin lukkolevy



53 — Ylivaihteen poikittaisakselin mutteri
54 — Vaihteiston pääakseli

69 — Solenoidi
70 — Keskiöpyörän pidätinrengas
71 — Keskiöpyörän salvan ohjaus
72 — Keskiöpyörän salpa

55 — Vaihteiston pääakselin laakerin pidätinrengas
56 — Vaihteiston pääakselin laakeri
57 — Vaihteiston pääakselin aluslevy 73 — Keskiöpyörän salvan levy
58 — Vaihteiston pääakselin laakerin pienempi pidätin 74 — Keskiöpyörän hammasrengas ja levy

75 — Keskiöpyörän salparengasrengas
59 — Vaihteiston pääakselin laakerin öljyrengas
60 — Vaihteiston tiivisteen pidin

76 — Keskiöpyörän rengas
77 — Keskiöpyörä

61 — Pidin
62 — Pitimen ja kopan välinen tiiviste
63 — Solenoidin jalustan tiiviste
64 — Solenoidin jalusta ja tiiviste

78 — Keskiöpyörän peitelevy
79 — Keskiöpyörän peitelevyn pidätinrengas
80 — Planeettapyörästön kopan pidätinrengas
81 — Alivaihteen planeettapyörät

65 — Solenoidin männän jousi
66 — Solenoidin mäntä

82 — Kytkinsalvan ja sen kopan painelevy
83 — Kytkinsalpa, koppa ja asetusruuvit
84 — Ylivaihteen sisähampainen hammaspyörä
85 —- Ylivaihteen sisähampainen hammaspyörän

67 — Solenoidin tiiviste
68 — Solenoidin ruuvi ja lukkolevy

pidätinrengas

Kuva 290. Murrosnivelen suojuksen asentaminen

1-— Kiristy slanka
2 — Suojuksen nasta
3-— Suojuksen nasta
4 — Kiristyslanka
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Kuva 291. Ohjauspyörän alle sijoitetun vaihteensiirron koneistoa

1 -— Vaihdevarsi
2 — Kaapelin asetusruuvi
3 — Alemman ohjauspylvään kuoren kiristyspultti
4-— Kumialuslevy

13 — Valitsimen varsi ja akseli

5-— Putki ja alavipu
6■— Alavivun pultti
7-— Aluslevy

16 — Vaihteensiirtovipu
17— Vaihteensiirtoakselin jousi

8-— Säätötanko 18-— Mutteri, aluslevy ja lukkoaluslevy
19 — Koppa9 — Kuulanivelen vetomutteri

10 -— Kuulanivel

A ja B:kohdat, jotka on pidettävä jatku-
vasti voideltuina.

second, neutral and high:

First and high:

teen asennossa

Neutral:

Eri asennot: reverse and first:
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11 — Valitsimen varren mutteri ja aluslevy
12 — Kaapelin ohjausputki

14 — Varren kiinnitysmutt. ja aluslevy ja lukkoaluslevy
15 — Akseli

20 ■— Kaapelin ohjauksen kiinnitysmutteri

toinen, neutraali ja suoravaihde

ensimmäinen ja peruutusvaihde

Ensimmäinen ja suoravaihde

varsi on kuvassa neutraali eli nollavaih-



1 — Vaihteistokopan tulppa, ylempi
2 — Ylivaihdekytkimen salvan säätöruuvi, risti

uralla
3 — Ylivaihdekytkimen salvan säätöruuvin jousi

rengas
4 — Ylivaihdekytkimen salpalaitteen koppa
5 — Ylivaihdekytkimen salpa
6 — Ylivaihdekytkimen salvan kuula
7 — Vaihteistokoppa
8 — Ylivaihteen sisähampainen pyörä
9 — Ylivaihdekytkimen salvan kuulan jousi

10— Ylivaihdekytkimen salvan kuori
11 —- Ylivaihdekytkimen salvan jousi
12 — Yksinkertaisella uralla varustettu ylivaihdekyt

kimen salvan säätöruuvi

Kuva 292. Ylivaihdekytkin (mallit Pl, P2, P7, PB,)

Malleissa C I— 3 ja C9—ll on vain yksi säätöruuvi
Myöhemmissä malleissa kaksi säätöruuvia.

Kuva 293. Vaihteiston irroitus

1 — Ohjaustapa
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Kuva 294. Synkronisoimislaite (C-18) 1 — Teräksiset ja painelevyt
2 — Pronssiset painelevyt

1— Synkronisoimislaitteen jousirengas ylivaihde
mallissa

2 — Kytkin ja luistirengasosa
3 — Synkronisoimisrenkaat

Kuva 296. Ylivaihteen kytkinosa

1 — Kuori
2 — Haka
3 — Kuoren reuna
4 — Luistirengas
5 — Ylivaihteen akseli
6 — Planeettapyörästö
7 — Haan lukkorengas
8 — Haan asetusruuvi
9 — Säätölaitteen haarukan jousi

10— Säätölaitteen haarukka
11— Säätölaitteen varsi

1 — Kytkimen haan lukkorengas
2 — Kytkimen haat
3 — Planeettapyörästö
4 — Kytkimen kuori
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Kuva 295. Sivuakselin painelevyt

Malleissa C-19 on vasemmassa päässä vain
yksi painelevy.

Kuva 297. Ylivaihteen pidätinrenkaan asetus

5 — Kytkimen haan asetusjousi
6 — Planeettapyörästön pidätinrengas



Kuva 298. Toisen vaihteen hammaspyörän pitkittäisen
liikuntavaran mittaus

Kuva 301.
Kytkinkopan aukon epäkeskeisyyden mittaus.

Keskityslaite C-360, mittari C-430

Kuva 299. Kytkinkopan vinouden mittaus,
Välineet samat kuin kuvassa 276.

Kuva 302.
Ylivaihteen toiminta, suora vaihde ilman ylivaihdetta

1— Vaihteiston pääakseli 4 — Ylivaihteen akseli
2—- Vapaakytkin 5—- Ylivaihteen akselin
3 — Ylivaihteen kuori laippa

Kuva 300. Ylivaihde, vapaakytkin toimii Kuva 303. Ylivaihde toimii

1 — Vaihteiston pääakseli
2 — Planeettapyörät

1 — Vaihteiston pääakseli
2 — Vapaakytkimen nokat
3 — Vapaakytkimen rullat
4 — Ylivaihteen akseli
5 — Ylivaihteen akselin laippa
A— Keskiöpyörä lukittuna
B— Ylivaihteen salvat eivät ole

3 — Sisähampainen hammaspyörä
4 — Salpalaitteen jalusta
5 — Salvat
6 — Kytkinluistin kuori
7 — Ylivaihteen akseli

kytkinluistiosan aukoissa 8 — Ylivaihteen akselin laippa
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Kuva 304 — Ylivaihde, kun keskiöhammaspyörä
on lukittuna

1 — Solenoidin kopan tiiviste
2 — Solenoidin jalusta ja tiiviste
3 — Solenoidin rautasydämen jousi
4 — Solenoidin salvan ohjaus
5 — Solenoidin salvan pultti
6 — Salparengas
7 — Solenoidin jalusta
8 — Vaihdelaatikon pääakseli
9 — Solenoidi

10 — Solenoidin sisusta
11 — Solenoidin jalustan tiiviste
12 — Ylivaihteen keskiöhammaspyörän salpa
13 — Keskiöhammaspyörän pidätinrengas
14 — Keskiöhammaspyörä

Kuva 305 — Vauhtipyörän alle sijoitettu vaihdesäätö
(mallit C-23 ja C-24)

1— Säätövarren varmistusmutteri
2 ■—- Varsi

3 — Salpalaite

(Malli P-8)

3 — Vipu 3 — Hankausrengas
4 — Asetuksen varmistusmutteri
5 — Rungon ja vaihdelaatikon välinen varsi
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Kuva 306 — Ylivaihde, kun keskiöhammaspyörä on
vapaana

1 — Keskiöhammaspyörän ulkorengas
2■— Pidätinrengas

Kuva 307 — Vaihteiston kytkentäosan kokoominen

1 — Sauvat, jotka pitävät hankausrenkaan paikoillaan
2 — Kytkentähammaskappale

4 — Sisähammastuksella varustettu holkki



Kuva 309 — Ylivaihteen solenoidisäädön kytkinkaava

Kuva 308. Ylivaihteen solenoidilaile

1-— Kärjet
2 — Männän rautasydämen levyt
3 — Männän rautasydämen jousi
4 — Rautasydän
5■— Solenoidikäämitys

A — Solenoidin katkaisija
B — Virranjakajan primääri]ohtimen kiinnitys
C — Käynnistysmoottorin solenoidikatkaisija
D — Solenoidilaile
E — Solenoidin relee ja sulake
F — Polttoainemittari, kojelaudalla oleva osa
G — Merkkilamppu
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Kuva 310. Ylivaihteen keskiöpyörä ja haka
pyörä. (7-heng. malleissa)

1 — Sulkurengas
2 — Keskiöpyörä
3■— Keskiöpyörän hakapyörä

A — Öljyaukko
B — Öljyaukko

7 — Laakeri
8 — Koppa
9 — Voidenippa

1 — Kopan eristysosa
2 — Kopan pultti

12 — Laippa
13 — Laipan välilevy
14 — Laipan mutteri

Kuva 311. Murrosnivelen purkaminen

2 — Jousi 6 — Kuula
3 — Keskityslevyn jousi 7 — Rullat
4 — Keskityslevy ja nasta 8 — Rasvasuojus

(C-18 ja C-19)

1 — Painelevy
asetus

5 — Keskitysnastan rengas

1 — Kiinnitysnastat
2 — Sisempi tiiviste
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Kuva 312. Kardaaniakselin välilaakeri

3 — Pultin mutterin aluslevy
4 — Pultti
5 — Etumainen kardaaniakseli
6 — Öljytiiviste

10 — Laakerin pidätinrengas
11 —• Öljytiiviste

15 — Laipan mutterin sokka

Kuva 313. Murrosnivelen sisemmän tomutiivisteen



Kuva 314 — Murrosnivel (P3—B, ClB—l9, C 22—24)

1— Rasvakansi
2 — Tiiviste
3 — Keskityslevy ja nasta
4 — Keskityslevyn jousi
5 — Rullat
6 — Kuula
7 — Painelevy
8 — Runko
9 — Suojuksen pidin, pitkä

10 — Suojus
11 — Suojuksen pidin, lyhyt

12— Kardaaniakselin pultit
13 — Jousi
14— Kardaaniakselin pultin mutterin jousirengas
15 — Kardaaniakselin pultin mutteri
16— Tappi
17 —Rullat
18 — Keskityslevy
19 — Keskity slevyn jousi
20 — Kuula
21 — Painelevy
22 — Kardaaniakseli
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Kuva 315 — Murrosnivel
(mallit CZ. C6, Cl—3)

1 — Murrosnivelen tappi holkkeineen
2 — Murrosnivelen tappi

1 — Murrosnivelen laippa
2 — Murrosnivelen ristikappale
3 — Murrosnivelen holkki ja laakeri
4 — Murrosnivelen hoikin lukkorengas
5 — Uurretun varren tulppa

3 — Murrosnivelen tapin tomutiiviste
4 — Murrosnivelen tulppa
5 — Öljytiivisteen kansi
6 — Murrosnivelen öljytiiviste
7-— Öljytiivisteen aluslevy
8 — Murrosnivelen laippa
9 — Kardaaninivelen tapin tomutiivisteen pidin

10 ■— Voidenippa
11 — Murrosnivelen varsi
12 — Kardaaniakselin asennusnuoli
13 — Kardaaniakseli
14 -— Murrosnivelen ristikappale
15 — Murrosninivelen rullan hoikin pidin
16 — Kardaaninivelen laipan reuna

6 — Uurretun varren voidenippa
7 — Kardaaninivelen varsi
8 — Asennusnuolet
9 — Varren tomusuojus

10— Tomusuojuksen pidin
11— Tomukansi
12— Kardaaniakseli
13— Korkkialuslevyn pidin

16 — Murrosnivelen laipan reuna
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Kuva 316 — Murrosnivel
(mallit C7, CB, C9—ll, Cl4, 15, 17, 20}

14— Murrosnivelen laakerin korkkialuslevy
15 — Murrosnivelen laakerin pidin



1 — Kytkimen väliakselin pidin rungossa
2 — Kytkimen väliakselin tappi
3 — Tapin laakerin pidin
4 — Kytkimen väliakselin tapin laakeri
5 — Väliakselin voidenippa
6 —■ Kytkimen väliakseli
7 — Kytkimen irroitushaarukan vetojousi
8 —• Väliakselin voidenippa
9 — Kytkimen poljintanko

10 — Pääsylinterin männänvarren päätekappaleen vas-
tamutteri

11 — Pääsylinterin männänvarren' päätekappale
12 — Polkimen ja pääsylinterin tuki
13 — Kytkimen poljinvarren haarukan tappi
14 — Jarrupolkimen veto jousen pidin
15— Jarrupolkimen vetojousi
16— Jarrupolkimen veto jousen pidin rungossa
17— Jarrupoljin
18— Kytkinpoljin
19— Kytkinpolkimen säätöruuvi
20 — Kytkimen säätöruuvin vastamutteri
21 — Kytkinpolkimen holkki
22 — Poljinakselin varmistin
23 — Poljinakseli
24 — Kytkinpolkimen voidenippa
25 — Poljinakselin tappi
26 — Jarrupolkimen holkki
27 — Kytkimen irroitushaarukan veto jousen pidin
28 — Kytkimen väliakselin kopan pidin
29 — Kytkimen irroitushaarukan varsi
30 — Kytkimen irroitushaarukan varren säätömutterin

vastamutteri
31 — Kytkimen irroitushaarukan säätömutteri
32 — Kytkimen irroitushaarukan säätövarren alusta
33 — Kytkimen irroitushaarukka
34 — Kytkimen irroitushaarukan tapin jousi
35 — Kytkimen koppa
36 — Kytkimen irroitushaarukan tappi
37 — Pääsylinterin männänvarren päätekappaleen tappi
38 — Pääsylinteri ja säiliö
39 — Jarrupolkimen vastaruuvi
40 — Jarrupolkimen vastaruuvin vastamutteri
41 — Poljinakselin voidenippa
42 — Kytkimen irroitushaarukan tapin ruuvi

Kuva 317 — Poljinvarret (malli C6)

Ylläoleva kuva on esimerkkinä eräästä poljinjärjestelystä Chrysler-tehtaan autoissa. On erikoisen
tärkeää, että poljinkoneisto pidetään jatkuvasti kunnossa ja erikoisesti sen voiteluun on aina kiinnitettävä
vakavaa huomiota. Tämä koskee kaikkia säätölaitteita yleensäkin; kytkimen, jarrujen, kaasutuksen, käyn-
nistyksen elimiä, joiden rakenne vaihtelee eri malleissa, mutta on helposti sekä tutkittavissa että kunnossa
pidettävissä.
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13. PYORAT JA RENKAAT.
Pyörien tasapainoitus.

Etupyörien on oltava renkaineen täysin tasapainoi-
tetut, jotta estettäisiin pyörien heittäminen, tärinä
ja shimmaus suurella nopeudella ajettaessa.

Ennen pyörien tasapainoitusta on tutkittava, että
ne pyörivät vapaasti laakereissaan ja ettei niitten
sivuheitto ole yli 3,18 m/m (1/8") eikä epäkeskeisyys
suurempi kuin 3,18 m/m (1/8"). Myöskin on kat-
sottava, että renkaan reunassa oleva värillinen piste
on sisärenkaan venttiilin vieressä. Etupyörälaakerien säätö.

Jotta pyörät tulisivat vapaiksi ja pyörisivät ke-
vyesti, on olosuhteista riippuen irroitettava tomu-
kannet ja poistettava rasva laakereista.

Kun tämä on tehty annetaan pyörien pyöriä va-
paasti. Silloin pysähtyvät ne raskaampi kohta alas-
päin.

Pyörän raskaan pisteen vastakkaiselle puolelle
sovitetaan kaksi vastapainoa ulkopuolelle ja siirre-
tään niitä vähitellen tasaisesti poispäin toisistaan
kunnes pyörä on tasapainossa. Pyörä on tasapai-
nossa, kun se pysyy missä asennossa tahansa pyöri-
mättä.

Vastapainoja sovitettaessa on mahdollisesti osaksi
poistettava ilma renkaista. Vastapainoja saadaan
huoltovälineitä myyvistä liikkeistä.

Renkaat.
Renkaan kestävyys riippuu suuresti renkaan

ilmanpaineesta. Sentähden on hyvin tärkeätä
noudattaa eri malleille ja rengassuuruuksille mää-
rättyä ilmanpainetta. Katso »Normaali-säädöstä
oikea ilmanpaine.

Takapyörälaakerien säätö.
(Akseli puolikevennettyä mallia).

Kaksois-sisärenkaat
Jokaisen renkaan vanteessa on pehmeästä ku-

mista tehty vannenauha, jotarengasta vaihdettaessa
ei ole rikottava. Tämä pehmeä kuminauha estää
sisärengasta hankaamasta vanteeseen.

On varottava murtamasta sisärengasta työväli-
neillä.

Jos vedettäessä renkaan syrjää vanteen reunan
ylitse tuntuu tarvittavan liian paljon voimaa,
johtuu se siitä, ettei renkaan syrjä vastakkaisella
puolella ole aivan vanteen pohjassa. Jokaisen ren-
kaan reunassa on teräslankavahvike, jota ei ole
taitettava tai tarpeettomasti rasitettava.

Ennenkuin ilma pumputaan renkaaseen, on ehdot-
tomasti keskitettävä rengas vanteelle. Renkaissa,
jotka ovat varustetut keskity s juovilla, täytyy juo-
vien näkyä tasaisesti yhtä kaukana vanteesta.

kaissa vallitseva paine.Jos sisärenkaitten venttiilirungot ovat varustetut
muttereilla, jotta ne pysyisivät vanteessa kiinni, on
mutterit kiristettävä ennen ilman pumppaamista
renkaaseen.
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Renkaitten vaihto helpoittuu siten, että sivellään
reuna sisä- ja ulkopuolelta saippuavedellä, mikä
samalla suojaa ohutta vanteella olevaa kuminauhaa.
On hyvä käyttää pehmyttä saippuaa, mutta öljyä
tai rasvaa ei saa käyttää. Ennen kuin ulkorengas
irroitetaan tai pannaan vanteelle, on kaikki ilma
laskettava sisärenkaasta ulos.

Etupyörälaakerit säädetään kiertämällä olka-akse-
lin ulkopäässä olevaa mutteria. Laakereita on kiris-
tettävä niin paljon että vapaasti pyörivä pyörä
vähitellen pysähtyy. Mutteria on sitten kierrettävä
takaisin yksi pykälä lähimpään sokan reikään.

Ennen mutterin varmistamista kiinnitetään van-
teelle mielivaltaiseen pisteeseen n. 60 gr. (2 oz.)
paino, jolloin pyörän on alettava kiertyä ja pysäh-
dyttävä painon ollessa alhaalla.

Huom! On katsottava, että etupyörien laakerien
mutterien kierteet ovat hyvässä kunnossa ja sokat
paikoillaan. On aina käytettävä uusia sokkia.

Tässä akselimallissa takapyörälaakereiksi mainitut
ovat todellisuudessa taka-akselin ulkopään laake-
reita. Näitten laakerien säädöstä on tämän käsi-
kirjan ryhmässä »Takasilta» annettu tarkat ohjeet.

Kaksois-sisärenkaisiin kuuluu kaksi sisäkkäistä
rengasta, joista useampi on varustettu kahdella
kudoskerroksella ja ulompi on tavallinen kuminen
sisärengas. Jos ilma ulommaisesta renkaasta vir-
taisi (räjähdyksen johdosta) äkkiä ulos, niin virtaa
ilma sisemmästä renkaasta pienen aukon kautta
hitaasti ulos. Tämän sisemmästä renkaasta tapahtu-
van hitaan ilmavuodon aikana on mahdollista hal-
lita ja pysähdyttää vaunu ennenkuin ilma kokonaan
on vuotanut renkaasta.

Sopivimmin saadaan tällainen sisärengas täy-
tetyksi ilmalla seuraavalla tavalla:
1. Mitataan ilmanpaine. Se on molemmissa ren-

puuttuvaa määrää vaan vielä puolet siitä lisää
(s. o. jos mittaus osoittaa, että paine on 0,27 at

2. Ilmanpainetta ei nosteta ainoastaan tarvittavaa



(4 lbs) liian pieni, niin pumputaan ilmaa kunnes
paine on 0,135 at. (2 lbs) suurempi kuin haluttu
paine). Se on sisemmässä kudosrenkaassa val-
litseva paine.

liikkuvat vapaasti laakereissaan. Samoin on kiinni-
tettävä huomiota sisärenkaisiin, jolloin varsinkin on
varottava, että sitä korjattaessa suuremmat paikka-
laput eivät häiritse tasapainoa. Kun pyörään joudu-
taan sijoittamaan tasapainon saavuttamiseksi suu-
rempia vastapainoja, saattaa sattua, että nämä
tulevat sivulle pyöräin keskiviivasta siten, että syn-
tyy sivuttaisheittoa ajettaessa suurilla nopeuksilla

Sitten tutkitaan seuraava rengas ja menetellään
samalla tavalla.
Kun kaikki renkaat on tällä tavoin tutkittu,
mitataan paine vielä kerran ensimäisessä ren-

Kuva 318. Takapyöräin laakerin rakenne
1 välilevyt, joiden avulla vetoakselin laakeri tarkistetaan

kaassa, jossa sillä aikaa paine on tasoittunut
sisemmän ja ulomman renkaan välillä. Jos tar-
vitaan, lasketaan ilmaa vähän pois tai pumpu-
taan vähän lisää.

Huom! Jos käytetään kellomerkinannolla varus-
tettuja pumppuja, niin asetetaan osoitin näyttä-
mään 4 at (60 lbs) tai 4,8 at (70 lbs) ja käytetään
sitten normaalimittaria rengaspaineen mittaamiseen.

Kuva 320. Pyörän tasapainon tarkastus
Työväline: DD-436

vaikka pyörä onkin lepotilatasapainossa (staattinen
tasapainoitus). Jos halutaan tarkkaan tutkia pyörän
tasapaino, on se tutkittava myöskin sen pyöriessä
ja jos se silloinkaan ei heitä sivullepäin, on siinä
liiketasapaino (dynaaminentasapaino) lopullisena ta-

Kuva 319. Renkaan epäkeskeisyyden mittaus
Työväline: DD-436

Pyörien tasapainoilua.
(V. 1937—39 mallit)

Ajonopeuksien kasvaessa on pyöräin tasapainoon
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Ennen

Kuva 321. Pyörän heiton ja epäkeskeisyyden tarkastus
Työväline; DD-436

keena siitä, että pyörä ei aiheuta ajon aikana häi-
riöitä. Pyörän tulee myöskin olla täysin akselia
vastaan kohtisuorassa, mikä mitataan vanteen reu-
nasta.

tasapainoitusta on tarkastettava, että etupyörät
Pyörän ja reunan epäkeskeisyys ei saa olla yli

renkaan pinnasta mitaten eikä sivuheitto yli
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a /l
6" vanteen sivulta mitaten. Jos rengas on asen-

nettu hiukankin väärin vanteelle, saattaa tämä
aiheuttaa tasapainon häiriytymisen. Tällöin voi asian
usein korjata päästämällä ilman renkaasta ja lyö-
mällä sitä kumivasaralla ympäri vanteen.

Öljytiivisteet.

Uusissa renkaissa on merkki, värillinen piste.
Tämä tarkoittaa sitä, että tämän pisteen tulee olla
venttiilin kohdalla, jolloin pyörä on tasapainossa,
kuten jo edellä on mainittu.

Saattaa sattua tapauksia, että myöskin takapyö-
räin renkaat ja vanteet aiheuttavat pyöränheittoa.
Näitä tutkittaessa on pyörä irroitettava ja tasa-
paino tutkittava sopivassa erikoislaitteessa.

aikaisesti.

Kuva 322. öljytiivisteen rullaus ennen
paikalleensijoitusta.
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Kun uudet öljytiivisteet sijoitetaan pyörän napoi-
hin, on tarkastettava, että nahka on taipuisaa ja
pehmeää. Uudet öljytiivisteet pidetään ennen asen-
tamista n. 30 minuuttia ohuessa öljyssä. Tiivisteet
«rullataan«, kuten jo tämän kirjan osassa «Etu-
akselk sivulla 50 on mainittu, käyttämällä sileää
terässauvaa (kuva 322). Samoin on tiivistettä asen-
nettaessa tarkastettava, että akselien ja kosketus-
kohtien pinta on sileä, jotta tiiviste ei kuluisi ennen-



Kuva 323 Etupyörä ja sen kiinnitys
(mallit Pl-2, C 7, C 8)

Kuva 324 Takapyörä ja sen kiinnitys
(mallit Pl, 2, C7, C8)

1 — Pyörä ja vanne
2 — Jarrurumpu
3 — Pyörän jarrutuen tomutiivisteen pidin
4 — Etupyörän laakeri, sisäpuolinen
5 — Pyörän pultti
6 — Pyörän kansi
7 — Etupyörän laakeri, ulkopuolinen
8 — Etupyörän laakerin mutteri
9 — Etupyörän navan rasvasäiliö

10— Etupyörän laakerin pidin
11 — Etupyörän laakerin kartio, ulkopuolinen
12 — Etupyörän napa
13— Jarrurummun ja pyörän navan niitti
14— Pyörän kannen pidin
15— Pyörän ja renkaan tasapainoituspaino
16— Pyörän ja renkaan tasapainoituspainon ruuvi
17 — Jarrusylinterin tyhjennystulppa

1 — Pyörä ja vanne
2 — Jarrurumpu

6 — Akselin mutteri
5 — Pyörän kansi
4 — Pyörän kansi pultti
3 — Jarrusylinteri, takimainen, vasen

7 —- Akselin kiila
8 — Akseli
9 — Takapyörän napa

10 — Akselin öljytiiviste, ulkopuolinen
11 — Pyöränkannen pidin
12 — Takapyörän jarrutuen pultti
13 — Takapyörän jarrutuki
14 — Jarrusylinterin tyhjennystulppa
15— Jarrusylinterin tyhjennystulpan mutteri
16 — Jarrusylinterin putkenyhdistäjän tiiviste, takimai-

nen
18 — Jarrusylinterin tyhjennystulpan mutteri
19 — Jarrusylinteri, etumainen, vasen

17 — Jarrusylinterin putkenyhdistäjä, takimainen

20 — Akseli
21 — Etupyörän laakerin rulla
22 ■— Etupyörän navan öljytiiviste
23 — Voidenippa

18— Jarrusylinterin putkenyhdistäjän pultin tiiviste,
takimainen

19 ■— Jarrusylinterin putkenyhdistäjän pultti, taki-
mainen

24 — Jarrutuen tomulevy
25 ■— Jarrukengän ankkuripultti
26 —Raidevipu, vasen

20 — Akselin öljytiiviste, sisäpuolinen
21 — Akselin laakerin kuori

27 — Jarrutuki
28 — Jarrurumpu

22 — Taka-akselin koppa

26 — Jarrukengän ankkuripultti, takimainen

23 — Akselin laakerin voidenippa
24 — Akselin laakerin kartio ja rullat
25 — Akselin laakerin säätölevyt
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Kuva 325 — Etupyörä ja sen kiinnitys
(mallit C-14—17)

1— Pyörä ja vanne
2 — Jarrurumpu
3 — Pyörän jarrutuen tomulevyn pidin
4 — Etupyörän laakeri, sisäpuolinen
5 — Pyörän pultti
6 — Pyörän kansi
7 — Etupyörän laakeri, ulkopuolinen
B■— Etupyörän laakerin mutteri
9 — Etupyörän navan rasvasäiliö

10-— Etupyörän laakerin aluslevy
11 — Etupyörän laakerin kartio, ulkopuolinen
12 — Etupyörän napa

1 — Pyörä ja vanne
2 — Jarrurumpu

5 — Pyörän kansi
4 — Pyörän pultti
3 — Jarrusylinteri, takimainen, vasen

6 — Akselin mutteri
7 — Akselin kiila
8 — Akseli
9 — Takapyörän napa

10— Akselin öljytiiviste, ulkopuolinen
11 — Pyörän kannen pidin
12 — Takapyörän jarrutuen pultti
13— Takapyörän jarrutuki13 — Jarrurummun ja pyörän navan niitti

15— Pyörän ja renkaan tasapainoituspaino
16 — Pyörän ja renkaan tasapainoituspainon ruuvi

14 — Pyörän kannen pidin 14 — Jarrusylinterin tyhjennystulppa

18-— Jarrusylinterin tyhjennystulpan päätemutteri
17—■ Jarrusylinterin tyhjennystulppa

19— Jarrusylinteri, etumainen, vasen
20 — Akseli holkkeineen, vasen

22 -— Etupyörän navan öljytiiviste
21 — Etupyörän laakerin kartio, sisäpuolinen

23-— Voidenippa

25 — Jarrukengän ankkuripultti
24 — Jarrutuen tomulevy

kuvissa 317 ja 318.

Pyöräin kiinnitys vv. 1937—39 malleissa on pää-
asiassa rakenteellisesti samantapainen, kuin nähdään

23 — Akselin laakerin voidenippa26 — Raidevipu, vasen
27 — Jarruntuki 24 — Akselin laakerin kartio ja rullat

25 — Akselin laakerin säätölevyt

20 — Akselin öljytiiviste, sisäpuolinen

28 — Jarrunrumpu

22 —■ Taka-akselin koppa
21 — Akselin laakerin kuori
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Kuva 326 — Takapyörä ja sen kiinnitys
(mallit C-14—17)

15 -— Jarrusylinterin tyhjennystulpan päätemutteri

18 — Jarrusylinterin putken yhdistäjän pultin tiiviste
takimainen

16 — Jarrusylinterin putken yhdistäjän tiiviste, taki
mainen

17 — Jarrusylinterin putken yhdistäjä, takimainen

19— Jarrusylinterin putken yhdistäjän pultti, takimai
nen

26 — Jarrukengän ankkuripultti, takimainen



KORI.
Yleistä. Näitä pultteja ja ruuveja on etenkin ensimäisten

1 500 km. aikana ja jälkeen ajon uudessa vau-
nussa tarkastettava ja kiristettävä tänä aikana
mahdollisimman usein.

Korit ovat täysteräskoreja ja muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden. Yksityiset jäykästä puriste-
tusta teräksestä valmistetut osat, kuten IJ-raudat,
levyt ja pylväät ovat hitsatut yhteen erittäin lujaksi
kokonaisuudeksi. Rakenteesta johtuen saadaan on-
nettomuudessa vioittunut kori yksinkertaisesti ja
halvalla jälleen kuntoon. Useimmissa tapauksissa
saadaan onnettomuudessa vääntyneet korin teräs-
levyt kuumentamalla ja vasaroimalla alkuperäiseen
muotoonsa ja murtumat hitsaamalla korjatuiksi.
Suuremmissa viottumissa voidaan leikata suuria
paloja irti kaasuliekillä ja hitsata uudet tilalle,
ilman että alkuperäisen rakenteen muoto, asento ja
kestävyys siitä kärsii. Hyvin harvoin tarvitsee kui-
tenkaan käyttää näitä keinoja uusien koriosien
sovittamiseen.

Verhoilun puhdistus
Kamelinlanka- tai verkakankaan puhdistami-

seen suositellaan käytettäväksi »Fabric Cleaner»
puhdistusainetta, jota saadaan huolto-osastolta.
Tämä »Fabric Cleaner» on tieteellisten kokeilujen
tulos ja valmistettu erikoisesti autonverhoilun puh-
distukseen. Se sopii myös muidenkin kankaiden
puhdistukseen. Käyttö-ohje on jokaisen astian nimi-
lapussa.

Koska autovahingot ovat monenlaisia ja vaati-
vat sentähden erilaisia korjausmenetelmiä, rajoi-
tutaan tässä käsikirjassa käsittelemään vain korin
yleistä hoitoa.

Tarkastus.

kaksi se on rakennettu, tarkastettava määrättyjen
aikojen knluttua. Tällaiset tarkastukset ovat erit-
täin tärkeät uuden vaunun ensimäisten 1 500 km.
ajon aikana. Jotta kori pysyisi parhaassa kunnossa
ja natina estettäisiin, olisi seuraavat seikat huolel-

Jokainen kori on, riippumatta siitä kuinka jäy-

lisesti tutkittava ja korjattava:

Nahan tai keinonahan puhdistus.
Nahka- tai keinonahkapatjoituksen likaantuessa

saadaan se jälleen kiiltäväksi hankaamalla sen pin-
taa veteen ja hyvään saippuaan kastetulla vaat-
teella. Sitten käytetään puhtaaseen veteen kastet-
tua vaatetta. Sen jälkeen kuivataan nahka peh-
meällä, puhtaalla kankaalla. Nahka saa alkuperäi-
sen kiiltonsa hankaamalla kuivalla vaatteella.

Minkäänlaisia nestemäisiä puhdistusaineita ei ole
tarkoitukseen käytettävä, koska patjoitus tällöin pilaan-
tuu.

Lakkauksen hoito

Lakkaus pysyy kiiltävänä pesemällä usein puh-
taalla vedellä ja hankaamalla puhtaalla pehmeällä
kankaalla.

1. Tutkitaan ovatko kaikki koripultit kiristetyt.
2. Tutkitaan lattian kiinnitysruuvit ja kiristetään

tarvittaessa.

Lakkaus tulee himmeäksi lakan hapettumisen
johdosta. Se johtuu tavallisesti ilmaston vahingoit-
tavasta vaikutuksesta, jota ei voida estää, ellei
lakkausta suojata aineella, johon ilmasto ei vaikuta.
Tehtaan huolto-osastolta saadaan erilaisia vahoja
sekä kiilloitus ja puhdistusaineita.

5. Tutkitaan kaikkien ikkunain sivuväljyys sekä
metalliosien kosketus akkunain sisä- ja ulkoke-
hyksiin. Liika väljyys poistetaan asettamalla
ohjauskiskoihin pahvilistat ja metallien kosketus
estetään siirtämällä lasinnostajaa tai tiivistys-
listaa.

3. Tarkastetaan ja kiristetään kaikki ovien saranat,
lukot, ikkunain sulkijat ja kaukokäyttölaitteet.

4. Tutkitaan lukkojen salpalevyt ja säädetään ne.

Pulttien ja ruuvien kiristäminen.
Häiritsevä ja vaikeasti löydettävä ääntely syn-

tyy lattiassa, ovien saranoissa, rungon ja korin
välisissä pulteissa, jollei niitä säännöllisten aikojen
kuluttua kiristetä.

6. Koeajetaan vaunu ja tutkitaan missä tarkistuk-
sia on tehtävä. Kaikissa tehtävissä korjauksissa
on aina meneteltävä tämän käsikirjan vastaavien
ohjeitten mukaan.

Useimmiten toimitetaan lakkaus paineilmapistoo-
lilla ruiskuttaen. Lakkausta voidaan paikata maa-
lausruiskulla tai jollei sellaista ole saatavissa, paika-
taan pienet naarmuuntumat siveltimellä ja sopivalla
lakalla, jonka annetaan kuivaa huonelämmössä.

Keinoemalji muodostaa kovan pinnan ja on lakan
näköistä, mutta vaatii se maalausruiskun ja on
päällystys tehtävä huoneessa, jonka lämpötila on
vähintään 82° C (180° F). Naarmujen paikkaus
keinoemaljilla on mahdollista vain maalausruiskulla
ja on se tehtävä vähintään 82° C (180° F) lämmössä.
Tällöin on varottava, ettei lämpötila ole liian korkea,
koska muut vaunun osat (jos koko vaunu on maa-
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laamossa) kuten juotoskohdat, ankkurikäämit, syty-
tyskelat y.m. voivat tällöin vahingoittua.

Keinoemaljin puhdistus ja kiilloitus tapahtuu
samoin kuin lakkauksenkin.

Ovien kädensijat.
Ikkunain sulkulaitteet.

Kädensijat ja niiden tapit ovat kiinnitetyt oviin
lukkolevy n lävitse kulkevilla ruuveilla. Irroitta-
malla nämä ruuvit saadaan kädensijat irti ovesta
vetämällä suoraan ulos.

Ovien lukkosylinterit.
Ovien lukkosylinterit saadaan helposti irti avaa-

malla muutamia kierroksia niitten ovien pielissä,
olevia pidätinruuveja. Silloin voidaan sylinteri hel-
posti vetää ulos pesästään. Lukkosylinterit on kiin-
nitettävä paikoilleen sylinterin jakäyttövivun ollessa
lukitsemattomana.

Lukkosylinteri saadaan helpommin paikalleen,
ohjaamalla nelikulmainen sylinterintappi ohuella
teräslangalla lukkoon. I'ämän langan teroitettu pää
työnnetään patjoituksen lävitse oven ulkosivulla
olevan lukkosylinterin reijan reunasta. Lanka työn-
netään oven sisäsivulla patjoituksen alla olevasta
reijasta kunnes se tulee ovesta ulos. Langan esiin-
pistävä pää työnnetään lukkosylinterin tapin kes-
kelle porattuun reikään ja käytetään lankaa lukko-
tapin ohjauksena, jonka jälkeen sylinteri voidaan
sovittaa paikalleen. Sylinteri kiinnitetään ovenpie-
leen kierrettävillä kiinnitysruuveilla.

Ennenkuin ovi suljetaan uuden lukkosylinterin
sovittamisen jälkeen, tutkitaan, että lukko toimii
oikein.

Tuulilasin sulkulaite.
Tuulilasi avataan ja suljetaan varustelaudalla ole-

valla erillisellä kammella. Kammen tapissa oleva
kierukka käyttää lieriömäistä pyörää, jolla kulkee
teräsvanne, jonka vapaa pää on kiinnitetty tuuli-
lasin alareunaan silmukalla ja tapilla, joka samalla
toimii kääntötappina. Jotta teräsvanne olisi kyllin
luja avaamaan tuulilasia nurjahtamatta on sen
poikkipinta vähän kaartuva. Pyörärummulla on
vanne kuitenkin litteänä.

seuraavalla tavalla:
Säätölaite on kiinnitetty kannattimeen, joka yl-

häällä on kiinni väliseinässä ja varustelaudassa.
Kampi on varustettu urilla, jotka sopivat kierukan
tappiin, niin että kampi voidaan kääntää mihin
asentoon hyvänsä tuulilasin ollessa suljettuna.

Tuulilasinpyyliki jät ovat varustetut itsenäisesti
toimivilla alipainemoottoreilla.

Tuuletusluukut.
Rintalevyn päällä olevaa tuuletusluukkua sääde-

tään varustelaudan alla olevalla vivulla. Jottei tuu-
letusluukun ollessa suljettuna vaunuun tunkeutuisi
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vettä, ei kumiletku, joka johtaa veden tuuletus-
luukun ympäri kulkevasta kourusta, saa olla tukossa
eikä taipunut.

Ovissa olevat ikkunat, jotka ovat varustetut tuu-
letuslevyillä, voidaan ilman tuuletuslevyjä tai yh-
dessä niiden kanssa samana ruutuna nostaa ylös
tai laskea alas. Pieni säppi, joka on kääntyvän
tuuletuslevyn ja kääntymättömän lasin yhtymäpai-
kassa eroittaa, ollessaan pystysuorassa asennossa,
molemmat sulkulaitteet toisistaan, niin että ikku-
nan kääntymätön osa voidaan nostaa tai laskea ja
tuuletuslevy kääntää. Jos säppi asetetaan vaaka-
suoraan asentoon, ovat molemmat laitteet yhdiste-
tyt, niin että molemmat ikkunat voidaan samana
levynä nostaa tai laskea, edellyttäen että tuuletus-
levy on täysin suljettu. Säppi voidaan asettaa
vaakasuoraan vain silloin kun tuuletuslevy on lujasti
kiinni.

Etuovien ikkunat niissä malleissa, jotka eivät ole
varustetut kääntyvillä tuuletuslevyillä, ovat niin
rakennetut, että ne kammen ensimäisellä kierrok-
sella menevät taaksepäin ovien pielien sisään noin
38 m/m (1 1/2"). Näin syntyy tuuletusaukko oven
lasin ja ikkunanpielen väliin.

Kampia edelleen kiertämällä laskeutuu ikkuna
tavalliseen tapaan.

Tätä ikkunan liikettä säätävä koneisto on kammen
yhteydessä ja käyttää sitä lasin kiinnityskiskossa
olevaa rullatappia siirtävä nokkapyörä. Tämä tappi
toimii myös lasin ja sen kiinnityksen pidättäjänä ja
estää lasia nousemasta yli määrätyn pisteen. Ennen-
kuin lasi voidaan irroittaa ovesta on tappi poistet-
tava, koska muuten ei lasia saada kyllin ylös, jotta
nostovarsi ja lasin kiinnityskisko saataisiin irti toi-
sistaan.

Takaovien ja takimaisten sivuikkunoiden käyttö-
laitteissa ei ole näitä tappeja eikä nokkia.

Etuovien lasien (tuuletuslevyillä varus-
tettujen) paikalleen sovitus ja irroitus.

Etuoven tuuletuslevyllä varustettu ruutu on, sen-
jälkeen kun sulkemisvipu on asetettu vaakasuoraan,
irroitettava ovesta aivan samoin kuin takaovenkin
ruutu. Tuuletuslevyn ruutu irroitetaan ikkunasta

2. Poistetaan kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät alem-
man kiertotapin ja painetaan ulommaista ruu-
dunkehystä kevyesti niin, että kehys pääsee irti
tappilevystä.

1. Säppi asetetaan pystysuoraan ja avataan tuule-
tusaukko kokonaan.

3. Työnnetään kehys irti lasista varoen, ettei kehys
murru nurkista. Vetämällä kevyesti kehyksen
ylä- ja alaosaa toisistaan avonaisessa päässä tulee
tehtävä helpommaksi eikä nurkkia liiaksi rasi-
teta lasia irroitettaessa.



Ruudun kääntymätön osa irroitetaan ikkunasta
seuraavalla tavalla:

kehys ja kierukkapyörän laipan kiinnitysruuvi. Tuu-
letusikkuna avataan aivan auki ja irroitetaan taki-
maisen sivutuuletusikkunan ylemmän kääntötapin
levyn ruuvi, joka on upotettu tiivistyslistaan.

1. Asetetaan säppi pystysuoraan.
2. Vedetään ylä- ja alakisko irti liitoksistaan. Lasi

jää kiinni alakiskoon ja luistaa pois yläosasta.
Kun tuuletuslevyn ruutu on irroitettu, voidaan

poistaa kuminen tiivistyslista painamalla alempi
kiertotappi irti hammaspyörästä. Käyttämällä täl-
löin sopivaa hammaspyörän vetolaitetta estyy osien
vahingoittuminen. Sitten voidaan vetää tiivistys-
lista kehyksen urasta irti. Tiivistyslista saadaan
helpommin paikalleen käyttämällä apuna saippua-
vettä.

Lasi painetaan kehyksineen alas siksi, kunnes
alempi kiertotappi on työntynyt riittävästi kierukka-
pyörän laippaan, jolloin ylemmän kiertotapin pidin
pääsee irti nelikulmaisesta kiertotapista. Nyt kal-
listetaan lasia jakehystä nostaen niitä samalla ylös-
päin, kunnes alempi kiertotappi on kokonaan irti
kierukkapyörän laipasta, jolloin kehys voidaan hel-
posti nostaa aukosta ulos.

Kehys irroitetaan lasista siten, että sitä koossa-
pitävät sinkilät eroitetaan ja vedetään ensin kehyk-
sen etumainen puolisko irti lasista, sitten hiukan
levitetään takaosaan ylä- ja alapuolikkaita toisis-
taan ja vedetään lasi ulos.

Ovien lasien paikoilleen sovitus ja irroitus.
Lasien ohjauslistojen yläpäitä pitävät akkunake-

hykset paikoillaan. Ohjauslistat voidaan helposti
irroittaa poistamalla ensin akkunakehykset, vetä-
mällä sitten ohjauslista ylös jakallistamalla sen ylä-
pää samalla sisäänpäin.

Uuden lasin sovitus tulee helpommaksi, jos ke-
hyksessä oleva kuminen tiivistyslista kostutetaan
saippuavedellä.
Lasin jakehyksen paikoilleenpano takimaiseen tuu-

letusikkunaan tapahtuu päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin edellä on esitetty. Kun alempi kääntö-
tappi on sovitettu kierukkapyörän laippaan jaylempi
kääntötappi kehyksen yläosassa olevaan pitimeen
nostetaan lasi kehyksineen ylös kunnes ne tulevat
kohdalleen ikkuna-aukkoon. Sitten kiristetään kie-
rukkapyörän laipan pidätysruuvi ja takimaisen sivu-
ikkunan ylemmän kiertotapin levyn ruuvi kiinni.

Etuovien ikkunaruudut saadaan ulos irroitta-
malla ensin oven verhoilu, akkunakehys ja ohjaus-
listat ja sitten ikkunan alapuolella oleva oven sisä-
osa, jonka jälkeen ruutu kierretään kammella hi-
taasti ylös ja kallistetaan yläreunastaan sisäänpäin.
Koska takaoven lasin kiinnityskiskossa ei käytetä
pidätinruuvia, voidaan takaoven ruutu irroit-
taa poistamatta oven verhoilua.

Kun ikkuna on kierretty kammella aivan ylös,
niin kohtaavat siirtovarret toisensa kiinnityskiskon
keskellä, josta seuraa, että lasi voidaan nostaa ovesta
kiskoineen pois.

Lasi sovitetaan kiinnityskiskoonsa asettamalla
kisko puupölkyille ja panemalla sopiva määrä kiti-
nää ehkäisevää ainetta lasin kiinnityskiskon ylä-
reunaan. Lasin alareuna asetetaan hyvin uralle ja
lasin yläreunan päälle asetetaan pehmustetulla
uralla varustettu puu ja lyödään sitten kevyesti
puu- tai kumivasaralla.

Lasien sovitus ja irroitus alaslaskettavissa
takasivuikkunoissa.

Alaslaskettavien taka-sivuikkunoiden lasit vaihde-
taan samoinkuin ovi-ikkunain lasit.

Irroitetaan ensin sisäkehykset ja ohjauslistat ja
samalla kun lasi nostetaan ylös kunnes siirtovarret
kohtaavat toisensa kiinnityskiskon keskiosassa, kal-
listetaan lasin yläosaa vaunun sisällepäin. Silloin
voidaan irroittaa varsien päissä olevat nupit kiskon
urasta.

Lasin on oltava niin lujassa, ettei kiinnityskisko
irtoa käsivoimin. On tärkeätä, että puussa oleva
ura on samanlainen kuin lasin yläreuna ja että
käytetään kylliksi pehmustetta vaimentamaan vasa-
ran iskut. Lasi saadaan kehykseen myös siten, että
asetetaan puu-ura ylöspäin työpöydälle, sovitetaan
ruudun yläreuna pehmustettuun uraan ja lyödään
nuijalla kisko päälle. Lyöminen on suoritettava
varovasti, jottei kiinnityskisko vioittuisi iskuista.

Irroitetaan verhoilu ja sen jälkeen neljä ruuvia,
jotka pienien korvakkeitten läpi kiinnittävät akku-
nakehyksen. Irroitetaan akkunakehys yhdessä ik-
kunan kanssa. Poistetaan alhaalla oleva kiristys-
pultti ja ylhäällä ikkunan kääntötapissa oleva ruuvi.
Irroitetaan kumitiiviste ja otetaan ikkuna ulos.

(Käännettävä malli).
Takasivuikkunoiden irroitus.

On verrattain helppo irroittaa kiinnityskisko la-
sista. Kiskon kiinnitys uuteen lasiin on selostettu
luvussa »Ovien lasien paikoilleen sovitus ja irroitus».

Paikalleen sovitus on tehtävä päinvastaisessa jär-
jestyksessä.

Kun lasi ja kisko ovat paikallaan kierretään
ikkuna kammella niin alas, että kiskon levyn rulla-
tappi voidaan asettaa paikoilleen oven sisäosassa
olevan aukon kautta. Tämä on erittäin tärkeätä.

Lasin ja sen kehyksen irroittamiseksi säädettä-
vistä sivuikkunoista takana, irroitetaan akkunansisä-

Takaosan sivuilla olevien tuuletusikkunoit-
ten lasien kiinnitys ja irroitus.
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Katto.
(Päällyste vanhemmat mallit)

Vaunun katto on tehty siten, että se on kireä
ja täysin vedenpitävä ilman tiivisteitä, nupia ja
ruuveja. Se voidaan asettaa takaisin murtoajassa
siitä, mitä sellainen tavallisesti vaatii, ilman että
tarvitsee irroittaa katon kehys tai sisäpuolinen ver-

Katto.
hoilu.

Katon irroitus tapahtuu siten, että nostetaan ylös
katon takaosan keskellä yhtyvät tiivistelistan mo-
lemmat päät ja vedetään nämä kumilistat irti
urasta, jonka muodostavat kattopelti ja kattokaa-

(Teräksinen)

rien tuki.
Uuden kattopäällysteen asetus tapahtuu seuraa-

vasti:
1. Päällyste leikataan kattokourun malliseksi, jät-

täen joka sivulle noin 5 cm (2") levyinen yli-
määräinen reunus. Katon sisäverhoilu.

2. Painetaan päällyste n. 30 cm (12") pituudelta
kattoaukon etuosan keskellä kattotuen ja katto-
pellin väliseen kouruun.

3. Sovitetaan kattotiivistelistan keskiosa tähän
kouruun, joten päällyste pysyy paikallaan.

4. Alkaen edellämainitusta paikasta painetaan katto-
päällyste kouruun vuorotellen kummallakin puo-
lella, kiristäen niin lujasti kuin mahdollista, ja
kiinnittäen hyljätystä kattotiivisteestä leikatuilla
25—50 m/m (1"—2") pituisilla suikaleilla siksi
kunnes koko päällyste on paikallaan. (Näitten
suikaleitten sijasta voidaan käyttää myös sopi-
vasti leikattuja puukiiloja).

5. Alkaen siitä paikasta, missä päällyste on edessä
kiinnitetty koriin tiivistysliuskalla, painetaan tii-
visty sliuska lujasti kouruun, kulkien tasaisesti
pitkin molempia sivuja ja ottaen pois väliaikaiset
kiilat, kunnes päät yhtyvät kattoaukon taka-
osassa.

6. Tiivistyslistan ylijäävät päät leikataan niin, että
ne yhtyvät tiiviisti yhteen.

Kattopäällyste on valmistettu erikoisesti kylläste-

ketaan sitä kummaltakin puolen keskeyttämättä
takaosan keskelle.

9. Ylijäänyt kattopäällysteen reuna nostetaan ylös
ja asetetaan terävä veitsi sen jakattopellin väliin.
Pitämällä veitsi vaakasuorassa ja painamalla terä
vasten tiivistyslistaa, leikataan ylijäänyt pääl-
lyste irti ympäri koko kattoaukon.

Leikkaaminen aloitetaan etuosan keskeltä ja jat-

8. Tiivistyslista lyödään puuvasaralla kouruun,
alkaen kattoaukon etuosan keskeltä ja kulkien
molempia sivuja takaosan keskelle.

7. Painetaan tiivistyslista neljästä kulmasta kou-
rusta kyllin pitkälle ulos, jotta pystysuorat kumi-
pinnat tulevat esille ja sivellään ne kumiliimalla
niitten kiinnittämiseksi.

tystä aineesta ja tarvitsee se hyvin vähän hoitoa.
Aika ajoin on katto pestävä hyvällä, pehmeällä
saippualla ja vedellä, jotta sen alkuperäinen kiilto
nja kestävyys säilyisivät. Jos päällyste tulee hir-
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meäksi ja vaalenee, joten sively on tarpeen, on
erikoisesti valikoitava kattoväri, joka ei vahingoita
päällystettä. Olisi käytettävä vain autokattoihin
sopivaa kumilakkaa, jota saadaan tehtaan huolto-
osastolta.

Teräskatto voidaan irroittaa poistamalla ensin
katon sisäverhoilu ja kattokaarien pultit sekä sitten
pultit, jotka kiinnittävät katon koriin. Katto voi-
daan sitten painaa ylös ja nostaa pois paikoiltaan.

Kattoa jälleen sovitettaessa on katon ja korin
väliin asetettava eriste, jottei radiolla varustetuissa
vaunuissa sattuisi sähköhäiriöitä.

Katon sisäpuolinen verhoilu on keskeltä kiinni-
tetty kattokaariin ja pitää sen reunoja kiinni teräs-
jouset, jotka ovat neulotut sisäkaton reunassa ole-
viin taskuihin.

Sisäverhoilun irroittamiseksi on ensin poistettava
reunanauha ja kattolamppujen lasit ja kehykset.
Irroitetaan verhoilunaulat, jotka kiinnittävät katon
verhoilun alareunat ovien ja takaikkunoiden ylä-
puolella olevaan kiinnitysnauhaan. Irroitetaan tuuli-
lasin yläpuolella oleva lista ja verhoilu sekä ruuvit,
joilla teräsjousien päät ovat kiinnitetyt koriin. Kun
verhoilunaulat on irroitettu saadaan ruuvit esille
nostamalla sisäkaton reuna ylös.

Kun kiinnitysjouset on irroitettu katon sisäpuo-
lella olevista taskuista, poistetaan naulat, jotka
kiinnittävät katon keskustan kattokaariin.

Katon sisäverhoilua paikoilleen sovitettaessa on
meneteltävä päinvastaisessa järjestyksessä. Ensin
kiinnitetään verhoilu keskimäisiin kattokaariin. Sit-
ten pistetään kiinnitysjouset taskuihinsa ja samalla
kun niitten vapaat päät painetaan katon kehystä
vastaan, pistetään ruuvit jousien alapäissä olevien
silmukoitten läpi ovien ja takaikkunoiden yläpuo-
lella olevaan kiinnitysliuskaan. Sitten kiristetään
nämä ruuvit.

Verhoilun reuna naulataan kiinnitysliuskaan
kiinni; naulojen etäisyyyden toisistaan on oltava n.
10 cm. (4"). Sitten kiinnitetään reunanaulat, tuuli-
lasin yläpuolella oleva lista sekä kattolamppujen
lasit ja kehykset.

Sähköjohtojen korjaamista ja taka-sivuikkunoiden
koetusta tai vaihtamista varten tai pienten katon
sisäverhoilussa olevien vikojen korjaamiseksi on
usein irroitettava sisäverhoilu, jotta niihin päästäi-
siin käsiksi. Ei ole irroitettava enempää kuin mitä
välttämättä tarvitaan.

Hyvin harvoin tulee kysymykseen korin seinä-
pinnan tai puristetun vahvikkeen tai tuen uusimi-

Korin seinäpintojen ja tukien korjaaminen.



nen. Kokenut korinkorjaaja voi kunnollisella hit-
sauslaitteella korjata vahingoittuneen osan paljon
paremmin ja halvemmin kuin jos koko osa uusittai-
siin.

oven välillä on kaikilla neljällä sivulla yhtä suuri
rako. Ovi ei saa missään kohti koskettaa kehykseen.

Ovet eivät ole täysin jäykkää rakennetta ja saa-
daan ne sentähden, jos ovat vääntyneet, oikaistuiksi
seuraavalla tavalla:
1. Ovea voidaan sivuttain siirtää siten, että korin

pylväisiin kiinnitettyjen saranoiden ruuveja löy-
sätään ja siirretään pitkulaisissa reijissään sisään
tai ulospäin.
Huom! Lasi lasketaan mahdollisimman alas.

Oikominen. (Kokoteräskorit)

Kokoteräskorit ovat erittäin jäykkärakenteisia.
Yksityiset osat ovat hitsatut yhteen ja tarkasti
oikaistut valmistettaessa, joten ne muuttavat muo-
toansa vain voimakkaista iskuista tai väännöistä,
kuten yhteentörmäyksissä sattuu. Jos vääntymistä
tapahtuu, havaitaan se useimmiten vain korista
tai siitä, etteivät etu- ja takapyörät kulje samoja
jälkiä. Se voi johtua jousen katkeamisesta, taipu-
neesta akselista tai jousen kannattimesta. Kori
saadaan jälleen oikaistuksi taivuttamalla kyseinen
osa suoraksi tai asettamalla uusi osa.

2. Oven lukon puoleinen sivu saadaan nostetuksi
tai lasketuksi pistämällä ruuviavaimen pää tai
jokin muu litteä esine saranalehtien väliin ja
suljetaan ovi hitaasti siksi, kunnes sarana on tai-
punut kylliksi ja ovi tullut oikeaan asentoon.
Tällöin painuu ovi myös lähemmäksi sitä vas-
taavaa pylvästä.

3. Jotta ovi saataisiin lähemmäksi saranapylväs-
tään, painetaan saranoiden ulkopuoliset osat
ruuvipuristimella niin lähelle ovenpieltä kuin
mahdollista, jolloin on suojattava saranoiden ja
korin lakattua pintaa naarmuuntumiselta. Ovi
avataan varovasti, kunnes sarana on taipunut
kylliksi, jotta oven ja saranapylvään liika väli
on poistettu.

Jos itse kori on vääntynyt, todetaan se vertaa-
malla korin lävistäjien mittoja eri korkeuksilla ja
eri kulmissa. Siten on esim. etäisyys vasemmasta
etuoven pylväästä vastaavaan pisteeseen oikeassa
takaoven pylväässä aivan yhtä suuri kuin etäisyys
oikeasta etuoven pylväästä vastaavaan pisteeseen
vasemmassa takaoven pylväässä. Jollei kori jolla-
kin korkeudella ole suora tai sen epäillään väänty-
neen voidaan tehdä toisia mittauksia muissa kul-
missa.

Jos vääntynyt paikka on löydetty, on vain oikais-
tava vääntynyt tuki tai poikkivahvike. Hyvin vai-
keissa tapauksissa täytyy irroittaa taipunut poikki-
vahvike, oikaista kori, suoristaa vääntynyt kannatin
ja hitsata paikalleen tai uusia koko osa. Kaikki
riippuu vian suuruudesta.

ros auki ja sulkea ja avata ovi useasti kun kohdissa
2ja 3 mainitut tehtävät on suoritettu sekä sitten
kiristää ruuvit uudestaan muuttamatta niiden asen-
toa. Näin tulevat nimittäin saranatapit itsestään
kohdalleen, joten kireys, hankaaminen ja epämiel-

On eduksi kiertää saranalevyn ruuveja yksi kier-

lyttävä ääntely häviää.

Oven ohjaajien laakerien on painettava tasaisesti
kiilalevyjen pintoja. Laakerien kosketus tutkitaan
yksinkertaisimmin asettamalla paperipala laakeri-
pintojen väliin, jonka jälkeen ovi suljetaan ja yri-
tetään vetää paperi pois. Jos paperi lähtee repeyty-
mättä irti, osoittaa se, että laakeri on liian väljä.

Ovet tuetaan lukonpuoleiselta sivulta toisaalta
lukkopilarissa olevilla nokilla tai laakeri- tai kiila-
levyillä sekä toisaalta ovessa olevalla kiilalevyllä.

Jos alhaalla on liian suuri rako, menetellään aivan
samalla tavalla; puu on tällöin kuitenkin asetettava
yläkulmaan.

Ovenpuskurien ja ohjaajien tarkistus.

Jotta vääntynyt ovi, jonka lukon puoleisen sivun
yläosa ei sulkeudu tiiviisti, saataisiin hyvin sulkeutu-
maan, asetetaan oven alareunan ja lukonpuoleisen
ovenpielen väliin puupala ja painetaan oven ylä-
reunaa kevyesti sisäänpäin, kunnes ovi taipuu niin
paljon, että se sulkeutuu tiiviisti kun kiila on
poistettu.

Kuitenkin on välttämätöntä, että joka pultin
alla on ainakin yksi täytelevy. Tästä seuraa usein,
että kaikkien pulttien alle on asetettava lisää täyte-
levyjä, sitä pulttia lukuunottamatta, joka on lä-
hinnä korin ylintä pistettä, niin että liian korkeat
paikat tulevat alemmiksi ja siten koko kori oikais-
tuksi ja tasapainoitetuksi.

Jos kori on vähän taipunut kumialustojen kutistu-
misen ja yhteentörmäyksen johdosta, niin havaitaan
se siitä, etteivät ovet hyvin sulkeudu, ylhäällä on
suuri rako ja alaosa kiristyy kynnykseen, edellyt-
täen etteivät itse ovi tai sen saranat ole väänty-
neet. Tässä tapauksessa saadaan kori jälleen oikais-
tuksi asettamalla lisäalustoja korin ja rungon väliin
korin alimman kohdan läheisyydessä olevan pultin
alle tai poistamalla välipaloja liian korkealla ole-
vista paikoista.

ovet

Kokemus ja huolellinen tutkimus helpoittavat
kussakin tapauksessa vääntyneen korin oikaisemista
vähimmällä työllä.

Ovien oikea asento saadaan selville katsomalla,
että korin koristelista yhtyy oven vastaavaan lis-
taan ja että oven suljettuna ollessa on kehyksen ja

Ovien asento.
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Oven ulkopellityksen muodostama laippa on eris-
tetty lukkopylväästä siihen kiinnitetyillä kumipus-
kureilla. Näitten puskureitten paineen ovea vas-
taan on oltava niin suuri, että ovi aukenee itsestään
n. 12.5 m/m (1/2"), kun salpa on avattu vetämättä
kädensijasta ulospäin. Paine ei saa olla niin suuri,
että ovi on lyötävä kiinni, jotta salpa tulisi toiseen
syvennykseensä. Paineen on oltava yhtäsuuri sekä
alhaalla, että ylhäällä. Tämä tutkitaan paperi-
paloilla.

Oven puskurien paine saadaan suuremmaksi irroit-
tamalla niitä ovenpieliin kiinnittävät ruuvit ja
vetämällä puskureita pitimissään ulospäin. Puskurit
on pidettävä tukevasti paikoillaan niitten ruuveja
paikoilleen kiristettäessä. Paineen pienentämiseksi
siirretään puskureita pitimissään sisäänpäin. Pusku-
rien taakse voidaan asettaa pahvilevyjä tai uusia
entiset, jotta saataisiin oikea kireys.

Ikkunan nostolaite.
Oven koskettaminen ylempään tai alempaan sa-

ranapylvääseen saadaan vältetyksi sovittamalla
pylvääseen kumilevystä leikatut pyöreät kumipus-
kurit, jotka kiinnitetään ruuvilla pylvääseen sopi-
ville kohdille porattuihin reikiin. Puskurin ja pyl-
vään väliin voidaan asettaa pahvilevyjä paineen
suurentamiseksi. Nämä puskurit estävät myös oven
liian pystysuoran liikkeen.

Oven kehyksen sisäpuolella tai ovessa olevat epä-
tasaisuudet poistetaan, jos kosketus on mahdollinen,
viilaamalla tai vasaroimalla.

Pehmeästä kumista tehdyt tiivistelistat, jotka
kulkevat ylhäällä ikkunan ala-osasta oven ylempään
takanurkkaan, ovat liimatutulkopuoliseen ovilevyyn.

Oven salpa ja kaukokäyttölaite.

Purkaminen tapahtuu painamalla koristelevyä
oven verhoilua vastaan, jolloin tappi tulee esille
ja voidaan se työntää ulos naskalilla tai jollakin
muulla terävällä esineellä.

Sisäpuolelta avataan ja suljetaan lukko kauko-
kahvalla, joka on nastalla kiinnitetty tappiin, minkä
peittää kahvan koristelevy. Tätä koristelevyä pai-
naa sisäpuolinen jousi kahvaa vastaan.

Lukon ja kaukokäyttölaitteen korjausta varten
irroitetaan sisäpuolinen kaukokahva, ikkunan nos-
tokahva ja ikkunan sisäkehys sekä irroitetaan oven
verhoilu oven sivuilta ja alaosasta työntämällä
litteä esine esim. ruuvitaltta oven sisäreunan ja
verhoilun väliin ja kevyesti painamalla ulospäin
kunnes painonapit irtoavat reijistään. Irroitetaan
ikkunan nostolaitteen ruuvit ja painetaan nosto-
laite niin pitkälle oven sisään kunnes nostotappi
tulee ulos kiinnityslevyn reijästä. Kurottamalla
oven sisäpellityksessä olevasta aukosta voidaan pois-

Lukkoa käännetään ulkopuolelta tappiin kiinni-
tetystä kahvasta ja on se kiinnitetty oveen kahdella
lukkolevyn lävitse kulkevalla ruuvilla.

Oven lukko (salpa) ja kaukokäyttölaite ovat
lukon ja nostolaitteen kiinnityslevyn ja oven ulko-
pinnan välillä. Tämä laite on kiinnitetty oveen
kuudella ruuvilla.

Kori (vuosien 1938-39 mallit).
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taa lukko ja sen kaukokäyttölaite, kun ensin on
irroitettu ruuvitaltalla kuusi koneruuvia. Lukkoa
ja kaukokäyttölaitetta yhdistävä tanko on sovi-
tettu ikkunan nostolaitteen ja oven sisäseinän väliin;
sentähden on se vedettävä alas laitteen kanssa kun
ensin on nostolaite painettu taaksepäin oven sisään.

Ennen paikoilleen sovitusta öljytään lukko ja
kaukokäyttölaite.

Paikoilleen sovitettaessa menetellään päinvastoin
kuin edellä esitetty.

Kaukokäyttölaitteessa olevat pitkulaiset reijat
tekevät mahdolliseksi laitteen siirtämisen ruuveilla
lähemmäksi tai kauemmaksi oven lukkopylväästä,
jotta salpalevyssä salvan sulkeutuminen ja avautu-
minen tulisi varmemmaksi.

Ovien ikkunat nostetaan kammilla, jotka ovat
kiinnitetyt tappeihin pienillä nastoilla, mitkä peit-
tyvät kammen levyn alle.

Ikkunan nostolaite tarvitsee vain hyvin vähän
huoltoa. Jos se kuitenkin on purettava kytkimen
ja hammaskaaren säätämistä tai voitelua varten
niin voidaan nostolaite irroittaa sen kiinnityslevystä
(oven sisäpellityksestä) poistamalla ikkunan sisä-
kehyslistat, lasien ohjauslistat, lasit kiinnityskiskoi-
neen, oven sisäverhoilu ja nostolaite, irroittamalla
niitten kiinnitysruuvit, mainitussa järjestyksessä.
Sitten voidaan nostolaite, liikuttelemalla sitä kie-
murrellen oven tukien välissä, saada sellaiseen asen-
toon, että se voidaan vetää ulos sisäpellityksessä
olevasta aukosta.

Jos ikkunan nostolaite on irroitettava, on muis-
tettava sitä jälleen paikoilleen sovitettaessa, voi-
della se ohuesti moottoriöljyllä. Lasin kulkeminen
vinosti ohjauksessaan estetään siirtämällä nostolai-
tetta pitkulaisissa reijissä, niin että nostovarret
ovat samassa asennossa lasin kiinnityskiskon kes-
kellä, ikkunan ollessa aivan kiinni.

Paikoilleen sovitus tapahtuu päinvastaisessa jär-
jestyksessä.

Tämä tehdään koria kokoon sovitettaessa. Nosto-
laitetta pitää oikeassa asennossa pieni ruuvi, joka
pistetään oven kehykseen ja nostolaitteeseen porat-
tuun reikään. On muistettava tämä pikku ruuvi,
kiertää jälleen kiinni, kun laite on sovitettu pai-
kalleen.

Etuoven ikkunan nostolaite on sovitettava oikein,
jotta nokka ja rullatappi liikkuisivat vapaasti. Se
tehdään kiertämällä ensin lasi mahdollisimman alas
ja hellittämällä laitetta oveen kiinnittävät ruuvit.
Sitten nostetaan lasi niin korkealle, että tappi on
menossa sisään eli nokan ylimpään kohtaan. Tässä
asennossa ovat edellämainitut ruuvit kierrettävät
kiinni.

Edellä on esitetty pääasiassa aikaisempiin malleihin
sopivat tiedot korien käsittelystä ja hoidosta. Myö-
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naula.

hemmissä malleissa on tehty näihin ohjeisiin eräitä
täydennyksiä ja lisäyksiä. Ovien sisäpuoliset käden-
sijat saadaan irroitetuiksi, kun alustarengas paine-
taan verhoilua vasten, jolloin pidätinnaula paljas-
tuu. Tämä painetaan ulos sopivalla teräs- tai me-
tallipuikolla, jolloin kädensija ja alustalevy irtautu-
vat.

Kun ikkunan nostolaite irroitetaan on ensin
irroitettava kahvat, lasien kehykset, lasin ohjaus
(jos on kysymys etuovesta). Lasi lasketaan alas
ja säätölaitteen pysäytys irroitetaan. Sitten
irroitetaan neljä ruuvia, joilla alusta on kiinni ja
vedetään nostokoneisto irti. Koottaessa menetellään
päinvastaisessa järjestyksessä, mutta kiinnitysruu-
veja ei saa kiristää ennenkuin lasi on työnnetty
tiiviisti sen uriin. Tällöin höllitetään ensiksi mutteri
käyttökoneiston alaosassa, minkä jälkeen lasi pai-
netaan oven ulkosivua vasten. Tämän jälkeen ki-
ristetään mutteri jälleen kiinni.

Ovien lukkosylinterin irroitus tehdään kuten ai-
kaisemmissakin malleissa kiertämällä auki ovien pie-
lissä olevat pidätinruuvit.

Lukkosylinterin paikoilleensijoitus tehdään sa-
moinkuin aikaisemmissa malleissa käyttämällä apu-
na ohutta teräslankaa, jota käytetään ohjauksena.

Ovien verhoiltu peitelevy poistetaan siten, kun
ensin on irroitettu kahvat, että levyn yläosa ve-
detään keskiosassa ulospäin kahvan tapin yli ja
levyn ylähaarat taivutetaan irti ikkunan kehyksen
kohdalta. Nyt viedään oven peitelevyä ylöspäin
jolloin pidätinnastat irtautuvat alaosasta. Sitten
taivutetaan koko levyä ulospäin. Tällöin irtautuvat
sivuilla olevat pidätinvastat

Oven lukon kaukosäätölaite saadaan irti irroitta-
malla sisäpuoliset ja ulkopuoliset kahvat, lasin-
kehys, oven peitelevy, ikkunan osat, nostolaite ja
lukkosylinteri, lukon salvan molemmilla puolilla
olevat ruuvit sekä lopuksi kaukosäätölaitteen alus-
tan ruuvit, jonka jälkeen kaukosäätölaite voidaan
irroittaa.

Paikoilleen sijoitus tehdään päinvastaisessa jär-
jestyksessä. Oven lukkosylinteri on sijoitettava
heti sen jälkeen kun kaukosäätölaite on kiinnitetty

1939).

Kuva 329
Oven nostokiskon pidätinhakain irroitus (Plymouth

Kuva 328

3 — Lukkosylinteri.

Oven lukkosylinterin irroittaminen.
1 — Oven kahvan suuntausruuvi.
2 — Lukon pidinruuvi.

1 — Pidätinhaan päitten taivutus. 2 Taivutettu haka
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Kuva 330
Etuoven nostolaitteen irroitus.

Kuva 332
Oven aukaiseminen.

Tuuletuslevyyn kuuluva lasi irroitetaan, kun levy
on auki, vetämällä lasi ulos kehyksestä, ja jos lasi
on lujassa, sijoittamalla lasi kahden kumilevyn ja
puristimen väliin ja vetämällä lasi puristimesta kiin-
nipitäen. Paikoilleen sijoituksessa voidaan käyttää
puupalaa ja vasaraa.

Ovien ohjauslaitteissa tutkitaan tiiveys paperipa-
lan avulla, kuten edellä on mainittu. Ovessa olevaa
ohjauskappaletta voidaan nostaa tai laskea, kun
ruuvit molemmin puolin ensin höllitetään. Ohjaus-
kappaleitten tarkastusta ei pidä suorittaa, ennenkuin
ovet on oikaistu ja auto on kaikilla pyörillään tasai-
sella alustalla.

Ovien puskureja ei voida säätää, mutta voidaan
niiden alustain alle sijoittaa pahvilevyjä jolloin
ne saadaan ulommas ovenpilarista.

Tuulilasin irroittamiseksi irroitetaan taustapeili,
kehys ja tuulilasin pyyhkijän varsi. Kuminen tii-
visty snauha irroitetaan tämän jälkeen. Paikoilleen
asetettaessa on katsottava, että lasi tulee tiiviisti

Ovista vuotaa vettä sisälle, elleivät tiivistysnau-
hat oven sisäpuolella painu tiiviisti ovea vasten tai
jos vesikourut ovat vioittuneet. Tiivistysnauhain
asennon muuttamiseksi on ovien peitelevyt irroi-
tettava, jonka jälkeen nauha voidaan sijoittaa uudel-
leen.

Kuva 331
Etuoven lasin kiinnipitäminen kuminauhan avulla.

284

paikoilleen ja kuminen tiiviste varmistetuksi kumi-
liiman avulla. Kun tuulilasin pyyhkijä sijoitetaan
paikalleen, on sen akselin mutterin oltava kunnolli-
sesti kiinni, muutoin saattaa vettä tunkeutua tätä
tietä vaunun sisälle.

Korin sisällä tehtävistä töistä on joedellämainittu,
kun on esitetty aikaisempien mallien korien raken-
teellisia ja korjausseikkoja. Varsinaiseen verhoiluun
kuuluvia töitä ovat istuimet selkänojat ja korin
sisäverhoilu. Kun korin sisäverhoilu ja sen poista-
minen on tehtävä, on purettava runsas määrä eri
osia, kuten taustapeili, tuulilasin pyyhkijän katkai-
sija, tuulilasi, kattolamppu, ikkunain kehykset ja
istuimet. Aluksi irroitetaan sisäverhoilu takaikku-
nan alta ja ikkunain pielistä sekä päästetään irti
niistä kohdista, missä se on kiinni metallihakain
avulla. Uutta sisäverhoilua koriin sijoitettaessa on
muistettava liimata huolellisesti ne kohdat, jotka
vaunussa ovat olleet liimattuna, kuten ikkunain
y.m.s. kohtain yhteydessä.

Uusi oven ohjauslaite käsittää eräissä mailleissa
pyörivän salpalaitteen, mikä pitää oven varmemmin
kiinni eikä vaadi yhtä kovaa voimaa oven kiinni-

Kuva 333
Korin oikaiseminen. Kohtiin I—41— 4 on tehty mittaus

merkit ennen oikaisua.



Kuva 334. Kaksoistuulilasinpyyhkijä.

1 ■—- Pyyhkijän varret.
2 — Käyttövivun mutteri.
3 — Moottori.
4 — Moottorin ja pyyhkijän varren välivarsi.
5 — Lukitsemismutteri ja pultti.
6 — Pyyhkijän käyttövarsi.
7 —• Käyttövarren pidinlevy ja jousi
8 — Käyttövarren mutteri.
9 — Yhdysvarsi.

10 — Käyttövarren mutteri.

Koko sisäverhoilu on kiinnitetty korin pellityk-
seen ja runkoon jousipitimillä tai ruuveilla, niin
että se saadaan vahingoitta helposti irti ja jälleen
paikoilleen. Jos kori on hitsattava tai oikaistava
jossakin paikassa joka on päällystetty äänenvai-
mennusaineella, on viimeksi mainittu ensin irroi-
tettava. Korjauksen jälkeen on kuminan estäjä
jälleen sovitettava paikoilleen jakiinnitettävä koriin.
On erittäin tärkeä, että kaikki kuminan estäjän
palaset, suuruuteen katsomatta sovitetaan korin
korjauksen jälkeen jälleen paikoilleen.

vetämiseksi. Jos tätä laitetta on tarkistettava, voi-
daan se tehdä siten, että ovipilarissa olevaa osaa
nostetaan tai lasketaan, kun kiinnitysruuvit on ensin
höllitetty.

Kuvassa 334 nähdään kaksoistuulilasinpyyhkijän
rakenne. Kun vipujärjestelmää kootaan, on katsot-
tava, että pyyhkijän varret ovat aukiasennossa,
ennenkuin pultti 5 kiristetään kiinni. Tuulilasin
pyyhkijän moottorissa on relee, joka säätää varsien
liikkeet niin, että ne ovat ala-asennossa, kun kat-
kaisija on auki. Pyyhkijän moottorissa on kolme
eri kärkiväliä, jotka on pidettävä puhtaina ja oikein
säädettyinä. Lähekkäin olevista kärkiväleistä on
ylempi kärkivälipari säädettävissä alustaruuvin
avulla. Ulkopuolinen kärkivälipari on aina jatku-
vasti kiinni, sisäpuolinen säädetään 0.020—0.030":k5i.
Säätöä tehtäessä tulee pyyhkijän varren olla nor-
maalisessa pysähtyneessä asennossaan. Samoin on
katsottava, että sisempi kärkivälipari aukenee,
ennenkuin toinen kärkivälipari sulkeutuu, koska
muutoin moottoriin pääsee liian paljon virtaa.
Kolmas kärkiväli säädetään 0.025—o.o3o":ksi,
taivuttamalla ulompaa vartta. Moottorin lamellit
voidaan puhdistaa 00 hiekkapaperilla.

Hitsaus ja juottaminen ovat kaksi tärkeimmistä
töistä, jotka tulevat kysymykseen korien kunnosta-
misessa, sillä niitä tarvitaan useimmissa korikorjauk-
sissa. Sentähden pitäisi jokaisessa korikorjaamossa
olla, ei ainoastaan tarvittavat kojeet näitä tärkeitä
töitä varten, vaan myöskin hitsaaja, joka on täysin
perillä kokoteräskorien hitsaus- ja juotostöistä.

Hitsaus ja juottaminen.

Korin kuhmujen oikaisu ja metallilevyjen hitsaus
olisi teetettävä miehillä, jotka ovat perehtyneet
näihin töihin ja joitten käytettävänä on hyvissä
korjauspajoissa olevat erikoiskojeet ja laitteet. Koska
kukin tapaus, missä tulee kysymykseen kuhmujen
oikaisu tai hitsaus, vaatii erilaisen menettelytavan,
jotta saataisiin tyydyttävä tulos, niin ei tämän
laatuisia korin korjaustöitä käsitellä tässä.

Kuhmujen oikaisu ja hitsaus.

Useista hitsaustavoista, jotka tulevat kysymyk-
seen teräskoreja rakennettaessa, on korin korjaajalle
tärkeä vain yksi, nimittäin asetyleenihitsaus.

Käsikirjan rajoitettu tila sallii käsitellä hitsaus-
ja juottamistöitävain ylimalkaisesti. Hitsauslaittei-
den valmistajilta on saatavissa vähäisestä maksusta
tai aivan ilmaiseksi kirjoja, joissakäsitellään perus-
teellisesti kaikki hitsaus-ja juottamistavat, jos joku
haluaa perehtyä hitsaukseen.

Asetyleenihitsaus.

Yleispiirtein sanottuna on asetyleenihitsaus kah-
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Den metallikappaleen yhdistäminen toisiinsa kuu-
malla liekillä lisäämällä samaa metallia tai toista,
joka sulamalla yhdistää paremmin molemmat osat
toisiinsa. Asetyleenipoltinlaite, jolla nämä työt
suoritetaan, käyttää lämpölähteenä asetyleeniä ja
happea. Hitsatessaan pitää hitsaaja liekin keskellä
olevaa sydäntä yhdistettävien metallikappaleitten
reunoja vasten. Tässä paikassa kehittyvä suuri
kuumuus kuumentaa nämä pinnat vähitellen siksi
kunnes ne sulavat yhteen. Tällöin sulatetaan
metallia lisää metallisauvasta, joka on samaa ainetta
kuin hitsattavat pinnat, lisäämällä samalla hitsaus-
jauhetta, jotta pinnat yhdistyvät tiiviisti toisiinsa.

Kovajuotos.
Kovajuotosta tai hitsausta messingillä raudan si-

jasta käytetään yhdistettäessä levyjä, jotka ovat
niin ohuita, että hitsausliekki puhkaisisi ne. Tämä
menetelmä on erikoisesti sopiva korjattaessa tuuli-
lasinkehyksen kulmia, ovien kehyksiä y.m. Koska
messingin sulamispiste on alhaisempi, voidaan käyt-
tää paljon heikompaa liekkiä kuin rautaa hitsatessa.
Käyttämällä hyvää juotosjauhetta saadaan synty-
mään liitos joka, vaikkei se olekaan yhtä luja kuin
hitsaamalla tehty, voidaan viilata niin tasaiseksi,
että saadaan lakkausta varten erittäin sileä pinta.

Hitsausaineet.
Teräskorien korjauksessa on käytettävä täyteai-

neena hyvää rautaa. Yleisiin korikorjauksiin ovat
käytännöllisimmät hitsauspuikot, joiden pituus on
91 cm (36") ja läpimitta 2.38 m/m (3/32") tai 3.18
m/m (1/8"); kovajuotos-töihin n. 4 m/m (5/32")
paksuiset messinkipuikot.

Hitsausohjeita.

Hitsausjauhetta, joka on jauhomaisessa muodossa
olevia kemikalioita ja johon kuuma hitsauspuikko
on kasteltava ennen hitsausta, on käytettävä, jotta
saataisiin tiivis yhteys sulaneitten metallien välillä.
Tämä hitsausjauhe vähentää hapettumisen mahdolli-
simman pieneksi ja edistää metallin juoksemista.
Jokaista hitsauslaitetta seuraavat ohjeet eivät sisällä
ainoastaan luetteloa sopivimmista hitsausjauheista
vaan myöskin mitä tarkimmat ohjeet, miten lai-
tetta on käsiteltävä. On huomattava, että kova-
juotoksessa on käytettävä toista jauhettakuin hit-
sauksessa.

1. Hitsattavat metallipinnat on tarkoin puhdis-
tettava rasvasta, väristä, ruosteetsa y.m. vie-
raista aineista. On paras käsitellä metallipinnat
kiilloituslaikalla, jotta ne olisivat täysin puhtaat.

Hitsaus jauhe.

2. Hitsattavat paikat ympäröidäänkostealla asbesti-
massalla suojaamaan lakkausta korjattavan pai-
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kan ympärillä sekä estämään metallia pullistu-
masta lämmössä.

3. Verhoilut voidaan hyvin helposti irroittaa teräs-
korista. Jottei verhoilu vioittuisi, olisi se irroi-
tettava hitsattavan paikan ympäriltä.

4. Tavallisissa korikorjauksissa ei olisi käytettävä
suurempaa hitsaussudtinta kuin n:o 3. Suudinta
n:o 2 olisi käytettävä aivan hienoissa töissä.

5. Käytettäessä suutimia n:o 2 tai n:o 3 riittää
0.7 at. paine sekä asetyleenille että hapelle. Vai-
keammissa tapauksissa, missä suurempien kor-
jausten takia käytetään suutimia n:o 4 tai 5,
saadaan suurempi kuumuus käyttämällä 2 at.
painetta.

6. Jos on hitsattava metallikappale, joka juotos-
töiden takia on tinattu, on kaikki juotosjäljet
poltettava pois liekillä ja raavittava puhtaaksi
teräslankaharjalla. Metalli on kuumennettava
aina punahehkuun saakka, jotta juotos hapettuisi
kokonaan.

7. Hitsattavien saumojen kummankin puolen sekä
myös hitsauspuikon on oltava samassa lämpö-
tilassa, jotta ne saavuttavat sulamispisteen sa-
manaikaisesti.

8. On vältettävä aineen epätasaista kasautumista
saumaan liikuttamalla liekkiä vähitellen eteen-
päin, niin että syntyy tasainen hitsaussauma.
Korin ja lokasuojien hyvä hitsaus riippuu ensi
sijassa siitä miten poltin on säädetty, sekä että
hitsattavat osat ovat oikeassa asennossa toisiinsa
nähden ja lämpötila tasainen, jotta metalli hyvin
sulaa.

10. Tasoitettaessa on aina edullisempi vasaroida
hitsauskohta kiilamaiseksi ja täyttää syvennys
juotoksella, sensijaan että yhdistyspaikka hei-
konnettaisiin viilaamalla.

9. Jottei olisi liian paljon viilattavaa ennen lak-
kaamista, ei ole käytettävä liikaa hitsausainetta.

11. Pylväät ja tuet voivat olla niin paljon väänty-
neet, ettei niitten oikaiseminen, niitä heikonta-
matta, ole mahdollista. Sellaisissa tapauksissa
on paras leikata taipunut pylvään osa rauta-
sahalla tai leikkauspolttimella irti ja hitsata ti-
lalle uusi kappale, joka on samanlaista ainetta ja
suunnilleen yhtä paksua peltiä.

12. Jos kori on oikaistava jostakin paikasta, missä
metalli on tullut ohueksi, leikataan heikko paikka
pois ja hitsataan samanpaksuinen teräslevy ti-
lalle. Levyä sovitettaessa reikään, jätetään levyn
ympärille kauttaaltaan rako, joka vastaa metal-
lin paksuutta. Ennenkuin levy hitsataan kiinni
reunoista, kiinnitetään se neljästä kulmasta hit-
saamalla. Jotta levyä voitaisiin pitää kiinni
nurkkia hitsaamalla kiinnitettäessä, on hyvä hit-
sata lyhyt puikko levyn keskelle.

13. Pistohitsauksella kiinnitettyjen paikkojen irroit-
tamiseksi porataan n. 4.76 m/m (3/16") läpi-
mittainen reikä hitsatun paikan keskelle ja paine-
taan molemmat metallikappaleet taltalla irti toi-
sistaan.



Näitten osien jälleen yhdistämiseksi porataan lii-
toskohtaan lisää reikiä, hitsataan aukkojen reunat
asetyleenipolttimella kiinni ja täytetään ne hitsaus-
aineella.

Juottamisohjeita.
1. Kun puristettu levy on kutistettava kylmänä

ja kutistettava pinta on suhteellisen pieni ja
siihen päästään käsiksi takapuolelta, muutetaan
kohoutuman suunta, vasaroimalla se putken si-
sään, jota pidetään vastaan takapuolelta ja täyte-
tään syvennys juotosaineella. Juotettu pinta
tasoitetaan palmu- tai liinaöljyyn kastetulla ko-
vasta puusta tehdyllä lastalla, jotta se mukau-
tuisi ympäristön kanssa.

Kuumennus ja kutistaminen.
Kuhmun tai syvennyksen poistamiseksi korile-

vystä, johon ei päästä käsiksi sisäpuolelta, hitsataan
hitsauslankaa palanen kuhmun keskelle ja muo-
dostetaan sauvan toinen pää kädensijaksi. Kuhmu
kuumennetaan punahehkuun ja vedetään ulos kun-
nes se on tasan korin muun pinnan kanssa.

2. Suuren koripinnan kylmänä kutistamiseksi paine-
taan kutistettavaan paikkaan kiilanmuotoinen
syvennys tai useita sellaisia syvennyksiä ja täyte-
tään ne juotosaineella käyttämällä puhalluslamp-
pua.

Korilevyn kutistamiseksi kuumana kuumennetaan
pieni osa kohopaikan keskellä punahehkuun. Pitä-
mällä vastaanpitotyökalua kuumennetun paikan
alla vasaroidaan kevyesti puuvasaralla kunnes me-
talli on jäähtynyt.

3. Hitsatun sauman tasoittamiseksi vasaroidaan
hitsauspaikkaan kiilamainen syvennys, joka täy-
tetään juotosaineella.Teräskoreja hitsatessa on todettu, että metallin

kutistuminen on paljon suurempi kuin sen laaje-
neminen. Tämä seikka on otettava huomioon suori-
tettaessa korjauksia, joissakäytetään hitsauspoltinta.

4. Sen sijaan, että pyöristetyissä kehyksissä ja pal-
listuksissa olevia kouruja ja syviä pykäliä koete-
taan oikoa, on parempi täyttää ne juotosaineella
jamuovata sula metalli oikeanmuotoiseksi. Liika
juote poistetaan sitten viilaamalla.Juottaminen. 5. Joskus on kenties porattava reikiä korin seiniin
ja asetettava niihin koukkuja, jotta saataisiin
vedetyksi ulos syvennykset, joihin ei sisäpuolelta
päästä käsiksi. Nämä reiät voidaan täyttää
juottamalla.

Epätasaiset pinnat tai syvät, terävät lovet auto-
korissa saadaan tasoitetuiksi juottamalla. Juotos-
aine kuumennetaan asetyleenipolttimella tai pu-
halluslampulla tarvittavaan lämpötilaan ja täyte-
tään koripellissä oleva syvennys. Kuumennettu
metalli tasoitetaan sitten puulastalla tai -kapulalla.

6. Epätasaisuudet, jotka ovat johtuneetuuden palan
sovittamisesta pellitykseen tai kuhmun tasoitta-
misesta, tarvitsevat vain harvoin juottamalla
tasoitusta. Kuitenkin on pinnan oltava ennen
uutta lakkausta täysin sileä. Jollei pintaa vasa-
roimalla saada kyllin sileäksi lakkausta varten,
on epätasaisuudet täytettävä juottamalla.

Huom! On huomattava, ettei juotos vahvista

Ennen pellin juottamista on se tinattava. Hit-
sattujen, maalattujen tai syöpyneitten pintojen ti-
naamiseksi, on ensin puhdas metalli saatava esiin.
Juotettavaa pintaa kuumennetaan sitten vähän ja
pestään laimentamattomalla suolahapolla, jonka
jälkeen sille siroitetaan juotosjauhetta. Sitten sivel-
lään kuumalle metallille juoksevaa tinaa paksulla
kankaalla.

Tinaaminen.

korin pellitystä, vaan on se vain täyteaine. Ennen
lakkausta on juotosjauhe tarkoin poistettava korja-
tusta paikasta. On hyvä pestä lakattava pinta
natronlipeällä ja vedellä, jottakaikki metalliin mah-
dollisesti jäänyt happo poistuisi.
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ERIKOISTYÖKALUJA

Tässä »Erikois-työkalut» osassa on selostettu Miller Tool & Manufacturing
Companyn Chrysler valmisteiden korjaukseen ja huoltoon valmistamia työ-
kaluja.

Tässä esitetyt työkalut ovat osoittautuneet käytännöllisiksi ja taloudelli-
siksi jokaisella Chrysler huoltoasemalla. Näitä työkaluja suosittavat kaikki
Chrysler-yhtymän tehtaat.



PYÖRÄN TASAPAINOITUSLAITE

Suurilla nopeuksilla ajettaessa on pyörien tasa-
painoitus mitä tärkein. 30 gramman (1 oz) suu-
ruinen paino renkaan kehällä aiheuttaa 5.5 kg.
(12 lbs.) suuruisen keskipakoisvoiman, jos vaunun
nopeus on 90 km./t. Ja kuitenkin havaitaan usein
pyörien olevan 180—360 gr (6—12 oz) poissa tasa-
painosta.

Pyörien heitteleminen (shimmy) johtuu niiden
huonosta tasapainoituksesta. Samoin on liiallinen
renkaitten kuluminen, haitallinen värinä sekä pyö-
rien hyppiminen seuraus huonosta tasapainoituk-
sesta.

Tässä laitteessa olevat kartiot tekevät sen sopi-
vaksi käytettäväksi kaikissa henkilö- ja kevyissä
kuormavaunuissa. Luja akseli toimii tomutiiviissä
tukevissa kuulalaakereissa, joten laite on erittäin
herkkä. Se on nopeasti ja kevyesti, kuten kuva
esittää, kiinnitetty työpöytään.

KUNINGASPULTIN HÖLKIN IRROITUS- JA KIINNITYSLAITE.
Näitten työkalujen käyttäminen on erittäin tär-

keä kiinnitettäessä kuningaspultin holkkeja, etenkin
valssattuja holkkeja käytettäessä. Tässä kuvatun
työkalun C-342 etupää sopii hoikkiin, joka puristuu
sisään kiertämällä ruuvia. Näitä kojeita käytettäessä
saadaan hoikkia asennettaessa tasainen paine hoi-
kin seiniin, joten hoikin vahingoittuminen, kuten
vasaraa ja tappia käytettäessä, on mahdotonta.
Ennenkuin ryhdytään holkkeja väljentämään tai
hiomaan, on tutkittava, että ne ovat lujasti kiinni
olka-akselissa tai etuakselissa.

Tämä kiinnityslaitteella varustettu mittauskoje on
erittäin yksinkertainen, mutta tarkka ja halpa mitta,
joka sopii yhtä hyvin malleille, joittenetupyörät ovat
erillisesti jousitetut kuin sellaisille, joissa on jäykkä
etuakseli. Pyörän pystykaltevuus ja jättökulma
voidaan lukea suoraan mittarin asteikolta. Pyörän
pystykaltevuuden ja jättökulman mittauskoje, M-16
sopii käytettäväksi melkein kaikissa henkilö- ja
kuormavaunuissa. Valitsemalla sopiva kiinnityslaite,
sovitetaan se paikoilleen kuvan esittämällä tavalla,
pyörän pystykaltevuuden mittausta varten. Ren-
kaitten on oltava samalla ilmanpaineella pumpatut
ja on niitten oltava tasaisella pohjalla. Pyörä kään-
netään 30 astetta (etupuolella) vaunun keskiviivaan

MILLERIN MITTAUSKOJE MT-16 PYÖRÄN PYSTYKALTEVUUDEN
(OLKA-AKSELIN KALTEVUUDEN JA JÄTTÖKULMAN)

MITTAAMISEKSI.
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päin ja luetaan mittarin näyttämä kulma. Sitten
käännetään pyörä saman verran toiseen suuntaan
ja luetaan tämäkin tulos mittarista. Vähentämällä
ensimäinen kulma toisesta, saadaan jättökulma (etu-
akselin kaltevuuskulma).

»Toinen» kulma 4 astetta
»Ensimäinen» kulma 2y2 „

Jättökulma 1V2 ~

(Pyöriä käännetään 30 astetta kumpaankin suun-
taan).

Vuoden 1934 malleissa, joissa etupyörät ovat
erillisesti jousitetut, saadaan tarkka jättökulma suo-
raan MT-16 mittarin asteikolta. Kiinnityslaite sopii
olka-akselin koneistetuille kohokkeille ja pitää sen
paikoillaan jousen kuormittama sinkilä. Myös (jäy-
killä) etuakseleilla varustetuissa vaunuissa voidaan
jättökulma mitata mittauskojeella MT-16.

Kallistusvaimentajan hoidossa olisi käytettävä
tätä työkalua.

Jos menetellään seuraavassa esitettävällä tavalla,
säästetään kustannuksia ja aikaa. Kumiholkkia ir-
roitettaessa ja paikalleen sovitettaessa on aina käy-
tettävä saippuavettä.

Kumiholkin irroitus.
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Vaunuille, joissa on erillisesti jousitetut etupyörät
tai jäykkä etuakseli.

Pyörän pystykaltevuuden tarkastus.

Kun pyörän navan kansi, sokka ja mutteri ovat
irroitetut, voidaan kojeen MT-16 kiinnityslaite hel-
posti kiertää olka-akselin tappiin. Se kierretään
lujasti laakeria vastaan, jottei laakeri tulisi väärään
asentoon. Kun sitten asetetaan mittauslaite, kuten
kuva esittää, kiinnityslaitteeseen, osoittaa heiluri
asteikolla tarkoin pyörän pystykaltevuuskulman.
(Renkaissa täytyy olla sama ilmanpaine ja on ne
asetettava suoraan eteenpäin tasaiselle alustalle).

KALLISTUSVAIMENTAJAN (STABILISAATTORIN) TYÖKALUT.

Hoikin (5) avulla asetetaan ruuvi (1) hoikin läpi.
Holkki (4) sovitetaan kuvan esittämällä tavalla ja
ottaa se vastaan kumiholkin, joka vedetään mutte-
rilla (2) irti pitimeistään. Kuulalaakeri-painelevy (3)
helpoittaa työtä ja olisi sitä ehdottomasti käytettävä.



esittämällä tavalla. Käytetään kuulalaakeri-paine-
levyä ja voidellaan vetoruuvi öljyllä.

Pitimen irroitus.
Päästä sileäksi sorvattu vetoruuvi (11) ruuvataan

lujaan ruuvipuristimeen. Pidintä irroitettaessa ohjaa
holkki (5) työkalua. Kumiholkki akselilla sivellään
saippuavedellä. Plymouth-vaunuissa on ~A" 813
m/m (32") ja Chrysler-malleissa 800 m/m (31 1I2 ").

Pitimen sovitus paikoilleen.

Kumiholkin paikoilleen sovitus.

Käytetään ruuvipuristinta lyhyellä ruuvilla (10)
varustettuna ja päätetulppaa (9). Pidin asetetaan
kuten pienessä piirroksessa (sivukuva) on esitetty,
sivellään kumiholkki akselilla saippuavedellä, mutta
ei öljyllä eikä rasvalla ja mitataan pitimen keski-
viivojen väli, kuten irroitusta koskevassa luvussa
on esitetty.

YLEISVETOLAITE.

Erittäin tärkeä koje jokakorjaamolla. Sitä käyte-
tään laakerikartioiden ja laakerirullien, hammaspyö-
rien y.m. irroitukseen; samoin kytkimen hammas-

Holkki ja pidin sivellään saippuavedellä; asete-
taan kumiholkki muhviin (6) ja työkalu kuvan

Koje on rakennettu tukevaksi lujista tako-osista
ja varustettu krominikkelisellä vetoruuvilla.

Kuva esittää, kuinka ruuvipuristin kiinnittää vinot
vetoleuat irroitettavan kappaleen taakse. Pitkällä
vetoruuvilla ja pitkillä vetoleuoilla voidaan irroittaa
osia, jotka ovat kaukana akselin päästä.

Takapyörälaakerien säätömutterien hylsä-
avain.
Jotta saataisiin täyskevennetystä taka-akselista

suurin teho, on takapyörän laakeri säädettävä huo-
lellisesti. Tällä avaimella on mahdollista saada
aikaan erittäin tarkka säätö.

pyörän irroittamiseen ja kiinnitykseen sekä laake-
reitten sovitukseen kaikissa vaihteistoissa.

Saatavana on vetolevyjä, joilla irroitetaan taka-
pyörän laakerit kuormavaunuista, jotka ovat va-
rustetut täyskevennetyillä taka-akseleilla.
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Näitten avainten tuottama etu sekä työn hyvyy-
teen että ajan säästöön nähden on vertaansa vailla.
Ne ovat valmistetut sopimaan sekä mutteriin että
kuormavaunun akseliin.

VETOPYÖRÄSTÖN KOPAN
JA VAIHTEISTON
KIINNITYSLAITE.

Tämä käytännöllinen laite pitäisi olla kaikilla
huoltoasemilla; sen kääntyvät varret sopivat mel-
kein kaikenmallisten pesien jakoppien kiinnitykseen.

Laitteen kääntyvällä yläosalla saadaan työkappa-
leelle kulloinkin sopivin asento, kun taas kiinteä ala-
osa pitää sen tukevasti kiinni.

Kiristysavain tasauspyörästön kopan
laakerien säätämiseen.
Tasauspyörästön kopan laakerien säätö on helppo

tätä avainta käyttämällä.
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TAKA-AKSELIN JA SISÄ-
LAAKERIN KUPIN
ULOSVETOLAITE.

On tärkeätä, että huoltoasemalla on sopiva laite,
jotta nopeasti ja varmasti saataisiin irroitetuksi
taka-akseli ja sisä-laakerien kupit. Ilman tätä lai-
tetta hukkaantuu paljon aikaa ja osia vahingoittuu
ja rikkoutuu.

Koje C-158 sopii kaikkiin Chrysler-Motorsin tuot-
teisiin. Se on peltilaatikossa, ja on kaikille osille
sopiva työkalulaatikko.

Jos osoittautuu tarpeelliseksi irroittaa taka-akse-
lin sisempi öljytiiviste, vaihtaa taka-akselin väljyy-
den säätölevyjä, tai uusia taka-akselin laakerin
kuppi, niin on käytettävä vetolaitetta C-158.

Taka-akselin takalaakerin kupin irroitus.

Laakerikuppiin sovitetaan vetoruuvi ja sopivat
vetoleuat, jonka jälkeen työnnetään erikoisholkki
kartiomaisen vetoniuvin päälle, jotta vetoleuat py-
syvät suorassa laakerikuppia ulosvedettäessä. On
tärkeätä käyttää hoikkia. Vetoleuat eivät vahin-
goitu, jos laitetta käytetään oikein. Suuren siipi-
mutterin alla oleva kuula-painelaakeri tekee voiman-
tarpeen mitä pienimmäksi.



VETOPYÖRÄN AKSELIN JA TAKA-AKSELIN LAAKERIEN
VETOLAITE.

Tämä laite on käytännöllisin kartiomaisten rulla-
laakerien irroittamiseen taka-akselista ja vetopyö-
rän akselista. Eri laakerisuuruuksilla toimitetaan
erikoisia vetoleukoja, niin että laite sopii tarkasti
rulliin. Laakerit eivät vahingoitu, jos ne irroite-
taan tällä laitteella.

Työkalujen C-158 ja C-293 käyttö yhdessä.

Laitetta C-158 voidaan käyttää erilaisina yhdistel-
minä mitä tärkeimmissä töissä, jotka ilman tätä
työvälinettä voitaisiin suorittaa vain kömpelösti
ja kovin hankalasti.

Taka-akselin sisälaakerin irroitus
Kojetta C-158 käytetään varustettuna pyöreällä

levyllä ja hoikilla, taka-akselin sisä-laakerin irroitta-
miseen akselilta, kun ensin ulompi laakeri on ve-
detty pois kojeella C-293. Se kiinnitetään nopeasti
ja helposti.

Taka-akselin ulkopuolinen laakeri sovitetaan pai-
kalleen erittäin nopeasti ja asiallisesti. Näitten työ-
välineitten käyttö yhdessä tekee laakerien asennuk-
sen mahdolliseksi pienessäkin korjaamossa, missä ei
ole käytettävissä puristinta. Näitä työvälineitä voi
käyttää helposti muinakin yhdistelminä, kulloin-
kin suoritettavan työn mukaan.

Taka-akselin öljytiivisteen asetustyökalu.

Käytännöllinen ja mukava työkalu öljytiivisteiden
asettamiseksi.

Vetopyörän laakeria säädettäessä käytetään väli-
levyjä vetopyörän akselin päittäisen liikkumisvaran
säätöä varten. Niihin päästään käsiksi ainoastaan
irroittamalla vetopyörän akselin öljytiiviste veto-
laitteella C-358, ellei vetopyörästöä kokonaan ha-
joiteta. Vetovarret kierretään sisäänpäin keskukseen
ja työnnetään pitkin akselia öljytiivisteen taakse.

TAKA-AKSELIN SISÄPUOLISEN ÖLJYTIIVISTEEN JA VETOPYÖ-
RÄN AKSELIN ÖLJYTIIVISTEEN POISTOLAITE.
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Sitten kierretään varret ulospäin ja sovitetaan
uraan, joka pitää niitä vedettäessä oikeassa asen-
nossa. Senj aikeen sovitetaan vetolaitteen koppa pai-
kalleen ja vedetään öljytiiviste pois, kuten kuva
esittää. Öljytiivistettä jälleen sovitettaessa paikal-
leen on aina käytettävä erikoista lyöntitappia.

VETOPYÖRÄN ÖLJYTIIVISTEEN IRROITUS.

Vetopyörän öljytiivisteen
lyöntityökalu.

On tärkeätä, että vetopyörän öljytiiviste sovite-
taan oikein paikoilleen. Käytännöllisimmin tehdään
se tällä lyöntiholkilla. Koje on helppo käyttää ja
suojaa uutta öljytiivistettä sisään lyödessä, niin
että se täyttää tehtävänsä täydellisesti.

lyöntitappi.

Poistettaessa ilmaa jarruista käsityövälineillä on
tämä laite välttämätön. Täyttösäiliö C-362 pitää
jarrunesteen oikeassa korkeudessa, kun vanha neste

Tämä laite helpoittaa huomattavasti pää-
sylinterin täyttämistä; se on melkein yhtä yksin-
kertainen kuin kampikammion täyttö öljyllä. Koska
laite on täysin itsetoimiva, lakkaa jarrunesteen
tulo heti kun pää-jarrusylinteri on täysi, joten
jarrunestettä ei kulu turhaan eikä sitä tipu vau-
nuun.

On tärkeätä, että sisälaakerien öljytiivisteet ja
laakerikupit tulevat oikein paikalleen taka-akselille.
Miller lyöntitapilla tehdään nämä työt helposti.

Taka-akselin sisäpuolisen öljytiivisteen
lyöntitappi.
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Taka-akselin sisäpuolisen öljytiivisteen
irroitus.

Pienet, mutta lujat vetovarret levitetään kuvan
esittämällä tavalla kartion avulla taka-akselin sisä-
puolisen öljytiivisteen taakse.

Taka-akselin sisäpuolisen laakerin kupin

Sovitettaessa taka-akselin sisäpuolisen laakerin
kuppia Miller lyöntitapilla, kulkee kuppi kopassa
suoraan ja saadaan pian, helposti ja tasaisesti pai-
kalleen. Kallistumisen johdosta voisi laakerikupista

kopassa murtua kappale tai kopasta hankautua
ohut ainekerros irti. Tämä metalli kasautuisi laake-
rin taakse, jolloin laakerin toiminta häiriintyy ja
akselin sekä laakerin käyttöikä pienenee.

ITSETOIMIVA PÄÄSYLINTERIN JÄLKITÄYTTÖLAITE.

pumputaan pyöräsylintereistä pois, samalla antaen
itsetoimivasti lisää jarrunestettä tai lopettaen sen
tulon. Tällöin säästyy paljon aikaa, sillä pääsylin-
teri pysyy jatkuvasti täytettynä, joten ilmaa ei
pääse jarrulaitteeseen.

Kuvassa näkyy nesteen korkeuden säätöaukko.
Kun nestepinta laskee tämän aukon alapuolelle,
pääsee ilmaa jälki-täyttölaitteeseen ja säiliö täyt-
tyy. Kun nestepinta kohoaa säätöaukon yläreunaan,
lakkaa jarrunesteen tulo itsestään.



TÄYTTÖLIITTIMET.
Useissa myöhemmissä malleissa
ovat pääsylinterin säiliön päällä
olevat täyttötulpat eri kokoisia.
Näille sylintereille on saatavissa
sopivia liitoskappaleita kahta ko-
koa, suuria ja pieniä.

MILLER TRU BRAKE MENETELMÄ,

Miller Tru Rrake menetelmä sisäpuolisilla kengillä
varustettujen jarrujen säätämiseksi, käsittää jarru-
kenkien ja päällysteitten säätämisen tarkoin jarru-
rummun mukaisiksi, jotta saataisiin suurin koske-
tuspinta jarrupäällysteen ja rummun välille.

Tämä saavutetaan kolmella työvaiheella. Ensin
tutkitaan jarrurummun pyöreys ja epäkeskeisyys
pyörän laakereihin nähden. Toiseksi hiotaan jarru-

Kartiot sovitetaan pyörän laakereihin (tai taka-
pyörän napakartioon) ja kiristetään lujasti, jotta
keskitystappi tulisi tarkoin paikalleen.

Tämä on erittäin tärkeä jarrujen tarkkuussää-
dössä. Lopputuloksen tarkkuus ja teho riippuvat
tästä ensimäisestä työvaiheesta.

Keskitystapin kiinnitys pyörään ja jarru-
rummun samankeskeisyyden koetus.

päällysteet tarkoin samankeskeisiksi pyörän laakerin
kanssa. Kolmanneksi sovitetaan jarrukengät siten,
että ne ovat oikealla etäisyydellä jarrurummusta.
Seuraavat kuvat ja selostukset osoittavat, miten
nopeasti ja tarkasti sisäkenkäiset jarrut tarkiste-
teen Miller Tru Brake-menetelmällä.
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MILLER TRU-BRAKE-MENETELMÄ.

Erikoinen kolmikulmamittatappi tekee
rakomitan tarpeettomaksi

Erikoinen kolmikulma-mittatappi on myös Tru-
Brake työkalu, joka säästää aikaa ja toimii mitä
tarkimmin. Se on erikoisesti hiottu, jotta sillä voi-
taisiin mitata 0.152 m/m (0.006"), ja 0.304 m/m
(0.012") etäisyydet rummusta.

Kumpikin mitta on merkitty selvästi reunan vas-
taiselle litteälle pinnalle. Kolmikulmion särmä
on käytettäessä aina suunnattava jarrupäällystettä
kohti. Erikoinen varmistuslaite pitää tapin joka
asennossa, joten tappi ei pääse liikkumaan.

Kuva esittää rummun koetuslaitetta sovitettuna
jarrukenkien mittauslaitteeseen siten, että säätöta-
pin »drum dia» särmä on sovitettu rummun läpi-
mitan mukaan. Säätötapin ohjaus varmistetaan
tähän asentoon. Kun rummun mittauslaite on pois-
tettu jarrukenkien mittauslaitteesta, on viimeksi
mainittu valmis, jotta sillä voidaan säätää jarru-
kengät asianmukaisesti ja tarkasti tehtaan mää-
räämään etäisyyteen. Mittauslaite on säädettävä
jokaiselle jarrurummulle erikseen.

Kun rummun koetuslaite on säädetty rummun
läpimitan mukaiseksi ja varmistettu, sovitetaan se
sellaisenaan jarrukenkien mittauslaitteeseen.

Jarrukenkien mittauslaitteen säätö
todelliselle rummunhalkaisijalle.

Pyynnöstä toimitetaan samanlainen säätötappi
toisillekin mitoille kuin 0.152 m/m (0.006") ja 0.304
m/m (0.012").

Jarrukenkien säätö ennen päällysteen
hiomista.
Päällyste hiotaan, jotta jarrutettaessa päällysteen

koko pinta koskettaisi jarrurumpuun. Tätä varten
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Rummun mittauslaite sovitetaan sitten keskitys-
tapin päälle ja asetetaan kärki jarrurummun sisä-
pinnalle. Kiertämällä kärkeä ympäri rummun saa-
daan helposti sen keskeisyys todetuksi. Tällä tavoin
tulee rummun mittauslaite itsestään säädetyksi tar-
koin jarrurummun mitan mukaiseksi. Mittauslaite
varmistetaan huolellisesti ja nostetaan pois tapilta.

on päällyste hiottava jarrurummun todellisen läpi-
mitan mukaiseksi ennenkuin jarrukengät lopullisesti
säädetään oikealle etäisyydelle rummusta.

Jarrukenkien mittauslaite asennetaan, kuten kuva
esittää karalle tai akselille siten, että säätötapin
»drum dia.»-särmä on päällysteeseen päin. Sovitta-
malla jarrukengät siten, että ne koskettavat säätö-
tappiin, on riittävästi ainetta jotta saadaan pääl-
lyste hiomalla keskitetyksi sekä rummun suuntai-
seksi ja vastaamaan oikeata rummun halkaisijaa.

Jos jarrukengät ovat hiukan epätasaiset, niin on
ne sovitettava siten, että syvennykset koskettavat
säätötappia, jolloin päällyste tulee kokonaan koneis-
tetuksi.

Jollei päällystettä tarvitse hioa, niin jää tämä
työvaihe pois ja jarrukengät säädetään esitetyllä
tavalla.

Päällysteen hiominen samankeskeiseksi
navan kanssa ja rummun pinnan suun-
taiseksi.

Ei tarvitse kutsua enää asiakkaita parin päi-
vän perästä takaisin ilmaista jälkisäätöä varten.
Nämä kalliit »ilmaiset jälkisäädöt» jäävät kokonaan
pois, jos päällysteen epätasaisuudet poistetaan hio-
malla päällyste jarrurummun todellisen läpimital-
mukaiseksi, ja samankeskeiseksi navan kanssa, jon
loin jarrukengät voidaan säätää heti lopullisesti
oikealle etäisyydelle rummusta.

Millerin Tru Brake päällysteen hiomislaitteet ovat
varustetut kartiomaisilla erikois-hiomaholkeilla. So-
vittamalla koje samoille holkeille, joita käytetään
jarrukenkienmittauslaitteessa, jakiertämällä hioma-
laitetta kevyesti päällysteen ympäri, saadaan kaikki
epätasaisuudet pois ja päällyste samankeskeiseksi
navan kanssa ja rummun pinnan suuntaiseksi sekä
rummun läpimitan mukaiseksi.



Tämän laitteen keveyden, yksinkertaisen raken-
teen ja aikaa säästävän työtavan johdosta tulee
tähän tärkeään työvaiheeseen kulunut aika, ver-
rattuna vääntyneitten tai epäkeskeisten jarruken-
kien tarkistukseen muutoin kuluneeseen aikaan,
täysin korvatuksi.

Tru-Brake-päällysteen hiomalaite.
Usein syntyy jarrupäällysteeseen kohoutumia,

jotka ovat hiottavat pois, jotta saataisiin oikea
etäisyys rummun ja päällysteen välille. Muussa
tapauksessa koskettavat vain nämä kohoutumat
jarrurumpua, jolloin jarrutusteho pienenee.Tämän uuden ja käytännöllisen laitteen välttä-

mättömyys jarrujen suurimman tehon saavuttami-
seksi, selviää täysin kuvista. Huomattakoon, kuinka
kartiomainen hiomaholkki hioo jarrupäällysteen sen
koko leveydeltä, koskettamatta tomusuojukseen.

Tämä laite sopii etupyörän tapille tai taka-akse-
lille käyttämällä samaa hoikkia, jota käytetään
jarrukenkiä säädettäessä laitteella MT-19. Sovitta-
malla kartiomainen hiomaholkki oikein jarrupäällys-
teelle ja kuljettamalla sitä pitkin jarrukenkää, saa-
daan rumpu ja päällyste täysin koskettamaan toi-
siaan.Jarrukenkien säätö oikeaan etäisyyteen

rummusta. Vain Miller Tru-Brake laitteet ovat varustetut
kartiomaisilla hiomaholkeilla. Tällä laitteella voi-
daan jarrukengät hioa koko leveydeltään, silloin-
kin kun tomusuojus on kenkien päällä ja päällysteen
ja tomusuojuksen reunan välillä on vain pieni tila.

Tärkein tehtävä jarrukenkien asennuksessa on
niiden säätö oikeaan etäisyyteen rummusta. Tämän
työn tärkeyden tietää jokainen autonkorjaaja.

Kaksikenkäisen mallin säätämistä varten asete-
taan jarrukenkien säätölaite karalle tai akselille
siten, että säätötapin särmä, joka on 0.152 m/m
(0.006") rummun läpimitan on jarrupäällystettä vas-
ten jarrukengän alapäässä (kannassa). Sovittamalla
jarrukenkä siten, että jarrupäällyste juuri kosket-
taa tappiin, saadaan oikea etäisyys 0.152 m/m
(0.006").

Jarrurummun ja -kenkien mittauslaite.
Jarrurummut sorvataan usein uudestaan kun asen-

netaan uudet jarrukengättai päällysteet. Sentähden
on tärkeätä, että jarrukengät säädetään vastaamaan
uutta jarrurumpua. Samoin tulevat kaikki neljä
jarrurumpua olemaan erikokoisia, joten tarvitaan
tarkat laitteet sisäpuolisilla kengillä varustettujen
jarrujen säätämiseen.

Mittauslaite kierretään sitten, kuten kuva esit-
tää, jarrukengän yläpäähän. Kääntämällä säätö-
tappi siten, että särmä, joka on 0.304 m/m (0.012")
alle rummun läpimitan, on käännetty päällysteeseen
päin, tulee jarrukengän yläpää oikeaan etäisyyteen
rummusta.

Kaikkien Miller Tru-Brake kojeitten ja henkilö-
vaunujen säädettävän mittauslaitteen MT-50 holkit
ovat läpimitaltaan 57.15 m/m (2 1/i"). Aikaisem-
pien Miller-apurumpujen, joitten läpimitat ovat 279
m/m (11"), 305 m/m (12") ja 33 m/m (13"), mukana
seuraavat holkit ovat läpimitaltaan 50.8 m/m (2").
Väliholkki n:o 16 tekee mahdolliseksi pienempi
läpimittaisten hoikkien käytön myös edellämaini-
tussa kojeessa.

Väliholkit.

MILLER TRU-BRAKE-
MENETELMÄ.

Väliholkkeja on kolme erilaista sarjaa. Sarja
I—loo,1 —100, tavallisen mallisille henkilövaunuille, sopii
kaikkiin Miller Tru Brake-laitteisiin. Sarja 100—200.
henkilövaunuille joissa on 3/4 kevennetty taka-
akseli, sopii kaikkiin Miller Tru-Brake-laitteisiin.
Sarja 200—300, vain kuormavaunuille, sopii vain
rummun tarkistus- ja jarrukenkien mittauskoje-
sarjaan MT-34 sekä hiomislaitteeseen MT-44.

Kaksikenkäisissä jarrumalleissa tulee patentoitua
säätötappia käytettäessä, rakomitan huolimatto-
masta tai väärästä käytöstä, johtuva epätarkkuus
mahdottomaksi. Tämä tappi on helppo kääntää ja
asettuu se itsestään vastaamaan jarrukengän oikeaa
asentoa.

Hiomaholkki ja kara — uusi malli.

Säädettäessä kolmekenkäistä mallia, jossa on
kolme eri rumpuetäisyyttä, tai jos kaksikenkäisessä
mallissa on käytettävä toisia etäisyyksiä kuin 0.152
m/m (0.006") tai 0.304 m/m (0.012"), saadaan oikeat
etäisyydet asettamalla päällysteen ja säätötapin
»drum dia»-särmän väliin rakomitta.

Edustajien, joilla on vanhempi-mallinen Tru-
Brake-hiomalaite, olisi nykyaikaistettava varus-
teensa, tilaamalla nämä osat. Muita muutoksia ei
tarvita. Uusi kara sopii myös jyrsimeen.

Pika-hiomaholkit kiertyvät itsestään kartiomai-
selle karalle. Ne eivät itsestään pääse irti; mootto-
rin käydessä ne pysyvät lujasti tapilla. Näillä
hiomaholkeilla voidaan hioa sekä kovaa että peh-
meää jarrupäällystettä ja saadaan tasainen, puhdas
ja kestävä jarrutuspinta. Helpot asettaa — helpot
irroittaa.
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JARRUSYLINTERIN KOETUSLAITE.
Kun jarrusylinterit on kunnostettu, olisi ne ennen

vaunuun sovitusta koeteltava. Jos voidaan huonosti
kunnostetut sylinterit eroittaa ennen niitten käytän-
töön ottoa, voitetaan paljon kallista aikaa. Myöskin
on mahdollista, että jokin jousi menettää joustavuu-
tensa korjauksen jälkeen, jokin kumimäntä osoit-
tautuu vialliseksi tai ettei sylinteri jonkin edeltä
aavistamattoman vian takia toimi tyydyttävästi.

Oikealla kuvatulla sylinterinkoetuslaitteella C-145
tutkitaan kaikkien pää- ja pyöräsylinterien tiiviys
sekä korkea- että matalapaineisella ilmalla. Sylinte-
rit olisi tutkittava sekä suurilla että pienillä pai-
neilla, koska sylinteri, joka sattumalta ei vuoda nor-
maalia suuremmalla paineella, vuotaa normaalipai-
neella ja päinvastoin.

Paino pakkauksineen noin 9 kg. (20 lbs.)

Tutkittava sylinteri puristetaan, kuten kuva esit-
tää, laitteeseen yhdistettynä, erikoiseen ruuvipuristi-
meen ja upotetaan jarrunesteellä tai alkoholilla
täytettyyn astiaan. Jos sylinteri vuotaa, nousee
kuplia kuten sisärengasta koetettaessa.

Miller-koetuslaite nestepainejarrusylintereille
C-145 jaruuvipuristin, täydellisenä:

Tällä laitteella voidaan tutkia kaikenlaiset neste-
painejarrusylinterit.
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JARRUJOUSIPIHDIT.

Jarrukenkien palautusjousien paikoilleen pano
tulee helpoksi tällä työkalulla. Pihdin koukku sovi-
tetaan jousen silmukkaan ja teräväpäinen kärki
tuetaan johonkin sopivaan jarrupäällysteen niittiin.
Sitten jousi kiristetään paikalleen. Parantakaa asia-
kaspalveluanne hankkimalla nämä pihdit.

PYÖRÄN NAVAN KANNEN JA ETUPYÖRÄN SISEMMÄN RASVA
SUOJUKSEN AVAIN.

Aikaa ja rahaa säästävä laite. Jokainen huolto-
asema tarvitsee niitä pari kappaletta. Toinen avain
käytettynä voitelupaikassa säästää aikaa ja estää
etupyöriä naarmuuntumasta kun niitten laakerit
voidellaan. Toinen avain jarruosastolla säästää it-
sensä lyhyessä ajassa, ja kolmas, käytettynä etu-
pyöriä suunnatessa, lyhentää myös työaikaa.

Sisäpuolinen rasvasuojus vääntyy sitä vasaroi-
matta avattaessa, joten pyörän mutteri hankaa
suojuksen puhki pyörän pyöriessä, jolloin voiteluaine
voi vuotaa pyörälaakerista pois. Jos suojus pannaan
paikoilleen tällä kojeella, niin säilyy sen alkuperäi-
nen muoto ja lisäksi tulee työ nopeammaksi.



KYTKINLEVYJEN OIKAISULAITE.
Kaikki käytännössä olleet kytkinlevyt olisi ennen

paikoilleen panoa tutkittava heittoon nähden. Levy
asennetaan kytkinakselille, joka asetetaan laittee-
seen C-164, kuten kuva esittää, ja tutkitaan heitto
indikaattorilla 1/1000" tarkkuudella. Jos kytkin-
levyn heitto on suurempi kuin 0.38 m/m (0.015"),
niin taivutetaan sitä varrella C-164-13.

Laite toimitetaan joko indikaattorin kanssa tai
ilman sitä.

KYTKINAKSELIN OHJAUSHOLKIN SOVITUS- JA
KIILLOITUSLAITE.

Tämä laite, jota kytkinakselin ohjausholkin asen-
nuksessa käytetään lyöntivälineenä, sopii myös hoi-
kin kiilloitustapiksi.

Holkki työnnetään ohjaustapille ja lyödään sisään
pehmeällä vasaralla. Holkki vetäytyy kokoon, ku-
tistuu ja kiristyy lujasti laitteelle DD-286. Asete-
taan kuori ja vetomutteri paikoilleen ja irroitetaan
laite hoikista. Näin tulee holkki kiilloitetuksi tar-
koin oikeaan suuruuteen, saaden tasaisen, kestävän
pinnan. Hoikkia irroitettaessa on käytettävä ko-
jetta C-41.

KYTKIMEN PURISTAMIS- JA SÄÄTÖLAITE.

Säätömittalevy on yhdistetty raskaaseen pohjale-
vyyn, joten yksityiset osat jäävät pois. Käyttäen
rakomittoja ~A" ja ~B" voidaan kytkimen irroitus-
vivut asettaa ohjeitten mukaan yhdensuuntaisiksi
ja oikealle korkeudelle. Nämä rakomitat ovat ket-
julla kiinnitetyt laitteeseen, etteivät ne häviä.

Laitteen kansilevy on varustettu siirrettävillä tuki-
pulteilla, joten kytkinkansi voidaan nopeasti ja ke-
vyesti painaa ulkoreunoiltaan alas ja siten estää
kannen (reunojen) vääntyminen. Näillä tukipul-
teilla voidaan puristaa sekä kuusi- että kahdeksan-
pulttinen kytkinkansi. Pitkä kiristysruuvi kulkee
koko laitteen läpi, niin että tämä laite voidaan hel-
posti kiinnittää joka työpöytään ja on siten joka
huoltopaikassa aina käyttövalmis. Säädettävä kyt-
kin kiristetään laitteeseen kuten kuva esittää ja
kytkimen jouset painetaan kokoon kansilevyn ja
siipimutterin avulla. Tällöin on kytkinkannen yksi-
puolinen painaminen ja reunan vääntyminen mahdo-
ton. Jos kytkin on purettava ja asetettava uusia
osia, niin irroitetaan irroitusvipujen mutterit, ja
vapautetaan kansi puristuksesta. Tätä laitetta käy-
tetään myös kytkintä uudelleen kokoonpantaessa.

Kaikissa huoltopaikoissa olisi oltava tämä laite,
jotta kytkinten huolto olisi hyvä ja nopea. Sitä
käytetään kaikkialla, missä säädetään Chrysler-vau-
nujen kytkintä tai asetetaan uusia kytkimen osia.
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INDIKAATTORI SYTYTYKSEN SÄÄTÖÄ VARTEN.
Sytytyksen säädön koetus

Suurin moottorin teho ja tasainen käynti saadaan
vain silloin kun sytytys ja venttiilit ovat säädetyt
tarkoin vastaamaan männän asentoja.

INDUKTIOKELAN JA
KOND ENSAATTORIN

TARKASTUS.

KÄYNNISTIMEN
MUTTERIAVAIN.

Säätöindikaattori CM-150 kytketään, kuten kuva
esittää, sarjaan kelan ja virranjakajan kanssa. Ki-
pinää tutkitaan erilaisilla moottorin nopeuksilla. Jos
kipinä katkeilee välillä o—s,0—5, on kela viallinen. Ase-
tetaan oikea säätöruuvi seitsemään millimetriin.
Jos kipinä katkeilee välillä o—7,0—7, on vika konden-
saattorissa. Vasen liitospuristin ei ole aseteltava.

RAKO- ELI LIUSKAMITAT.

Rakomittoja tarvitaan kaikilla huoltoasemilla,
jotta voitaisiin määrätä oikeat väljyydet. Rako-
mittojen tarkkuus olisi tutkittava säännöllisten,
niitten käytön määrää vastaavien aikojen
jälkeen.
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Asetetaan säätö-indikaattori CM-150 kuvan esit-
tämällä tavalla. Katsotaan säätötaulukosta oikea
mitta. (Jokaista mittauslaitetta seuraa täydelliset
säätöohjeet ja tarkat mitat). Jos sytytys tapahtuu
0.76 m/m (0.030") ennen yläkuolokohtaa, määritel-
lään yläkuolokohta männän liikkuessa puristustah-
din aikana ylöspäin. Indikaattorin numerolevy kier-
retään nollaan ja sitten 30 viivaa vasemmalle.
Moottoriakierretään tuulettajalla taaksepäin, kunnes
osoitin menee nollapisteen ohi noin 0.64 m/m (0.025").
Moottoria kierretään käsin siten, että mäntä nou-
see hitaasti ja pidetään nollassa. Näin saadaan
tyhjäliike täysin poistetuksi. Virranjakajaa kierre-
tään kunnes kipinä lyö kärkien välillä. Virranjakaja
lukitaan tähän asentoon.

Indikaattorin koppa on bakeliittia ja on täysin
eristetty. Mittauslaitteen asteikko on jaettu 1/1000"
ja kipinäväli millimetreihin.

Käynnistimen sisäpuolisen laipan mutteri on moot-
torin ja käynnistimen välillä, joten siihen ei sovi
tavallinen avoleukainen avain.

Tämä käsintaottu karaistu teräsavain on tehty
erikoisesti tätä mutteria varten.

Vanhat, kuluneet, alimittaiset rakomitat olisi
hävitettävä ja korvattava uusilla oikeamittaisilla.

Venttiilivälejä säädettäessä tulevat rakomitat
pian niin vasaroiduiksi, että ne menettävät alku-
peräisen vahvuutensa.



SYLINTERIN PURISTUKSEN MITTAINDIKAATTORI.

Tämä laite on varustettu kolmella erikokoisella
kumiholkilla, jotkavoidaan helposti epäkeskopuristi-
mella kiinnittää sytytystulpan reikään.

Tämä laite on välttämätön osoittamaan suurem-
pien moottorikorjauksien, venttiilien hiomisien y.m.
tarpeellisuuden. Osoitin näyttää painetta, kunnes
laitteen sivulla oleva paineenpoistoventtiili avataan.
Näin saadaan helposti tarkoin verratuksi eri sylin-
terien puristuKset.

SYTYTYKSEN TARKISTUSLAMPPU.

Laite on varustettu nopeasti leimahtavalla kaasu-
putkella ja on edullinen käyttää tutkittaessa syty-
tyksen asetusta, synkronoitaessa (tahdistaessa) kak-
soiskärjillä varustettua katkojaa ja tutkittaessa
itsetoimivaa sytytyksensäätöä (moottorin käydessä),
niissä vaunuissa, joissa on sytytysmerkki värinän-
vaimentajassa tai vauhtipyörässä.

säästää paljon aikaa, jota muuten menisi hukkaan,
jos tämä työ tehtäisiin muulla tavalla.

Kaasulla täytetty lamppu voidaan tarvittaessa
korvata uudella.

Moottorin käydessä tyhjänä yhdistetään toinen
johdin sylinterin n:o 1 sytytystulppaan ja toinen
maahan. Tällöin valaisee kaasulla täytetty putki
asetusmerkit aina kun sylinteri n:o 1 sytyttää.
Merkit näyttävät liikkumattomilta. Kiertämällä
jakajaa saadaan merkki kiinteän osoittimen koh-
dalle. Itsetoimivaa sytytyksen säätöä tutkitaan
kiihdyttämällä moottoria; merkin olisi noustava
tasaisena kaarena. ja asennuslaite.

Venttiiliohjauksen irroitus-

Sitä voidaan kiertää, kuten kuva esittää, jokaisella
hylsyavaimen vääntimellä. Epäkeskeinen, pyälletty
rulla tarttuu lujasti pulttiin, jonka läpimitta saa
olla 9.53—15.88 m/m (3/8

"—5/s")-

Tämä työkalu on erittäin hyödyllinen venttiili-
ohjauksia irroitettaessa ja asennettaessa. Moottorin
lämpö ja puristussovitus yhdessä vaikuttavat näihin
osiin kuin ne olisivat kiinniuutetut. Niitten irroit-
tamiseen tarvitaan sentähden erittäin voimakas
laite.

Vaarnaruuvien irroitus- ja asennuslaite.
Tämä työkalu on suuriarvoinen sylinterikannen

vaarnaruuvien irroituksessa ja asennuksessa. Se
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Ruuvi on erikoisterästä ja sellainen, että se
kestää tässä työssä tarvittavan vetovoiman. Se
pistetään, vetolaitteen ja venttiiliohjauksen läpi.
Kiertämällä ruuvia poispäin rungosta saadaan
ohjaus nopeasti ja helposti vedetyksi irti. Kuula-
painelaakeriruuvissa vähentää painetta. Se on yleis-
ty ökalu ja sopii käytettäväksi melkein kaikissa hen-
kilö- ja kuormavaunuissa.

Hitaasti pyörivällä laitteella ei karaistuja vent-
tiili-istukoita hiottaessa päästä tulokseen. Huolto-
asemalla tarvitaan nopeasti pyörivä laite, jotta
voitaisi asiantuntemuksella ja edullisesti korjata
karaistuilla venttiili-istukoilla varustettuja moot-

toreita. On kolme erilaista ryhmää, jotka kaikki
ovat erikoisesti valmistetut Chrysler-edustajia var-
ten ja varustetut kuulalaakereissa käyvällä, kaik-
kiin villalaatuihin sopivalla sähkömoottorilla, jonka
kierrosluku on 17,000 kierrosta minuutissa. On saa-
tavana kiviä, joilla karaistut istukat voidaan käsi-
tellä karkeasti tai hienosti sekä kiviä valurautaisten
imuventtiilien istukoitten hiomiseksi.

Laajenevan ohjaustapin kiinnitys.

Hiomakivien pyöristäminen.

Nämä työvälineryhmät ovat kootut huolella,
joten teidän huolto-osastonne voi valita vain mitä
tarvitsee. Ryhmä C-386 käsittää kaikki varusteet
joita tarvitaan Chrysler Motorsin autojen sekä ka-
raistujen pakoventtiilin istukoitten että myös peh-
meitten imuventtiilin istukoitten hiomiseen, sekä
lisäksi jyrsimet ja muut 0.25 m/m (0.010") ylisuu-
ruisten istukan renkaitten sovittamiseen tarvittavat
osat, jos alkuperäisten renkaitten vaihtaminen on
tarpeen. Ryhmään kuuluu lisäksi karaistujen ren-
kaitten ulosvetolaite, joten vioittunut istukka saa-
daan helposti ja sylinteriä vahingoittamatta irti.

Tämän laitteen tärkeimpiä osia ovat kuulalaake-
roitu, ilmajäähdytetty, pronssiholkilla varustettu,
kaikkiin virtalaatuihin sopiva sähkömoottori, ilma-
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KARAISTUJEN VENTTIILI-ISTUKOITTEN KORJAUSLAITE.
jäähdytetyt kivenpitimet, venttiili-istukan mittari,
laajeneva ohjauskara ja taipuva käyttöakseli. Tämä
akseli tekee mahdolliseksi lähellä väliseinää olevan
viimeisen venttiilin hiomisen aivan yhtä hyvin kuin
helpommin hiottavien paikkojen.

Karaistujen venttiili-istukoitten hiominen.
Venttiiliohjauksien suun upotus ja väljentäminen.

Erikoiset venttiilin ohjausholkin upotus- ja kal-
vainporat puhdistavat ohjausholkeista kaikki öljy-
jä hiilikerrostumat. Upotuspora leikkaa ohjausholk-
kiin 60 asteen kulman, jotta siihen sopisi erikois-
rakenteinen laajeneva ohjaustappi. Ei saa leikata
liian syvältä, leveys 1.59 m/m (Vie") riittää.
Venttiili-istukka on puhdistettava merkelikankaalla
hiili- ja rasvaliasta. Tällöin toimii hiomakivi no-
peammin ja puhtaammin ja kiven pyöristäminen
on harvemmin tarpeen. Liiallinen hiili, rasva, ja
öljy tarttuu kiviin, niin että ne kadottavat hiomis-
tehonsa.

Valitaan moottoriin sopiva ohjaustappi. Asete-
taan se venttiiliohjauksen upotukseen ja kiristetään
lujasti. Nämä ohjaustapit ovat varustetut olka-
päällä, joka nojaa 60 asteen kulmassa olevaan vent-
tiiliohjauksen upotukseen, josta seuraa hyvä, tark-
kuustyölle välttämätön ohjaus. Ne ovat paljon
vahvempia kuin muut ohjaustapit ja tarvitaan
ainoastaan kaksi kokoa kaikille Chrysler-valmisteille.

Venttiili-istukat hiotaan kivillä, jotka kivenpiti-
meen kiinnitettynä pyöristetään erikoisella timantti-
oikaisijalla. Hiomakivet on pidettävä puhtaina, pyö-
reinä ja urattomina. Timanttikojettä on käytettävä
aina kun uusi hiomakivi kiinnitetään pitimeensä ja
aina kun kukin venttiili-istukka ryhmä on hiottu.
Timanttikoje voidaan asettaa vastaamaan erilaisia
venttiili-istukan kulmia. Hiomakiven pidintä on



käytettävä sähkömoottorilla. Moottoria ei saa käyn-
nistää, kun taipuva akseli on paikoillaan, ennenkuin
akseli on kiinnitetty hiomakiven pitimeen. Kara on
ohuesti voideltava ensiluokkaisella öljyllä. Hioma-
kiven pölyä ei ole päästettävä ohjaustappiin. Suojus
ympäröi hiomakiven melkein täydellisesti sitä pyö-
ristettäessä. Kiertämällä syöttöruuvia neljännes-
kierrosta saadaan kivi pyöristetyksi.

Venttiili-istukan tarkastus.
Venttiili-istukan epäkeskeisyyden tutkimiseen olisi

aina käytettävä siihen sopivaa mittauslaitetta. Ei
olisi tutkittava ainoastaan pako- vaan myös imu-
venttiilien istukat. (On saatavissa erikois-hiomis-
kiviä imuventtiilien istukoita varten. Niitä tilat-
taessa on mainittava niitten tulevan imuventtiiliin).
Tämä indikaattori voidaan sovittaa eri suuruisiin
venttiili-istukoihin kiertämällä säätöruuveja. Oh-
jausreiän pohjassa olevalla suuremmalla asetin-
ruuvilla voidaan indikaattoria nostaa tai laskea,
jotavastoin pieni sivuruuvi sallii osoittimen sisään
tai ulospäin siirron venttiili-istukan suuruuden mu-
kaan. Seuraamalla tarkoin yllämainittuja ohjeita,
saadaan venttiili-istukka helposti 0.025 m/m (0.001")
tarkkuudelle.

Karaistujen venttiili-istukoitten hiominen.
Käytetään karkeapintaista hiomakiveä sähkö-

moottorin avulla, kuten edellä jo on mainittu.
Voidellaan ohjaustappi ohuesti parhaalla öljyllä.
Ennen hiomista poistetaan kaikki hiili ja rasva
venttiili-istukasta. Ventiili-istukka hiotaan, kunnes
saadaan täysi kosketus. Moottoria ei ole painettava
alas. Kevyt, ajoittainen kosketus hiomakivellä antaa
parhaat tulokset. On hiottava kuivalla kivellä. Öljy
pienentää kiven hiomisnopeutta, kivi tukkeutuu ja
tulee sileäksi, toimien enemmän kiilloitus- kuin
hiomakivenä ja vaatien useammin kiven teroitta-
mista. Viimeistely-hionnassa on käytettävä hienoja
hiomakiviä, jotta saataisiin moitteeton pinta. Keski-
tys tutkitaan mitta-indikaattorilla. Epäkeskeisyys
saa olla korkeintaan 0.025 m/m (0.001"). Hiominen
toistetaan siksi, kunnes tämä raja on saavutettu.
Tämän hiomakiven kanssa ei ole käytettävä hiomis-
aineita.

Ilmajäähdytetty, pronssiholkilla varustettu
hiomakiven pidin.
Tämän hiomakiven pitimen fosforipronssiholkki

ehkäisee melkein kokonaan kulumisen karaistun
ohjaustapin ja hiomakiven pitimen välillä. Piti-
men runko on aluminista ja varustettu kolmella
jäähdytyslaipalla. Kaikkien, joilla on teräksinen
hiomakiven pidin, olisi se vaihdettava uusimalli-
seen, joka huomattavasti pidentää hiomakiven
käyttöikää.

0.25 m/m (0.010") YLISUURUISTEN VENTTIILI-ISTUKKAREN-
KAITTEN ASENNUSLAITE.

voivat ostaa tämän asennuslaitteen 0.25 m/m
(0.010") ylisuuruisia renkaita varten. Erikoisveto-
laitteella saadaan käytetyt ja vialliset renkaat poiste-
tuiksi vahingoittamatta sylinteriä. Jyrsimissä ja
renkaitten paikoilleenlyöntikojeissa käytetään kai-
kissa erikoista Miller-laajennusohjaustappia, jotta
uusi venttiilin istukkarengas saataisiin samankeskei-
seksi venttiiliohjauksen kanssa. Jyrsimellä saadaan
uusille renkaille puristustiukkuus ja lyöntityökalulla
saadaan renkaat tiukasti paikoilleen. Laitteen mu-
kana on täydellinen käyttöohje.

Korjaamot joilla on vain hiomalaite C-372 tai
aikaisemmin toimitettu paineilmalla toimiva laite,
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RAKOMITTA JA JOUSIVAAKA
MÄNNÄN SOVITUSTA

VARTEN.
Käyttämällä jousivaakaa ja rakomittaa saadaan

suurempi tarkkuus männän sovituksessa. Täten saa-
daan vältetyksi käsituntuman epätarkkuus vedet-
täessä rakomittaa männän ja sylinterin seinän vä-
listä. Jousivaaka on ensiluokkainen ja tarkistetta-
vissa. Mukana seuraa rakomitat mitoille 0.051 m/m
(0.002") ja 0.076 m/m (0.003"). Muita suuruuksia
saadaan vähäisestä lisämaksusta.

KAMPILAAKERIN KANNEN VETOLAITE.
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KARAISTUJEN VENTTIILI-ISTUKKARENKAITTEN VETOLAITE.

Usein on vedettävä irti vahingoittunut tai vää-
rin asennettukaraistu venttiili-istukkarengas. Tähän
tarvitaan kuvan esittämä voimakas ja luja vetolaite.

Tämä koje on varustettu kolmella karaistulla
vetoleualla, jotka painetaan renkaan alle kiertämällä
keskiruuvia. Vetoleuat asetetaan n. 3.18 m/m (Ve")
renkaan alapuolelle. Kun ne tarttuvat tukevasti
kiinni saadaan rengas irti kiertämällä vetomutteria.
Paras tulos saadaan kiristämällä kevyesti vetomutte-
ria samalla kun leuat painetaan sisäosan alle. Laite
sopii erisuuruisille Chrysler-vaunuissa käytetyille
karaistuille venttiilin istukkarenkaille.

Vaunuissa, joissa kampilaakerien kannet ovat pu-
ristetut paikoilleen, on niitten irroittaminen tarkas-
tusta tai korjausta varten erittäin vaikea. Kannen
irroittaminen sorkkaraudalla, joka painetaan kampi-
akselia vasten voi olla hyvin vahingollinen. Tällöin
on nimittäin se vaara tarjolla, että kampiakseli
taipuu, jolloin moottorin tasapaino ja tasainen
käynti häiriintyvät.

Kampilaakerin kannen vetolaite C-305 kiinnite-
tään, kuten kuva esittää, pulteilla laakerin kanteen.
Tuki on kannen yläpuolella, joten kohtisuora veto-
voima vetoruuvissa nostaa kannen ylös. Tällöin
estyvät myös sekä laakeri että kampiakseli vahin-
goittumasta.



MÄNNÄNRENKAITTEN ASENNUS- JA IRROITUSTYÖKALU.

»Perfect Circle» työkalun käytön tarkoitus on
männänrenkaitten asennus niitten muotoa muutta-
matta.

2. Rengas asetetaan syvennykseen siten, että kor-
vakkeet tarttuvat renkaan molempiin päihin.
Rengas pidetään tässä asennossa ja puristetaan
varsia.Männänrenkaitten teho riippuu suuresti niitten

muodosta ja paineesta sylinterin seinää vastaan. 3. Varret puristetaan yhteen siksi, kunnes rengas
on levinnyt täyttäen syvennyksen. Silloin voi-
daan se asettaa paikalleen.

4. Levitetty rengas siirretään männälle, jolloin työ-
kalun syvennys on pidettävä alaspäin, ja pääste-
tään rengas vastaavaan uraansa. Ensin asete-
taan alimmainen rengas.

Irroitus.

1. Mäntää pidetään vaakasuorassa siten, että ren-
gasraot ovat ylöspäin ja samassa rivissä.

2. Painetaan renkaat vasemalla etusormella ylös,
niin että päät nousevat urista.

Koska rengas tässä laitteessa laajennetaan siinä
olevan ympyränmuotoisen metallirenkaan avulla,
on pysyväinen muodonmuutos mahdoton. Samoin
estyy murtuminen etenkin siinä paikassa, missä
öJjyrenkaitten poikkipinta on pienempi.

3. Laite työnnetään, syvennyksen ollessa alaspäin,
irroitettavan renkaan päälle, jolloin korvakkeet
tarttuvat renkaan molempiin päihin.
Painetaan varret yhteen siksi kunnes rengas ko-

konaan täyttää aukon. Sitten nostetaan rengas
männältä.

Asennus. Tilattaessa viisi tai useampia näitä renkaan levi-
tystyökaluja seuraa mukana maksutta luja säilytys-
laatikko kymmentä varten.

MÄNNÄNRENKAITTEN YLEISPURISTUSLAITE.
Puristustyökalu sopii kaikille männille, joitten

läpimitat ovat 63.5—127 m/m (2 1/2—5"). Sitä olisi
käytettävä asennettaessa paikoilleen mäntiä, joissa
renkaat ovat jo paikoillaan, jotta murtumiset ja
muodonmuutokset vältettäisiin. Tätä puristusvyötä
käytettäessä on katsottava, että renkaat ovat täy-
sin urissaan männässä.

Puristin vaihteiston kytkinhammaspyörän

1. Työkalua pidetään oikeassa kädessä, syvennys-
puoli ylöspäin renkaan sisään sovitusta varten.

hoikin asennukseen ja irroitukseen.

Itsetoimiva hankausjarru antaa puristustyökalulle
riittävän jännityksen kun avain poistetaan. Tämä
jarru on säädettävä vyön sivussa olevalla ruuvilla.

Työntämällä sisäholkkia vähän ulos ulkoholkista
ja puristamalla vyö esiinpistävän hoikin päälle, voi-
daan sisäholkki vetää ulos vahingoittamatta lukko-
kuulia ja jousia.

Jos lukkokuulat ja jouset ovat irroitetut, niin
saadaan ne jälleen helposti paikoilleen, puristamalla
vyö sisäholkin päälle ja sovittamalla erikseen joka
kuula ja jousi. Tällöin pidetään puristusvyö kyllin
kaukana kuulien päällä, jotta ne pysyisivät paikoil-
laan, ja sisäholkki painetaan vyöstä siirtohammas-
pyörän ulkonapaan.
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KAMPIAKSELIN
MUTTERIAVAIN.

Värinänvaimentajaa irroitettaessa on aina kier-
rettävä irti kampiakselin mutteri. Tämä mutteri
on värinänvaimentajassa olevassa syvennyksessä,
joten avaamiseen tarvitaan ohutseinäinen, mutta
vahva avain, kuten kuva esittää.

Nämä avaimet ovat erikoisesti valmistetut tähän
tarkoitukseen.

Jokaisen asentajan ja autonkorjaajan olisi han-
kittava tällainen työkaluryhmä. Tähän ryhmään
kuuluu nahkalaukussa olevat työkalut: kaksi lämpö-
käsiteltyä, muotissa taottua koneistettua avainta
virranjakajaa varten, pieni eristetyllä päällä ja ka-
raistulla terällä varustettu ruuvitaltta, täydellinen
sarja rakomittoja sekä tarkka tuumamitta ja
pyöreä rakomitta sytytystulppien kärkivälin mittaa-
miseksi.

Kärkiväliä ei voida mitata tavallisella sytytystul-
pan rakomitalla.

KAMPIAKSELIN
KETJUPYÖRÄN IRROITUS.

Kampiakselin ketjupyörän irroittamista varten
on poistettava etumainen moottorin tuki ja jako-
pyörien kopan kansi.

MILLER-TARKKUUSTYÖ-
KALURYHMÄ.

Moottorin alle asetetaan nostolaite ja irroitetaan
etumainen moottorin tuki. Sitten irroitetaan jako-
pyörien kopan kansi, nokka-akselin ketjupyörä ja
jakoketju.

Erikoinen levy asetetaan kampiakselin hammas-
pyörälle ja kiinnitetään se pulteilla kiinni erikois-
vetolaitteeseen. Kampiakselin ketjupyörä irroitetaan.
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NOKKA-AKSELINKETJUPYÖRÄN NAVAN VETOLAITE.
Uudemmisa malleissa on nokka-akselinketjupyörä

kiinnitetty pulteilla teräsnapaan, mikä on puristettu
kiinni nokka-akselin päähän. Tämä napa kiinnittää
myös nokka-akselin painelevyn nokka-akseliin.

Jos jokin näistä osista on irroitettava, käyte-
tään tätä vetolaitetta. Tällä tavoin säästyy aikaa
ja osat eivät vahingoitu. Irroitetaan nokka-akseli
moottorista ja napa asennetaan paikoilleen puristi-
mella. Napaa ei ole lyötävä paikoilleen nokka-akse-
lille sen ollessa moottorissa kiinni, koska iskut koh-
distuisivat täysivoimaisina öljypumpun hammas-
pyöriin, josta seuraisi moottorin vahingoittuminen.

Litteä rakomitta näyttää etäisyydeksi 0.457 m/m
(0.018"). Todellinen, pyöreällä rakomitalla saatava
etäisyys on 0.635 m/m'(0.025").

Todellinen etäisyys saadaan pyöreällä rakomitalla
tarkasti selville.

MOOTTORIN ETUPÄÄSSÄ TAR-
VITTAVAT ULOSVETÄJÄT.

Tätä työkaluryhmää voidaan käyttää monella ta-
valla, etenkin hammas- ja hihnapyörien irroitukseen.
Kuvista käy selville, miten käytännöllinen tämä
työkaluryhmä on korjattaessa moottorin etupäätä,
missä rungon ensimäinen poikkituki on lähellä väri-
nänvaimentajaa.



KAMPIAKSELIN KETJU-
PYÖRÄN ASENNUS.

asetetaan kampiakselin hammaspyörän taakse ja
kierretään vetoruuvi mutteriin sekä puristetaan
hammaspyörä paikalleen kiristämällä tätä mutte-
ria. Sitten sovitetaan jakopyorien kopan kansi ja
etumainen moottorituki jälleen paikalleen.

VÄRINVAIMENTAJAN
SISÄOSAN ASENNUS.

Värinänvaimentajan takaosa sovitetaan paikalleen
käyttäen erikoislevyä yhdessä vetolaitteen kanssa.

Poistetaan mutteri erikoisavaimella.
Kierretään kampiakselin mutteri kiinni avaimella.
Kiinnitetään värinänvaimentajan etuosa avaimella

paikoilleen, jolloin on katsottava, että tämä osa
tulee entiselle paikalleen (merkkien mukaan).

Kampiakselin ketjupyörän asennusta varten kier-
retään erikoismutteri kampiakselin päähän. Holkki

VESIPUMPUN AKSELIN HÖLKIN VETO- JA KIINNITYSLAITE.
Vesipumpun holkit saadaan tällä laitteella hel-

posti ja nopeasti vaihdetuksi. On tärkeätä, että ne
sovitetaan huolella, jotta vesipumpun teho pysyy
muuttumattomana.

Hoikkien asennus.

Asetetaan sisäholkki alkuasentoon ja vetoruuvi ja
vastakappale (3) paikoilleen. Sovitetaan teräspaine-
levy vetoruuviin sen ulkopäästä siten, että uraHoikin irroitus.

vastakappale vesipumpun koppaan sisemmän pään
tappi etumaisesta hoikista. Asetetaan vetoruuvi ja

Ennen hoikkien irroitusta poistetaan kiinnitys

kautta. Sovitetaan tuppilo vastakkaiseen päähän
ja vedetään holkit painelaakerin ja vetomutterin
välityksellä tuppilon sisään.

on käännetty pieneen eli sisäholkkiin päin. Asete-
taan ulkoholkki alkuasentoon ja lopetetaan asennus
vetämällä holkit painelaakerilla ja vetomutterilla
koppaan, kuten kuva esittää, kunnes vetomutteri
on tasan vetoruuvin uran alareunan kanssa. Lait-
teella C-384 kiilloitetaan holkit liukusovitukseen.

MILLER-HUUHTELUPISTOOLI JÄÄHDYTTÄJÄÄ JA SYLINTE-
RIN VESIVAIPPAA VARTEN.

Likaiset jäähdyttäjät voidaan helposti ja nopeasti
puhdistaa tällä huuhtelupistoolilla. Se on syöpy-
mättömästä aineesta ja varustettu sekä vesi- että
ilmaventtiilillä. Tämä huuhtelupistooli on heti,

ilman mitään erikoisvarusteita, käyttövalmis ja voi-
daan se yhdistää kaikkiin tavallisiin ilma- ja vesi-
johtoihin. Suudin sopii kaikenkokoisiin jäähdyttä-
jän letkuihin.
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Jäähdyttäjän huuhtelu.

Irroitetaan ylempi ja alempi jäähdyttäjän letku.
Jäähdyttäjää ei ole koskaan huuhdeltava sen ollessa
yhdistetty moottorin vesivaippaan, koska silloin
irtoaa vesivaipasta ruostetta, joka kulkeutuu jääh-
dyttäjän kennoon ja voi täyttää kanavat. Ylävesi-
säiliöön yhdistetään ylivuotoletku. (Vanha, kat-
kaistu sisärengas sopii tähän tarkoitukseen erittäin
hyvin). Huuhtelupistooli yhdistetään alempaan jääh-
dyttäjän letkuun ja avataan vesiventtiili. Kun

Sylinterin vesivaipan huuhtelu.

Vetää irti kampiakselin hammaspyörät kaikista
vanhemmista Plymouth-vaunuista.

Vetää irti värinänvaimentajan ja tuulettajan hih-
napyörän kaikista Chrysler- ja Plymouth-vaunuista.

Tämä laite soveltuu vielä useihin muihin veto-
tarkoituksiin, joita ei tässä ole esitetty ja kuvattu.

Työväline, joka säästää kaikkien korjaamoiden aikaa
ja kustannuksia.

Värinänvaimentajan ulosveto kojeella CM-57:
molemmat pultit irroitetaan ja poikkituki kiinnite-
tään värinänvaimentajaan ruuveilla, jotka seuraa-
vat vetolaitteen mukana. Sitten vedetään värinän-
vaimentaja helposti irti, vahingoittamatta sen osia.

Kuva esittää kampiakselin hammaspyörän irroit-
tamista laitteella CM-57. Pitkät ruuvit kohdistavat
paineen akselin päähän, joten hammaspyörä irroit-
tuu helposti.

308

vesi tulee ulosmenoputkesta, päästetään varovasti
paineilmaa pienissä erissä, jolloin saadaan suurempi
huuhteluteho.

Yhdistetään ylempi letku vesivaippaan ja asete-
taan huuhtelupistooli siihen. Avataan vesihana ja
täytetään vesivaippa. Sitten päästetään paineilmaa
pienissä erissä, jolloin kattilakivi ja lika huuhtou-
tuvat alemmasta putkesta pois. On muistettava
irroittaa termostaatti.

VÄRINÄNVAIMENTAJAN, HIHNAPYÖRÄN JA KAMPIAKSELIN
HAMMASPYÖRÄN VETOLAITE.

Vesipumpun hoikin kiilloituskara jakopan
taso jyrsin.

Nämä holkit ovat asentamisen jälkeen koneis-
tettavat kiilloitustapilla. Kun holkkeja kiilloitetaan
oikeaan väljyyteen, on laitteesta irroitettu tasojyr-
sin. Pieni holkki on kiilloitustapin ohjauksena suu-
rempaa koneistaessa, joten holkeille saadaan tarkka
suuntaus.

Usein osoittautuu tarpeelliseksi tasoittaa pumpun
pesä, jotta painelevyn alus tulee vedenpitäväksi.
Koppaa tasoitettaessa käytetään, kuten kuva esit-
tää, jyrsimiä kiilloitustapin yhteydessä. Tämä olisi
tehtävä senjaikeen kun holkit ovat jo valmiiksi
kiilloitetut.

Tämän työkalun vetoruuvin on oltava erikois-
terästä ja varustettu kuulalaakeripainelevyllä, jotta
se kestäisi näitten hoikkien asentamiseen ja irroitta-
miseen tarvittavan suuren paineen.

KUMISYDÄMELLÄ VARUSTETUN JOUSIPULTIN (RIIPUKKEEN)
HÖLKIN ASENNUS- JA IRROITUSTYÖKALU.

Vetoruuvi asetetaan jousipultin riipukkeen pultin
reijan ja sopivan välirenkaan läpi hoikin taakse,



johon se kiinnitetään pienellä kuusikulmaisella mut-
terilla 9. Sitten asetetaan vetoruuvin etupäähän
tuppilo 4, ottamaan vastaan ulosvedettävää
hoikkia. Sitten asetetaan kuulalaakeripainelevy ja
suuri kuusikulmainen mutteri hyvin öljyttyinä pai-
koilleen, kierretään mutteria lujasti ja vedetään
holkki tuppiloon.

Uutta hoikkia asennettaessa pannaan se vetoruu-
viin ja kiinnitetään jousisilmukkaan tai jousen kor-
vakkeeseen. Sitten kierretään vetorengas 3 veto-
ruuvin päähän, asetetaan sopiva hoikin välirengas,
kuulalaakeri ja kuusikulmainen mutteri paikalleen
ja vedetään holkki sisään.

MITTA U-RIIPUKKEITTEN SOVITUSTA VARTEN.

Tämänmallisia riipukkeita asennettaessa jousisil-
mukkaan tai rungon jousikorvakkeeseen on tämä
mitta asetettava, kuten kuva esittää, U-pultin
ja jousisilmukan tai jousikorvakkeen väliin. Pitäen
mittaa oikeassa asennossa, ruuvataan kaikki
holkit kiinni, kunnes kuusikulmaisen mutterin
sisäreuna on tasan jousikorvakkeen tai jousisilmu-
kan reunan kanssa. Tarvitaan huomattavasti voi-
maa, jotta holkki voitaisi kiertää jousen silmuk-
kaan. Tämä sovitustapa antaa riipukkeelle varman
kiinnityksen ja vapaan liikkumisen.

OHJAUSPYÖRÄN VETOLAITE.

Laitteessa on ohjauspyörän suojaamiseksi kaksi
nahalla päällystettyä leukaa sekä kaksi erikokoista
painelevyä, joten se sopii kaikkiin ohjauspyöriin,
myöskin sekä kolmi- että nelipuolaisiin ohjauspyö-
riin.

Jos ohjauspyörä irroitetaan ilman sopivaa irroi-
tuslaitetta, voi pyörä murtua tai muuten vahingoit-
tua.

Miller-vetolaitteen sisäkkäin menevät leuat koh-
distavat pyörän napaan tasaisen vedon, ja kun ne
lisäksi ovat päällystetyt nahalla, vetävät ne ohjaus-
pyörän irti sitä naarmuttamatta tai vahingoitta-
matta.
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ASENNUSLAITE.

Lukkorenkaat, jotka pitävät kiinni vaihteiston
pääakselin ja kytkinakselin laakereita, ovat hyvin
vaikeat asettaa paikoilleen ilman tätä työkalua.

Kuten kuva näyttää, siirretään lukkorengas vas-
taavan kartionsa pinnalla, jolloin se laajenee ja
pudotessaan kartion päästä ja kiristyy vastaavaan
uraansa. On saatavissa sopivia kartioita erikokoisille
lukkorenkaille.

On paras käyttää aina uusia lukkorenkaita.

AVAIN.

Jokaisella huolto-osastolla pitäisi olla tällainen
hylsy avain mutterien avaamiseen ja kiinnikiertämi-
seen.

Avain on sitkeää terästä, lämpökäsitelty ja erit-
täin kestävä. Avaimen päät sopivat 31.8 m/m (1 1/ 4 ")
ja 36.5 m/m (1 7 /ie") kuusikulmaisiin muttereihin.
31.8 m/m (1 x/4") pää on sorvattu ulkoa ohueksi,
joten avain sopii syvennyksiin, missä mutterin
ympärillä on hyvin pieni tila. Pitkä, luja vääntö-
varsi tekee mahdolliseksi hyvinkin kireässä olevan
mutterin avaamisen.
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VAIHTEISTON PÄÄAKSELIN LAAKERIEN LUKKORENKAITTEN

SIVUAKSELIN HAMMASPYÖRÄSTÖN ASENNUSKARA.

Vaihteiston sivuakselin hammaspyörästöä asen-
nettaessa ja purettaessa säästyy paljon aikaa kun
käytetään tätä erikoistyökalua.

Sitä käytetään sivuakselia ulos lyödessä ja jää se
sivuakselin tilalle, pitäen rullat paikoillaan. Silloin
voidaan koko laite irroittaa vaihteistokopasta. Tappi
C-349 jätetään hammaspyörästöön, jotta laite olisi
helpompi jälleen asentaa. Asennettaessa työntää
akseli tapin C-349 ulos. Yksityiset rullat ovat
jääneet oikeisiin asemiinsa, eikä aikaa kulu huk-
kaan niitten sovituksessa.

TAKA-AKSELIN JA VETOPYÖRÄN AKSELIN MUTTERIN HYLSY



KÄÄNTYVÄ "WEE-GEE"-LAVA.

~Wee-Gee"-lava esittää palasta ajotietä, siten
asennettuna rullalaakereille, että se voi sivuttain
liikkua. Kun vaunu siirretään lavalle, voidaan pie-
ninkin sivuttainen liike renkaissa selvästi havaita.
Tämä laite ei tarkasta aurausta ainoastaan suorassa

suunnassa vaan myös käänteissä oikeaan ja vasem-
paan. Huoltokorjaamo tarvitsee tätä mittauslai-
tetta viallisen ohjauksen, s.o. oikealle ja vasemmalle
käännettäessä pyörien suuntauksen tarkkaa mittaa-
mista varten.

KUNINGAS-JÄTTÖKULMAN, PYÖRÄN PYSTYKALTEVUUDEN JA KU
PULTIN KALTEVUUDEN YLEISMITTAUSLAITE.

Laite mittaa tarkasti pyörän pystykaltevuuden,
jätön ja kuningaspultin kaltevuuskulman pyörän
kehästä tai pyörän vanteen reunasta.

Sitä käytetään vaunun ollessa normaalisessa ajo-
asennossa, pyörät vaunussa paikoillaan ja vaunun
koko paino niitten varassa. Laite on aseteltava kai-
kille pyörille alkaen pienestä mallista (330 m/m—43")
aina kuormavaunun suuruuteen (559 m/m—22")
saakka. Mittari on varustettu itseasettuvalla, kah-
desti mittaavalla indikaattorilla, jotta mittaukset
tulisivat yksinkertaisiksi.

VAPAASTI LIIKKUVA KÄÄNTÖLEVY.

Tätä on käytettävä yhdessä edellä selostetun
mittauslaitteen kanssa, kun tutkitaan jättökulmaa
uudemmissa malleissa, joissa etupyörät ovat erilli-
sesti jousitetut.

Erittäin luja, varustettu nopeasti lukittavalla
tapilla. Niklattu ja mustaksi emaljoitu. Käytetään
ja toimitetaan parittain.
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LUETTELO ERIKOISTYÖKALUISTA

Etuakseli:
Kuningaspultin hoikkien irroitus- ja kiinnitystyökalu C 342
Sama työkalu malleille P 3—8 ja C 14—24 C 328
Vee-Gee lava aurauksen mittaamiseksi DD 398
Kuningaspultin kallistuman mittauslaite MT 16
Renkaan epäkeskeisyyden mittauslaite DD 436
Pyörän sivuheiton mittauslaite DD 436

Takasilta:

Vetopyörän akselin ja taka-akselin laakerin vetolaite C 158
»j jj >> »» j»

Taka-akselin navan irroituslaite C 319
mallille C 20 C 476

Vetoakselin öljytiivisteen irroitusväline C 358
,, ,, paikoilleensijoitustyökalu C 201
„ laakerikupin paikoilleensijoitustyökalu C 413

Vetopyörän akselin laipan irroitustyökalu C 452
,, ,, öljytiivisteen sijoitusväline C 359

Tasauspyörästön laakerien ja tasauspyörästön asennusteline C 399

Jarrut:

Jarrukenkäin palautusjousen asennuspihdit C 312
Jarrumäntäin puristuslaite eli jarrujousipihdit C 416
Miller Tru-Brake laitteet, jarrupäällysteen hiomislaite MT 29

,, ,, ,, jarrurummun epäkeskeisyyden mittauslaite MT 19 C
Jarrujen tyhjennysletku osa no 696041
Pääsylinterin jälleentäyttölaite C 362
Jarrupäällysteen asennuslaite C 423
Jarrusylinterin koetuslaite C 145
Jarrusylinterin hiomislaite C 315
Ankkuripultin pitimen irroitusavain C 443

Kytkin :

Kytkimen suuntaustyökalu C 360
Kytkinlevyjen oikaisulaite C 164

,,
oikaisuvarsi, kuuluu laitteeseen C 164 C 164—13

Kytkimen puristamis- ja säätölaite C 411
säätöväline (9" levyt) C 411—34A

(10jall"levyt) C 411-37A



Jäähdytyslaitteet:

Akselin laipan irroitustyökalu C 412
Vesipumpun hoikkien irroitustyökalu C 373

,, ,, asennustyökalu C 373
,, ,, kiilloituskalvain jakopan tasojyrsin C 384

Vesipumpuntiivisteen asennustyökalu (P 3—8 ja C 18—22) C 528
Vesipumpun kopan tasojyrsin (mallit C 23 ja C 24) C 551
Vesipumpun siipipyörän irroituslaite (C 20, C 23 ja C 24) G 498
Jäähdyttäjän ja vesivaipan huuhtelupistooli C 311

Sähkölaitteet:
Indikaattori sytytyksen säätöä varten CM 150
Sytytyksen tarkistuslamppu C 374
Sytytyksen tarkistusmittari varustettuna lampulla C 435
Sytytystulppain kärkivälimitta C 402
Valonheittäjän lasin irroituslaite (P 3—6) C 439
Valonheittäjän lampun irroituspihdit C 432

Moottori:
Sylinterin puristuksen mittaindikaattori yleismittalaite
Vaarnaruuvien irroitus- ja asennuslaite yleistyökalu

Venttiili-istukkain asennus- jakorjauslaite C 386
Venttiili-istukkain hiomalaite C 372
Sytytyksen ja venttiilien jaon tarkistuslaite C 435
Venttiili-istukkain vetolaite C 397
Venttiilijousen puristuspihdit C 482
Venttiilijousen aluslevyn salvan asennus- ja irroituspihdit C 486
Venttiiliohjauksen irroitus- ja asennustyökalu CM 83
Venttiiliohjauksen kalvainpora C 265
Jousivaaka männän sovitusta varten C 394
Sylinterin mittausindikaattori CM 119
Kampilaakerin kannen vetolaite C 305
Männänrenkaiden asennuslaite ja irroitustyökalu C 259
Kiertokangen tarkistuslaite DD 146 B
Männänrenkaiden yleispuristuslaite C 385
Moottorin etupään ulosvetäjät CM 57
Sylinterin kannen mutterienkiristysavain C 524
Sylinterin kannen mutterienkiristysavain C 485

Avaimet C 485 ja C 524 ovat erikoisen sopivia myöskin käytettäväksi muittenkin, kuin sylinterinkannen
mutterien kiristämiseen, kuten kampilaakerien kansimutterien, vastapainojen kiinnitysmutterien y. m. s.
kohtain kiristämiseen, jolloin saadaan oikea ja tasainen mutterin kiristys.

Seuraavassa yleisohjeita kiristystä varten:
C 524 Vääntövoi- C 485, mitta-
ma naulaj alkaa rin käyttö

Kiertokangen pulttien mutterit 52.5—57.5 150 — 165
Kampilaakerien mutterit 75 —80 215 — 230
Vastapainojen kiinnitysmutterit 65 —70 185 — 200
Syl.kannen mutterit 52.5—57.5 150 — 165
Syl.kannen pultit, tasainen mutteri 60 —65 170 — 185
Syl.kannen pultit, pyöristetty 67.5—72.5 193 — 207
Värinänvaimentajan kiinnitysmutterit 14.6—16.6 41.5—47.5
Käynnistyskammen hakamutteri 109 ja yli 308 ja yli
Vauhtipyörän kiinnitysmutterit (Plymouth) 47.5—52.5 135 — 150

(Chrysler) 55 —60 155 — 170
Vetoakselin mutterit 142 ja yli 405 ja yli
Pyörämutterit 58 —66 165 — 189
Kardaaniakselin laipan mutterit 33 —37.5 95 — 107
Vaihteiston pääakselin laipan mutteri 96 — 104 275 — 298
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Kaasuttaja:

Polttoainepumpun tutkimislaite C 483
Kohon korkeuden mittauslaite C 449

Runko, jouset ja iskunvaimentajat:

Mitta U-riipukkeiden sovitusta varten (eri malleille saatavana eri mittoja) C 329
Metallisuojuksilla varustettujen jousienvoitelulaite C 408
Iskunvaimentajan ulkoputken irroitustyökalu MT 101
Kierteiden uusimislaite iskunvaimentajan männän vartta varten C 492—2
Männän varren tiivisteen asetustyökalu MT 102
Männän varren mutterin lukitsemistyökalu C 492—1
Iskunvaimentajan täyttölaite MT 105
Paineventtiilin purkamistyökalu MT 103
Tiivisteen asennustyökalu MT 104

Ohjaus:

Ohjauspyörän vetolaite C 232
(C 22—24) C 526

Ohjausvarren irroitustyökalu C 143

Vaihteisto ja murrosnivelet:

Kytkimen kopan mittalaite C 430
Kytkimen suuntauslaite C 360
Takalaakerin öljytiivisteen irroituslaite C 497
Takalaakerin öljytiivisteen asennustyökalu C 475
Ylivaihteen keskiöpyörän pidinrenkaan irroituspihdit C 484
Sivuakselin hammaspyörästön asennuskara C 349
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NORMAALITARKISTUKSET- JA SÄÄDÖT

Tässä osassa esitetään huolto- ja korjaustöissä
tärkeitä mittoja ja yleistietoja. Kukin malli on
esitetty selvyyden vuoksi erillään. Kuvaviittauksiin
nähden on huomattava, että tekstissä oleviin kuviin
on viitattu myöskin usein silloin, kuin kuvan esittä-
mä rakenne ei joka suhteessa vastaa mallin tyyppiä,
mutta yleinen rakenne ja toiminta ovat samantapaiset.
Tällaisissa tapauksissa on kuvanumeron yhteydessä
huomautettu, että rakenne on samantapainen kuin kuvas-
sa esitetty.

Jälempänä seuraavien tietojen perusteella voidaan
eri Plymouth- ja Chrysler autoissa suorittaa kaikki
tärkeimmät huolto- ja korjaustyöt samalla, kun siinä
esitetyt tiedot hyvin suurelta osalta ovat sovellu-
tettavissa myöskin autojen huoltoon ja korjaukseen
yleensä.



MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimmäinen sarjanumero

Detroit Kanada
PE — 7-hengen Sedän 125" 2.188.001 9.321.911 9.396.076
PE— 114" 2.188.001 9.321.911 9.396.076
PF— 108" 1.859.001 9.313.276 9.315.376
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vaasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta — PE ja PF 3 V8

" (79.37 m/m)
Iskun pituus 4 3/8

" (111.1 m/m)
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus — PE ja PF 201.31"3 (3302.07 cm 3)

NORMAALITARKISTUKSET- JA SÄÄDÖT
TAKASILTA

Malli Puolikevennetty
Tyhjäliike. (veto ja lautaspyörä) 0.006"--0.008" (0.152—0.203 m/m)
Vetopyörän laakerin väljyys 0.004" (0.102 m/m)
Tasauspyörästön laakerien sovitus 0.016" (0.406 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.0025"—0.005" (0.063—0.127 m/m)
Vetoakselien laakerien tarkistuskuvan numero 56

Hammasluvut:
Välityssuhde: Vetopyörä Lautaspyörä

4.11 — 1—PE kupe 9 37
4.375 — 1 — PE 5-heng. Sedän 8 35
4.11 — 1—PF 9 37

ETUAKSELI

Kuvan numero 23
Malli Etupyörät erillisesti joustetut
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) V20—2 1 /2 °, edullisin 1 V20

Pyörän pystykaltevuus 1 jl°—1°, edullisin 1/ 2
°

Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0—Vs" (3-17 m/m)
Auraus (todellinen) Vie"—>/•" (1.58—3.17 m/m)
Kuningaspultin kaltevuus 10° plus tai miinus 1 I2°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta i7l&i' (18.65 m/m)
Pituus, ylä ja alaosa PE—1 17 /6 4" (32.15 m/m); PF

l 1/*" (31.75 m/m)

JARRUT

Jalkajarru:

Jarrusylinterin männän väljyys 0.001—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Jarrupolkimen vapaa liike 1U"-—3/8

" (6.35—9.52 m/m)
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Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012" (0.304 m/m)
Jarrukengän ja polkimen väli alhaalla 0.006" (0.152 m/m)
Jarrusylinterin läpimitat:

Etupyörä, etupyörän 1 1/i
" (31.8 m/m)

takapyörän 1 x / 8
" (28.6 m/m)

Jarrusylinterin kuvan numero 94
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 77,82
Rummun läpimitta 10" (25.40 m/m)
Jarrupäällysteen leveys PE—2" (5.08 cm);

PF—1 */*" (38.1 m/m)
Jarrupäällysteen paksuus 3/16

" (4.76 m/m)
Pituus jarrua kohti 1525 l 32

" (40.1 cm)

Käsijarru:
Malli Ulkopuolinen vannejarru
Kuvan numero 85
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 1 /i 6

" (1.58 m/m)
Rummun läpimitta 6" (15.24 cm)
Päällysteen leveys 2" (5.08 cm)
Päällysteen paksuus 5 / 32 " (3.97 m/m)
Päällysteen pituus 18 13 /32

" (46.75 cm)

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus PE—15 U.S. gall. = 56.76 L

PF—11U.S. gall. =41.1,
Polttoainepumppu:

Kaasuttaja:
Kuvan numero 197 (myös 199)
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 5 /6i

" (1.98 m/m)

Ilmanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus Erikoisvaruste

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero PE—206; PF—205
Malli PE—itsetoimiva; PF—käsin säädettävä

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero PE—rakenteellisesti kuten kuvassa 139
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö Itsetoimiva
Säästömerkkien kuvan N:o 144
Katkojan kärkiväli 0.020" (0.508 m/m)
Katkojan varren jousen jännitys 9—13 oz. (255 —360 gr.)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälin avautuessa PE—0.004" (0.102 m/m) yläk. jälk. PF—0.032"

(0.812 m/m) ennen yläk.
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Kampiakselin asento asteissa:
Kärkivälin avautuessa PE—3° yläk. jälk.; PF—9° ennen yläk.

Sytytystulpat:
Malli AC—K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025" (0.635 m/m)

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta nesteen pintaan 2 /8

" (9.52 m/m)
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—-1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (— 15° C)
Varautumiskyky 86 amp. t
Jännite 6 v.
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät PE — 21—21 kyntt.

PE —32—31 kyntt.
Pysäköimislamput 3 kyntt.
Taka- ja jarrulamppu Takalamppu 3 kyntt.

Jarrulamppu 21 kyntt.
Varustelautalamppu 3 kyntt.
Kattolamppu PF — 6 kyntt.

PE —15 kyntt.
Generaattori:

Suurin latausvirta PE — 21 amp.; PF — 17 amp.
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku PE — 2 */,; PF — 2 3/4

Virranvoimakkuus releen avautuessa 0—3 amp.
Releen kärkiväli 0.015"—0.025" (0.381—0.635 m/m)
Releen kärkiväli avautuu 8.3 v.
Releen kärkiväli sulkeutuu 7.3 v.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.008"—0.013" (0.203—0.327 m/m)
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 131

Käynnistin:
Kuvan numero rakenteellisesti kuten kuvassa 134
Hammaspyörän kytkemistäpä Mekaaninen

NOPEUSMITTARI:

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörässä jakäyttöpyö-

rässä
4.11 — 1 6.00 x 16" tai 5.25 x 17" 5—15
4.375 — 1 6.00 x 16" tai 5.25 x 17" 5—16
4.375 — 1, erikoisvaruste 20" pyörille; 5.25 X 20" 5—14
4.875 — 1 6.00 x 16" 5—17
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VAIHTEISTO

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys 0.005" (0.127 m/m)
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys .. 0.002" (0.051 m/m)
Vaihdetangon säästölaitteiden kuvan numero 283

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Malli Pallo ja tappi

JÄÄHDYTYS

Tilavuus PE—4 U.S. gall. = 15.14 1.; PF—3 V. U.S.
gall. = 13.25 1.

Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 11/2" (38.1 m/m)
Termostaatti alkaa avautua 150°—155° F (65.5°—68.3° C)
Termostaatti aivan auki 172° F (77.7° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 45—50 lbs. (20 —23 kg.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003" (0.076 m/m)
Vesipumpun kuvan numero yleisien rakenne, kuten kuvassa 119

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli „A" 0.005" (0.127 m/m)
Polkimen vapaa liike 1 1/8

" (28.6 m/m)
Polkimen säätökuvan numero PE—5B5; PF—5B7
Itsetoimivan kytkimen kuvan numero 110

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko:

Ohjaustangon jousien vapaa pituus 1 27 /32
" (46.83 m/m)

Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset
ovat täysin yhteen painuneet ja sitten taas puoli
kierrosta takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:

Päittäisväljyys 0.002"—0.006" (0.051—0.152 m/m)

Laakeri:

Väljyys laakerissa N:o 1 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Väljyys laakerissa N:o 2, 3 ja 4 0.0015"—0.0035" (0.038—0.088 m/m)
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Sisämitta ja pituus:
N:o 1 2" (50.8 m/m) sisämitta; 1 3/32

" (27.78 m/m)pituus
N:o 2 1 31 /32

" (50.01 m/m) sisäm.; 3/4
" (19.05 m/m) pituus

N:o 3 1 15/ie" (49.21 m/m) sisäm.; 3 /4
" (19.05"m/m) pituus

N:o 4 1 Vi" (31-75 m/m) sisäm.; 1 */ 4
" (31.75*m/m) pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Laakerin pitkittäis-väljyys 0.003—0.009" (0.076—0.229 m/m)
Etäisyys laakerin keskuksesta männäntapin keskukseen 7 15/16

" (20.16 cm)
Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 1 15/ie" (49.21 m/m)
Pituus 1" (25.40 m/m)
Männäntapin laakeri:
Läpimitta 55 /64

" (21.82 m/m)

Kampiakseli:
Laakerin väljyys 0.001"—0.002" (0.025—0.051 m/m)
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007" (0.076—0.178")
Sisämitta ja pituus:

Nro 1 2 i/i" (57.1 m/m) läpim.; 1 6i
" (31.3 m/m) pituus

Nro 2 2 V4" (57.1 m/m) läpim.; 1 V32'\(26.2 m/m) pituus
Nro 3 2 Vi" (57.1 m/m) läpim.; 1 i/M", (26.2 m/m) pituus
Nro 4 2 V4" (57.1 m/m) läpim.; 1 7 / 8

" (47.6 m/m) pituus

Moottorin voitelu:
Öljynpaine nopeudella 30 km/t 30—40 lbs.

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015" (0.038 m/m)
Suurin sallittu soikeus 0.002" (0.051 m/m)
Koneistusrajat 0.0005" (0.012 m/m)

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022" (0.559 m/m)
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.0015" (0.038 m/m)

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta "/e*" (21.82 m/m)

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015" (0.178—0.381 m/m)
Sivuväljyys urassa 0.002"—0.003" (0.051—0.076 m/m)

Tiivistysrenkaat:
Malli Kaksi yksinkertaista, samankeskeistä, 1 saman-

keskeinen
Leveys Vs" (3.18 m/m)
öljyn raaperengas Alempi tiivistysrengas

Öljynsäätörengas:
Malli Varustettu raoilla
Leveys */s«" (3.97 m/m)



Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341" (8.63—8.66 m/m)

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.006" (0.152 m/m)
Pakoventtiili 0.008" (0.203 m/m)

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7 /s" (22.22 m/m)

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Pakoventtiili 0.003"—0.005" (0.076—0.127 m/m)

Venttiilivälin ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.011" (0.279 m/m)
Pakoventtiili 0.012" (0.291 m/m)
Jakoketjun kuvan numero 8C1
Imu avautuu 6° A.T.D.C. (yläk. jälkeen)
Imu sulkeutuu 46° A.B.D.C. (alak. jälkeen)
Pako avautuu 42° B.T.D.C. (ennen yläk.)
Pako sulkeutuu 8° A.T.D.C. (yläk. jälkeen)

Venttiilij ouset:
Jousen pituus, venttiili auki 1 7 / 16 '' (36.5 m/m)
Jousen pituus, venttiili kiinni 1 3 /4

" (44.5 m/m)
Jousen paine, venttiili auki 77—83 lbs. (35 —37 kg.)
Jousen paine, venttiili kiinni 34-—38 m/m (15 —17 m/m)
Jousen puristumisraja 1 3 / 8

" (34.92 m/m)

PYÖRÄT JA RENKAAT

Renkaat:
koko ja ilmanpaine 5.25—17" — 32 lbs. (2.25 at.)

6.00—16" — 28 lbs. (1.97 at.)
5.25—20" — 32 lbs. (2.25 at.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouset, malli Kierrejouset

Taka jouset:
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . .. 239
Takariipukkeiden säätö u/ie" (17.46 m/m). Väljyys ,,A" ja „B"

katso kuvaa 238

Iskunvaimentaj at:
Malli — Edessä neste, kaksitoimiset

Takana neste, yksitoimiset
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MALLITAULUKKO

322

Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero
Detroit Kanada

Plymouth De Luxe:
PJ — 5-heng. Sedän ja Kupee 113" 2.397.601 9.326.551
PJ — 7-heng. Sedän 128" 2.397.601 9.326.551
PJ Plymouth Six 113" 1.039.101 9.396.076
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta PJ 3 Vs" (79.4 m/m)
Iskun pituus 4 3/8

" (111.1 m/m)
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus — PJ 201.31"3 (3302.07 cm3 )

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero Rakenne kuten kuvassa 52
Taka-akseli Puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006"—0.008" (0.152—0.203 m/m)
Vetopyörän laakerin kireys 0.004" (0.102 m/m)
Tasauspyörästön laakerien sovitus 0.016" (0.406 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.0025"—0.005" (0.063—0.127 m/m)
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 56

Vetopyörän välityssuhde: Vetopyörä Lautaspyörä
3.7 —1; Businesskupee , 10 37
4.125—1; Kaikki muut 8 33
4.33 —1; Sedän 128" akseliväli 9 39
4.375 ; Erikoisvaruste 8 35

ETUAKSELI
Kuvan numero Rakenne kuten kuvassa 23
Malli Käännetty Elliot-malli
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1 V20—-2 x/2°> edullisin 2°
Pyörän pystykaltevuus 1/ i

°
— edullisin 1f i °

Auraus mitattuna "Wee-Gee" pöydällä 0—
l/s" (0—3.18 m/m)

Auraus (todellinen) l/ 16
" (1.58 m/m)

Kuningaspultin kaltevuus 9 x / 2
° plus tai minus 1 / 2

°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta (19.85 m/m)
Pituus 1 V4

" (31.75 m/m)

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Jarrupolkimen vapaa liike 1 /4

"

—
3/8

" (6.35—9.52 m/m)
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012" (0.304 m/m)
Jarrukengän ja polkimen väli alhaalla 0.006" (0.152 m/m)



Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: etukengän 1 1/4

" (31.75 m/m)
takakengän 1 3/s" (34.92 m/m)

Takapyörä: etukengän 1 x / 8
" (28 58 m/m)

takakengän 1 l ji" (31.75 m/m)
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 80,82
Rummun läpimitta 10" (25.40 cm)
Jarrupäällysteen leveys 2" (50.8 m/m)
Jarrupäällysteen paksuus 3 / 16

" (4.76 m/m)
Pituus jarrua kohti 19 18/V' (50.29 cm)

Käsijarru:
Malli Ulkopuolinen vannejarru
Kuvan numero 86 numeroon 138 539; jarruvälitanko joustettu

myöhemmissä malleissa
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 1/ 16

" (1.58 m/m)
Rummun läpimitta 6" (15.24 cm)
Päällysteen leveys 2" (50.8 m/m)
Päällysteen paksuus 5 / 32

" (3.97 m/m)
Päällysteen pituus 18 13/a2

" (46.75 cm)

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 57 litraa

Polttoainepumppu:
Kuvan numero rakenne, kuten kuvassa 194

Kaasuttaja:
Kuvan numerot t 199,201
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) , . 5 / 64

" (1.98 m/m)

Ilmanpuhdistaj a:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
Öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus , Erikoisvaruste
Kuvan numero yleinen rakenne, kuten kuvassa 275

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero kuten kuvassa 206
Malli Käsin säädettävä

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero rakenne samantapainen kuin kuvassa 140
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö Itsetoimiva
Tuulettajan hihnapyörässä olevien säätömerkkien
kuvan numero 144
Katkojan kärkiväli 0.020" (0.508 m/m)
Katkojavarren jousen jännitys 9—13 oz. (255—360 gr.)
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Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälin avautuessa PJ — 0.007" (0.178 m/m) A.T.D.C; (yläkuolokoh-

dan jälkeen)
Kärkivälin avautuessa (asteissa) PJ — 4° A.T.D.C; (yläk. jälkeen)

Sytytystulpat:
Malli AC—K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025" (0.635 m/m)

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta nesteen pintaan 3/ 8

" (9.52 m/m)
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (— 15° C)
Varautumiskyky 86 amp.
Jännite 6 voit.
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät (6 voltin) 32—21 kyntt.
Pysäköimislamput (6 voltin) 1 1/2 kyntt.
Taka- ja jarrulamppu (6 voltin) Jarrulamppu 21 kyntt.

Takalamppu 3 kyntt.
Varustelautalamppu (6 voltin) 3-kyntt.
Kattolamppu (6 voltin) 15-kyntt.
Nopeusmittari lamppu (6 voltin) 3-kyntt,
Sytytyksen katkaisijan lamppu (6 voltin) 1

Generaatori:
Kuvan numero , 132
Suurin latausvirta 21 amp. jos varustettu jännitteen säätöreleellä

17—19 amp. jos on ilman jännitteen säätörelettä
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokoo ja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.015"—0.025" (0.381—0.635 m/m)
Virranvoimakkuus releen avautuessa 0—3 amp.
Releen avautuessa 8.3 voit.
Jännitereleen sulkeutuessa 6.5—7.3 voit.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.008"—0.013" (0.203—0.327 m/m)
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

Käynnistin:
Kuvan numero . 135
Hammaspyörän kytkemistäpä mekaaninen

NOPEUSMITTARI:

Välityssuhde akselilla: Rengaskoko Hammasluku nopeusmit-
tarin hammaspyörissä

4.125 — 1 6.00 x 16" 6—18
3.7 — 1 ..5.25x17" 6—17
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6—lB

s—lB

4.33 — 1 6.25 x 16" 6—18
4.375 — 1 6.00 x 16" tai 5.25 x 17" 6—19
4.875 — 1 6.00 x 16" 5—18

VAIHTEISTO:
Kuvan numero 280
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.002"—0.011" (0.051 —0.279 m/m)
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys . . 0.003—0.008" (0.076—0.203 m/m)

MURROSNIVEL- JA KARDAANIAKSELI

Malli pallo ja tappi

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 3 3/4 U.S. gall. = 14.2 1,
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 1 Va" (4 cm)
Termostaatti alkaa avautua 155°—160° F (68°—71° C)
Termostaatti aivan auki 185° F (85° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 45—50 lbs. (20 —23 kg.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003" (0.076 m/m)
Vesipumpun kuvan numero 119

KYTKIN

Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli Rakomitta ,,A" 0.005" (0.127 m/m)
Polkimen vapaa liike 1 Vie" (27.0 m/m)

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Kuvan numero 271 (yleinen rakenne) sarjanumeroon 2.446.145

vasenkätinen, jälkeen numeron 2.479.956 oikea-
kätinen

Ohjaustanko :
Kuvan numero .. 263 (kaksoisjouset, 8)
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 1 5 / 8

" (41.3 m/m)
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteenpainuneet ja sitten taas 4
kierrosta takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.002"—0.006" (0.051—0.152 m/m)
Väljyys laakerissa n:o 1 0.001—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Väljyys laakerissa n:o 2, 3 ja 4 0.0015"—0.0035" (0.038—0.088 m/m)
Sisämitta ja pituus :

N:o 1 2" (50.8 m/m) läpimitta, 1 3 /32
" (27.78 m/m) pituus

N:o 2 1 31 /32 (50.1 m/m) läpim., 3/4
" (19.05 m/m) pituus

325



Nro 3 1 15/ 16
" (49.21 m/m) läpim.,3 /4

" (19.05 m/m) pituus
N:o 4 1*//' (31.75 m/m) läpim., 1»/«" (31.75 m/m) pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Laakerin päittäisväijyy s , 0.003"—0.009" (0.076—0.229 m/m)
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskukseen 7 15/ 16 (20.16 cm)
Kiertokangen laakeii:
Läpimitta 1 15/ 16

" (49.21 m/m)
Pituus 1" (25.40 m/m)

Kampiakseli:
Laakerin väljyys 0.001"—0.002" (0.025—0.051 m/m)
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007" (0.076—0.178 m/m)

Laakerien mitat:
Sisämitta ja pituus:

N:o 1 21/4" (57.1 m/m) läpim., 1 15/ 64
" (31.3 m/m) pituus

N:o 2 2 V4
" (57.1 m/m) läpim., 1 */»a" (26.2 m/m) pituus

N:o 3 2 V«" (57.1 m/m) läpim., 1 i/,t " (26.2 m/m) pituus
N:o 4 2 1/4" (57.1 m/m) läpim., 1 7 /8

" (46.6 m/m) pituus

Moottorin voitelu:
Öljynpaine nopeudella 48 km/t 30—40 lbs.

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015" (0.038 m/m)
Suurin sallittu soikeus 0.002" (0.051 m/m)
Koneistusrajat 0.0005" (0.012 m/m)

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022" (0.559 m/m)
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.0015" (0.038 m/m)

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta "/ei" (21.82 m/m)

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015" (0.178—0.381 m/m)
Sivuväljyys urassa 0.002"—0.003" (0.051—0.076 m/m)
Tiivistysrenkaat, lukumäärä mäntää kohti 2
Malli varustettu lovilla
Leveys 1/s

" (3.18 m/m)
öljyn raaperengas alempi tiivistysrengas
Öljynsäätörenkaiden luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 5/32

" (3.97 m/m)

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341" (8.63—8.66 m/m)

Venttiilin ohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilin ohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan (7 / 8 "22.22 m/m)
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Varren väljyys ohjauksessa:

Imuventtiili : 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Pakoventtiili 0.003"—0.005" (0.076—0.127 m/m)

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:

Imuventiili 0.006" (0.152 m/m)
Pakoventtiili 0.008" (0.203 m/m)

Venttiilivälin ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:

Imuventtiili 0.011" (0.279 m/m)
Pakoventtiili 0.012" (0.291 m/m)

Imu avautuu 6° A.T.D.C. (yläkuolokohdan jälkeen)
Imu sulkeutuu 46° A.B.D.C. (yläkuolokohdan jälkeen)
Pako avautuu 42° B.T.D.C. (ennen yläkuolokohtaa)
Pako sulkeutuu 8° A.T.D.C. (yläkuolokohdan jälkeen)

Venttiilijouset:

Jousen pituus, venttiili auki 1 Vie" (36.5 m/m)
Jousen pituus, venttiili kiinni 1 3 /4

" (44.5 m/m)
Jousen paine, venttiili auki 77—83 lbs. (35 —37 kg.)
Jousen paine, venttiili kiinni 34—38 lbs. (15 —17 kg.)
Jousen puristumisraja 1 3/8

" (34.9 m/m)

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero pääasiassa kuten kuvassa 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero keskimäärin kuten kuvassa 326

Renkaat:

Suuruus ja ilmanpaine 6.00 x 16" 28 lbs. (1.9 at.)
5.25 x 17" 32 lbs. (2.3 at.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouset, malli Puolieliptiset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero . .. 243
Jousiriipukkeiden asetus 5 /8

" (15.88 m/m) mittaväli ,,A"
u/i 6

" (17.46 m/m) mittaväli „B"
Katso kuvaa 246

Takajouset:
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .. 239 oikea — 240 vasen
Takariipukkeiden säätö 5/ 8

" (15.88 m/m) mittaväli ,,A"
"/„" (17.46 m/m) mittaväli „B"

Iskunvaimenta jat:
Malli — Edessä neste, kaksitoimiset

Takana neste, yksitoimiset

327



MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
P2: 5-heng. Sedän ja Kupee 113" 2.641.401 9.332.286
P2: 7-heng. Sedän 125" 2.641.401 9.332.286
Pl: Kaikki mallit 113" 1.111.701 9.397.351
Sarjanumero Oikean oven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta Pl—P2 3 »/,'■' (79.4 m/m)
Iskun pituus 4 3/8

" (111.1 m/m)
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus Pl—P2 201.31"3 (3302.07 cm 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 52
Taka-akseli Puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006"—0.008" (0.152—0.203 m/m)
Vetopyörän laakerin väljyys 0.004" (0.102 m/m)
Tasauspyörästön laakerin sovitus 0.016" (0.406 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008" (0.076—0.203 m/m)
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 57
Vetopyörän laakeripesä kiinteä
Vetopyöräin välityssuhde Vetopyörä. Lautaspyörä

4.125—1; 5-heng. Sedän 8 33
4.33 —1; 7-heng. Sedän 9 39
4.375—1; erikoisvaruste 8 35
3.7 —1; Pl-erikoisvaruste 10 37

ETUAKSELI

Kuvan numero 29
Malli käännetty Elliot-tyyppi
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1°—3°; edullisin 2°
Pyörän pystykaltevuus l/ i

°-
—

3/4°; edullisin 1 J2
°

Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0
Auraus (todellinen) 0— 1/8

" (0—3.18 m/m)
Kuningaspultin kaltevuus 9 1/z

° plus tai miinus 1I3
°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 55/ 6 4" (21.82 m/m)
Pituus 1 V4

" (31.80 m/m)

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Jarrupolkimen vapaa liike 1/i

"—-3/ 8
" (6.35—-9.52 m/m)

Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012" (0.305 m/m)
Jarrukengän ja polkimen väli alhaalla . 0.006" (0.152 m/m)
Jarrusylinterin läpimitat: etukengän 1 1/4

" (31.8 m/m)
Etupyörä takakengän 1 3 /8

" (34.9 m/m)
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Takapyörä: etukengän 1 1/ 8
" (28.6 m/m)

takakengän 1 1 /4
" (31.8 m/m)

Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 90
Jarrujen säätökuvan numero 81,82
Rummun läpimitta 10" (25.40 cm)
Jarrupäällysteen leveys 2" (5.08 cm)
Jarrupäällysteen paksuus 13Ui' (5.15 m/m)
Pituus jarrua kohti 19 13/i 6 (50.29 cm.)

Käsijarru:
Malli ulkopuolinen vannejarru
Sijoitus voimansiirtojarru

takapyörämalli, erikoisvaruste.

Kuvan numero , voimansiirto 87, takapyörätyyppi 81
Jaarupäällysteen etäisyys rummusta Vie" (1-6 m/m)
Rummun läpimitta 6" (15.24 cm.)
Päällysteen leveys 2" (5.08 cm.)
Päällysteen paksuus B/sa" (3-96 m/m)
Päällysteen pituus 18 13/32

" (46.75 cm.)
Huom! takapyörämallille katso jalkajarrut.

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 15 U.S. gall. = 56.8 1.

Polttoainepumppu
Kuvan numero 194

Kaasuttaja
Kuvan numerot 197, 199
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan (il-
man tiivistettä) 6 J64

" (1.98 m/m)

Ilmanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
Öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus erikoisvaruste
Kuvan numero 225

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 205

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero 140
Virranjakajan kuristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö i tsetoimiva
Säätömerkkien kuvan N:o 144
Katkojan kärkiväli 0.020" (0.567 m/m.)
Katkojan varren jousen jännitys 18—20 oz. (510—567 gr.)
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Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälin avautuessa Pl—P2 0.007" (0.178 m/m. A.T.D.C.) (yläk. jälk.)

Kampiakselin asento:
Kärkivälin avautuessa Pl—P2 4° A.T. D.C.; (yläk. jälkeen)

Sytytystulpat:
Malli AC—K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025" (0.635 m/m)

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta nesteen pintaan 3/ 8

" (9.52 m/m)
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (— 15° C)
Varautumiskyky 86 amp. t.
Jännite 6 v.
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät (6 voltin) ylävalo 50 kyntt.

alavalo 21 kyntt.
Pysäköimislamput (6 voltin) 1 34 kyntt.
Takalamppu (6 voltin) 3 kyntt.
Jarrulamppsi 21 kyntt.
Varustelautalamppu (6 voltin) 1 y2 kyntt.
Kattolamppu (6 voltin) 15 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu (6 voltin) 1 V2 kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero . , 132
Suurin latausvirta 14—17 amp. ilman jännitteen säätäjää

21 amp. jännitteen säätäjällä
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankoooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.015"—0.025" (0.381—0.635 m/m)
Releen kärkiväli avautuu virranvoimakkuudella .... 0—3 amp.
Releen kärkiväli avautuu 8.3 voit.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 voit.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.008"—0.013" (0.203—0.330 m/m)
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

Käynnistin:
Kuvan numero 7
Hammaspyörän kytkemistäpä Mekaaninen tai solenoidi
Käynnistysmoottorin solenoidin kuvan numero rakenne, kuten kuvassa 146
Kuvain numerot johdinkaavat Pl —150,151; P2—152,153
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NOPEUSMITTARI:
Välityssuhde akselilla: Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin

hammaspyörissä
4.33 —1 6.50 x 16" 6—18
4.375—1 5.25 x 17" 6—19
4.125—1 6.00 x 16" 6—18
4.375—1 5.25 x 20" 6—17
3.7 —1 5.25 x 17" 6—16
4.875—1 6.00 x 16" tai 5.25 x 17' 5—18

VAIHTEISTO:
Kuvan numero 281; 282 ylivaihteella
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.003"—0.008" (0.076—0.203 m/m)
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys .. 0.002"—0.011" (0.051—0.279 m/m)
Ylivaihteen kytkimen kuvan numero 292

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Malli Pallo ja tappi

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 3 3/4 U.S. gall. = 14.2 1.
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 1 Va" (38.10 m/m)
Termostaatti alkaa avautua 155°—160° F (68°—71° C
Termostaatti aivan auki 185° F (85° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 45—50 lbs. (20 —23 kg.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003" (0.076 m/m)
Vesipumpun kuvan numero 118

KYTKIN

Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli Rakomitta „A" 0.005" (0.127 m/m)
Polkimen vapaa liike 1 x/ 16

" (27.0 m/m)

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Kuvan numero 239

fHamasvälitys—V 4 —1V4 lbs. (0.113—0.567 kg)
Säädöt Kierukka 9/i"—2 3/4 lbs. (0.339—125 kg)

(Kokonais 1—4 lbs. (0.454—1.814 kg.)

Ohjaustanko
Kuvan numero 263
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 1 27 /32" (46.83 m/m)
Ohjaustangon jousien säätö Säätöpultti kierrettävä tiukaksi ja sitten hölli-

tettävä lähimpään sokan reikään.

Iskunvaimentaja:
Kuvan numero (säätö) 228
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MOOTTORI

Kuvan numero 186

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.002"—0.006" (0.051—0.152 m/m)

Laakeri:
Väljyys laakerissa N:o 1 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Väljyys laakerissa N:o 2, 3 ja 4 0.0015"—0.0035" (0.038—0.088 m/m)
Sisämitta ja pituus:

N:o 1 — etumainen 2 "(50.8 m/m) läpimitta; 1 3/32
" (27.78 m/m) pituus

N:o 2 1 31 /32
" (50.01 m/m) läpim.;3/ 4

'' (19.05 m/m) pituus
N:o 3 1 15/ ]6

" (49.21 m/m) läpim.; 3 /4" (19.05 m/m)pituus
N:o 4 1 (31.75 m/m) läpim.; 1 1ji" (31.75 m/m) pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Laakerin päittäisväljyys 0.0055"—0.0115" (0.139—0.291 m/m)
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskukseen 7 15/ie" (20.16 cm)
Läpimitta 1 15/i 6

" (4.92 cm.)
Pituus 1" (2.54 cm.)

Männäntapin laakeri:
Läpimitta 55 / 6i

" (21.82 m/m)

Kampiakseli
Laakerin väljyys — 2 keskimmäistä 0.0015"—0.0025" (0.038—0.063 m/m)
Laakerin väljyys etumainen ja takimainen 0.001"—0.002" (0.025—0.051 m/m)
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007" (0.076—0.178 m/m)

Laakerien mitat:
N:o 1 — etumainen 2 1/4

" (57.1 m/m) läpim. 1 15/i 6
" (31.3 m/m) pituus

N:o 2 2 i/4
" (57.1 m/m) läpim. 1 iy„" (26.2 m/m) pituus

N:o 3 2 V/' (57.1 m/m) läpim. 1 Vsa" (26.2 m/m) pituus
N:o 4 2 V/' (57.1 m/m) läpim. 1 7 / 8

" (47.6 m/m) pituus

Moottorin voitelu:
Kuvan numero 186
Öljynpaine nopeudella 30 km/t 30—40 lbs.

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus .. 0.0015" (0.038 m/m)
Suurin sallittu soikeus 0.002" (0.051 m/m)
Koneistusrajat 0.0005" (0.012 m/m)

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022" (0.559 m/m)
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.0005"—0.001" (0.012—0.025 m/m)

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta 55l&i" (21.82 m/m)

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015" (0.178—0.381 m/m)
Sivuväljyys urassa 0.002"—0.003" (0.051—0.076 m/m)
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Tiivistysrenkaat:
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli varustettu uralla
Leveys i/8

" (3.18 m/m)

Öljynsäätörengas:
Luku mäntää kohti 2
Malli halkaistu
Leveys 5/ 32

" (3.97 m/m)

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341" (8.63—8.66 m/m)

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.006" (0.152 m/m)
Pakoventtiili 0.008" (0.203 m/m)

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7 / 8

" (22.23 m/m)

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.001"—0.003" (0.025—0.076 m/m)
Pakoventtiili 0.003"—0.005" (0.076—0.127 m/m)

Venttiilivälin ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.011" (0.279 m/m)
Pakoventtiili 0.012" (0.304 m/m)
Imu avautuu 6° A.T.D.C. (yläk. jälkeen)
Imu sulkeutuu 46° A.B.D.C. (alak. jälkeen)
Pako avautuu 42° B.B.D.C. (ennen alak.)
Pako sulkeutuu 8° A.T.D.C. (yläk. jälkeen)

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 1 7 /ie" (36.5 m/m)
Jousen pituus, venttiili kiinni 1 3/ 4

" (44.5 m/m)
Jousen paine, venttiili auki 77—83 lbs. (35 —37 kg.)
Jousen paine, venttiili kiinni 34—38 lbs. (15 —17 m/m)
Jousen puristumisraja 1 3 /8

" (34.92 m/m)

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero .... 326

Renkaat: f 6.50 x 16" —28 lbs. (1.9 at.)
Suuruus ja ilmanpaine l*™ X \%\ "f0 & 9 *•>

J * 5.20 x 17—32 lbs. (2 at.)
5.25 x 20" —32 lbs. (2 at.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Rungon oikaisumitat:
Kuvan numero . 251

Etujouset, malli Puolielliptiset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero . .. oikea —243; vasen —244
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Takajousien ja niitten kiinnityksen kuvain numerot .. 245,246
Jousiriipukkeiden asetus 3 /4

" (19.05 m/m) rakomitta „A"
u/16

" (17.46 m/m) rakomitta „B"
Katso kuvaa 239

Takajouset:
Malli Puoli-elliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .. oikea — 246; vasen — 240
Takariipukkeiden säätö:

oikealla „A" "/ie" (17.46 m/m); „B" 3 U " (19.05 m/m)
vasemmalla „A" 5/8

" (15.88 m/m); „B" u/i 6
" (17.46 m/m)

Katso kuvaa 245

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä Pl— neste, yksitoimiset

P2 — neste, kaksitoimiset
Takana neste, yksitoimiset
Säädettävät, kuvan numero 249
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimmäinen sarjanumero

Detroit Los Angeles Evansville Kanada
P3—5-hengen Sedän ja kupee 2845 m/m (112") 1.184.001 3.101.401 9.085.551 9.376.676
P4—5-hengen Sedän ja kupee 2845 m/m (112") 10.101.001 3.162.501 9.950.001 9.339.691
P4—7-hengen Sedän ja kupee 3353 m/m (132") 10.101.001 3.162.501 9.950.001 9.339.691
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimmäisen ja

toisen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 79.4 m/m (3 V8 ")
Iskun pituus 111.1 m/m (4. 3 /8 ")
Sylinterien luku . 6
Iskutilavuus 3.302.07 cm 3 (201.3" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tasauspyöräin väli 0.102—0.305 m/m (0.004—0.012")
Säädetty Painelevyillä
Vetopyörän laakerin väljyys 0.038—0.064 m/m (0.0015—0.0025")
Tarkistus Asettamalla tai poistamalla välilevyjä etumaisen

laakerin taakse
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Tarkistus , Laakerin taakse asetettavilla välilevyillä
Suuren ja pienen kartiopyörän väli 0.152—0.254 m/m (0.006—0.010")
Säädetään kiertämällä tasauspyörästön laakerin säätömut-

teria
Hammasluvut

Vetopyörän välityssuhde Vaihdesuhde Vetopyörä Lautaspyörä
P3— Vakiovaruste 3.9 : 1 10 39
P3— Erikoisvaruste 3.73 : 1 11 41
P3— P4-renkailla 5.25 x 20" 4.3 : 1 10 43
P4— 5-hengen Sedän 4.1 : 1 10 41
P4— 7-hengen Sedän 4.3 : 1 10 43
P4— Kupee 3.9 : 1 10 39
Tilavuus ja voideaineet Katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI

Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1 / i
°— 3/4°, edullisin 1/ 2

°

Pyörän pystykaltevuus 1°—3°, edullisin 2°
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0— 1JS viivaa, edullisin 0
Auraus (todellinen) 0. 3.18 m/m (0—

1/8 '')> edullisin 1.59 m/m (Vie")
Kuningaspultih kaltevuus 4 1/ 2

°—5 1 j2
°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 20.24 m/m (51 / 64 ")
Pituus 30.56 m/m (1 13/ 64 ")
Viimeistelty läpimitta 20.22—20.26 m/m (0.7960—0.7975")

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001 —0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.53 m/m (*/ 4

— 3/s")
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.304 m/m (0.012")
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.152 m/m (0.006")

JARRUT
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Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: takakengän 34.92 m/m (1 3 / 8 ")

etukengän 31.75 m/m (1 1 ji ")
Takapyörä: takakengän 31.75 m/m (1 V/')

etukengän 31.75 m/m (1 »/«")
Jarrusylinterin kuvan numero 97
Pääsylinterin läpimitta 31.75 m/m (1 1/i")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 5.08 m/m (0.2")
Pituus jarrua kohti:

etupyörien kengät ja takapyörien etukengät 251.6 m/m (9 29/s2")
takapyörien takakengät 187.72 m/m (7 "/ei")

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.64 m/m (0.025")
Päällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus 3.97 m/m C/sa")
Päällysteen pituus jarrua kohti 430.21 m/m (16 15/ie")

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 60 V2 Kr. (16 gallonaa)

Polttoainepumppu:
Paine 0.14—0.21 at. (2—3 lbs.)

Kaasuttajan suutimien mitat: Osan n:o Suudin n:o
Normaali 647838 159—58S

5 % normaalia laihempi 647839 159—60S
10 % normaalia laihempi 658682 159—64S
15 % normaalia laihempi 658683 159—65S

Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan 1.98 m/m (5/ 64")

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.508 m/m (0.020")
Katkojavarren jousen jännitys 510—560 gr (18—20 oz)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 6
Männän asema kärkivälin avautuessa 0.178 m/m (0.007") yläkuolokohdan jälkeen
Kampiakselin asento (asteissa)
Kärkivälin avautuessa 4° yläkuolokohdan jälkeen

Sytytystulpat:
Malli Champion J—8
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/ 8 ")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
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Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 90 amp. tuntia 20-tunnin purkautumisaikana
Jännite 6 voit.
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät 32—32 kyntt.
Valonheittäjäin näyttölamppu 1 kyntt.
Pysäköimislamput 1 1 j2 kyntt.
Taka- ja jarrulamppu 21—3 kyntt.
Varustelautalamppu 1 kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 kyntt.
Tunnusvalon lamppu 3 kyntt.

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörissä

3.9 : 1 5.50 x 16" 6—18
3.73 : 1 5.50 X 16" 6—17
4.3 : 1 5.25 x 20" 6—17
4.1 : 1 6.00 x 16" 6—18
3.9 : 1 6.00 x 16" 6—17
4.3 : 1 6.50 x 16" 6—18

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 14 1. (3 3 / 4 gallonaa)
Letkunyhdistäjien mitat: Läpimitta Pituus

Tulo
'

44.5 m/m (1 %") 165.1 m/m (6 %")
Meno — ylhäällä 38.1 m/m (1 %") 88.9 m/m (3 %')
Meno — alhaalla 38.1 m/m (1 y2 ") 133.4 m/m (5 %")
alapuolella 25.4 m/m (1" ) 44.5 m/m (1 %")

Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155°—160° F)
Termostaatti aivan auki 85° C (185° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 18—23 kg. (40—50 Ibs.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun akselin holkki:
Sisämitta — etumainen holkki 15.08 m/m ( 19 /32")

takimainen holkki 17.07 m/m (43/ 64 ")

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä, koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen jakytkimen tarkistuslaitteen-
nokan väli Rakomitta „A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Voima, joka tarvitaan kiertämään ohjauspyörää kun
kierukka on paikoillaan 0.115—0.570 kg. 0/ 4 —1 1U lbs.)
Lisävoima, jokatarvitaan kiertämään ohjauspyörääsen-
jaikeen kun ohjausvarren akseli on sovitettu koppaan ja
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hammaskosketus säädetty, mutta ilman ohjausvartta 0.350—-1.250 kg. (%—2 % lbs.)
Voima, joka tarvitaan kiertämään ohjauspyörää täy-
dellisessä ohjauslaitteessa, mutta ilman ohjaustankoa .. kokonais 0.460—1.850 kg. (1—4 lbs.)

Ohjaustanko:

Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin, kunnes jouset
ovat täysin yhteen painuneet ja sitten taas lähim-
pään sokanreikään takaisin

MOOTTORI

Syl. läpimitta 79.4 m/m (3 */,")
Iskun pituus 111.1 m/m (4 3 / 8 ")
Sylinterien luku , 6
Iskutilavuus 3302.07 cm 3 (201.3" 3)

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.051—0.152 m/m (0.002—0.006")
Päittäisväljyys 0.038—0.088 m/m (0.0015—0.0035")
Sisämitta ja pituus:

N:o 1 (edessä) 50.80m/m (2") läpim. 27.78 m/m (1 3 / 32 ") pituus
N:o 2 50.01 m/m (1 31/32 ") läpim. 19.05 m/m (3/ 4 ") pituus
N:o 3 49.21 m/m (l 15/i 6 ") läpim. 19.05 m/m (3/4") pituus
N:o 4 31.75 m/m (1 i/4") läpim. 31.75 m/m (1 */4 ") pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.013—0.064 m/m (0.0005—0.0025")
Laakerin päittäisväljyys 0.140—0.292 m/m (0.0055—0.0115")
Kiertokangen laakeri 49.2 m/m (1 15 / 16 ") läpimitta, 25.4m/m (1") pituus

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.076—0.178 m/m (0.003—0.007")

Laakerien mitat:
N:o 1 !

w

.. 57.2 m/m (2 ] / 4 ") läpim. 31.3 m/m (1 15 / 64 ") pituus
N:o 2 ja 3 57.2 m/m (2 V4") läpim. 26.2 m/m (1 »/„") pituus
N:o 4 57.2 m/m (2 l/i") läpim. 47.6 m/m (1 7 /8 ") pituus

Paineen ottaa vastaan Takalaakeri
Öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45
Öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä 15

Sylinterit:
Sylinterien merkit katso sivu 179
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistusrajat 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.012—0.025 m/m (0.0005—0.001")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 55° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tapin mitat 21.83 m/m (55 /e4") läpim. 66.7 m/m (2 5/ 8 ") pituus



Männän renkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.038—0.076 m/m (0.0015—0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli soikea
Leveys 3.18 m/m (V 8 ")

Öljynsäätörengas (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5 /s £")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.64—8.66 m/m (0.340—0.341")
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 22.23 m/m (7 /s")

Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili 8.69—8.71 m/m (0.342—0.343")
Pakoventtiili 8.74—8.76 m/m (0.344—0.345")
Venttiilivarren väljyys:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiili-istukka:
Kulma 45°
Leveys 1.61 m/m (0.0635")

Venttiilinnostajat:
Nostajan väljyys moottorin tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.279 m/m (0.011")
Pakoventtiili 0.305 m/m (0.012")

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili kiinni 36.5 m/m. (1 7 / 16")
Jousen paine, puristettuna 36.5 m/m pituuteen 34.9—37.6 kg. (77 —83 lbs.)
Jousen paine, puristettuna 44.5 m/m (1 3/ 4 ") 15.4—17.2 kg. (34 —38 lbs.)
Jousen puristumisraja 34.9 m/m (1 3/8 ")

Venttiilin tarkistus:
Tulo avautuu 6° tai 0.381 m/m (0.015") yläkuolokohdan jälkeen
Meno sulkeutuu 8° tai 0.686 m/m (0.027") yläkuolokohdan jälkeen
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MALLITAULUKKO
Mallit 1938 Akseliväli Sarjan alkunumero

Detroit
P5 5-hengen Sedän ja Kupee 112" 1.240.001
P6 5-hengen Sedän ja Kupee 112" 10.470.001
P6 7-hengen Sedän 132" 10.470.001
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella sylintereiden 1 ja

2 välissä
Sylinterin läpimitta 3 1/ 8

"

Iskun pituus 4 3/ 8
"

Sylinterien luku 6

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008"
Tarkistus välilevyjen avulla
Suuren ja pienen kartiopyörän väli *. 0.006"—0.010"
Vetopyörän laakerin väljyys 0.0015"—0.0025"
Tarkistus välilevyjen avulla
Tasauspyörästön laakerien sovitus 0.004"—0.012"

Hammasluku
Välitys lautaspyörässä vetopyörässä

P5 Vakiovaruste 3.9—1 10 39
P5 Erikoisvaruste 3.73—1 11 43
P5 Economy group 3.54—1 11 39
P5—P6 5.25 x 20" renkailla 4.3—1 10 43
P5—P6 6.00 x 18" renkailla 4.3—1 10 43
P6 5-hengen Sedän 4.1—1 10 41
P6 7-hengen Sedän 4.3—1 10 43
P6 Kupee 3.9—1 10 39
P6 Säästömallit 3.73—1 11 41
Tilavuus ja voide Katso voitelutaulukkoa

m-
ETUAKSELI

Jättö (etuakselin kaltevuuskulma), %°—%°; edullisin y 2
°

Pyörän pystykaltevuus, P6—1°—3°; edullisin 2°
Pyörän pystykaltevuus, P5—3° —5°; edullisin 4°
Auraus (Mitattuna »Wee-Gee» pöydällä); 0°— y2 ; edullisin 0
Auraus (todellinen) 0°— 1/8°; edullisin Vie0

Kuningaspultin kaltevuus 4 y2
°—5 y2

°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 51 /e4"
Pituus 1 13/ 64

"

Viimeistelty läpimitta 0.7960"—0.7975"

JARRUT
Jalkajarru:

Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrusylinterin läpimitat:

Etupyörä: etukengän 1 %"
takakengän 1 3 /8

"



Takapyörä: etukengän 1 1/ 8
"

takakengän 1 %"
Pääsylinterin läpimitta 1 %"
Jarrupolkimen vapaa liike %"■—

3/ 8
"

Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrupäällysteen leveys 2"
Jarrupäällysteen paksuus 13/e4"
Pituus jarrua kohti:

etu- ja takapyörien takakengät 7 11/ie"
etu- ja takapyörien etukengät 10 9 /32

"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.025"
Päällysteen leveys 2"
Päällysteen paksuus 5 / 32

"

Päällysteen pituus jarrua kohti 17 1l 1%
"

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 62 1 16 U.S. gallonaa

Polttoainepumppu:
Paine 4 lbs (0.28 kg/cm2)
Kaasuttajan suutimien mitat:

Normaali
5 % normaalia laihempi

10 % normaalia laihempi
15 % normaalia laihempi

Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan . .. P6—
5 / 64"; P5 17/32"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa ....

Itsetoimiva kuristin:
Säätö Katso. »Kaasuttaja»

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.020"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (500 —560 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 6
Männän asema kärkivälin avautuessa 0.007" yläk. jälkeen
Kampiakselin asento (asteissa) 4° yläk. jälkeen

Sytytystulpat:
Malli Champion J 8
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025"

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3/ 8

"

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
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Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste —-15° C (+5° F)
Varautumiskyky 90 amp. t. 20 tunnissa
Jännite 6 v
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa p ositiivinen

Generaattori:

Latausvirta katso »Sähkölaitteet»
Lamput:

Lamppujen valovoimakkuus Kynttiläluku
Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin näyttölamppu 1 %

Pysäköimislamput 1 %
Taka- ja jarrulamppu 21—3
Varustelautalamppu 1 Y2
Kattolamppu 15
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 1 /3

Tunnusvalon lamppu 3

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman korkealla koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli katso »Kytkin»
Polkimen vapaa liike 1 Vie"

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 3 % U.S.A. gallonaa (14 1)
Letkun mitat: Läpimitta Pituus

Tulo — moot. n:oon P5— C 1001 ja P6— C 1001 .. 1 %" P6— 6 i/2 "; P5— 8"
Meno — 1 y2

" 3 i/2
"

Meno — 1 y2
" 5 y4

"

Sivuputki 1" 1 3/4"
Termostaatti alkaa avautua 150°—155° F (65°—68° C)
Termostaatti aivan auki 176° F (80° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 40—50 lbs (19 —23 kg)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.005"
Vesipumpun akselin holkki:

Sisämitta — etumainen holkki 19/32"
takimainen holkki 43 /e4"

MOOTTORI

Syl. läpimitta 3 1/8
"

Iskun pituus 4 3/8
"

Sylinterien luku 6
Isku tilavuus 201.3 tuumaa3 (3302.07 cm 3)

Nokka-akseli:
Laakerien väljyys, n:o 1 0.001"—0.003"

muut . ...' 0.0015"—0.0035"
Päittäisväljyys 0.002"—0.006"
Sisämitta ja pituus: Sisämitta Pituus

N:o 1 (edessä) 2" 1 3 /32
"

N:o 2 1 31 /32
" %"

N:o 3 1 »/xe" %"
N:o 4 1 y4

" 1 y4
"
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Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.0005"—0.0025"
Laakerin päittäisväljyys 0.0055"—0.0115"

Läpimitta Pituus
Kiertokangen laakeri 1 15/ 16

" 1"

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.001"—0.002"
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007"
Laakerien mitat: Sisämitta Pituus

N:o 1 enintään 2 %" 1 15/ 64
N:o 2 ja 3 enintään 2 %" 1 i/8a
N:o 4 enintään 2 %" 1 7 / 8

"

Öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45 lbs
Öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä 15 lbs

Sylinterit:
Sylinterien merkit katso »Moottori»
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015"
Suurin sallittu soikeus 0.002"
Koneistusrajat 0.0005"

Männät:
Väljyys pohjassa 0.021"
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) . .. 0.0005"—0.001" 6—8 lbs (2.7—3.5 kg) vetotar-

kistus rakomitalla
Männäntapit:

Väljyys männässä Peukalolla helposti työnnettävä 100° F—130° F
(40 —54° C) lämmössä

Väljyys kiertokangen hoikissa Peukalolla helposti työnnettävä huonelämmössä
Läpimitta Pituus

Tapin mitat 55 / 64
" 2 5/8

"

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015"
Sivuväljyys urassa 0.0015—0.003"
Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli uratyyppiä
Leveys l/8

"

Öljynsäätörengas (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli halkaistu
Leveys & j32

"

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340—0.341"
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7/ 8

"

Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili 0.342"—0.343"
Pakoventtiili 0.344"—0.345"

Venttiilivarren väljyys:
Imuventtiili 0.001"—0.003"
Pakoventtiili 0.003"—0.005"
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Venttiili-istukka:
Kulma 45°
Leveys 0.0635" (1.61 mm)

Venttiilinnostaj at:
Nostajan väljyys jaon tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.011"
Pakoventtiili 0.012"

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.006"
Pakoventtiili 0.008"
Imuventtiili avautuu 6° tai 0.015" (0.381 mm) yläk. jälkeen
Pakoventtiili 8° tai 0.027" (0.686 mm) yläk. jälkeen

Venttiilijouset:
Jousen paine, puristettuna 36.5 m/m (1 Vie") pituuteen 77—83 lbs (34.9—37.6 kg)
Jousen paine, puristettuna 44.5 m/m (1 %") 34—38 lbs (15.4—17.2 kg)
Jousen puristamisraja 1 3 /8

"

Venttiilin jako:
Tulo avautuu 6° eli 0.015 yläk. jälkeen
Meno sulkeutuu 8° eli 0.027 —,

— —

„—

JOUSET Katso osaa «Runko, jouset ja iskunvaimentajat«

OHJAUS Katso osaa «Ohjaus«

Ohjaustangon säätö Säätö kierretään kiinni ja sen jälkeen taapäin
lähimpään sokan reikään

NOPEUSMITTARI
Käyttöpyörän

Välityssuhde Rengaskoko hammasluvut
3.0:1 5.59 — 16 6—18
3.54:1 5.50 — 16 6—16
3.73:1 5.50 — 16 6—17

4.1:1 6.00—16 6—18
3.9:1 6.00 — 16 6—17
4.3:1 6.50 — 18 6—18



MALLITAULUKKO
Mallit 1939 Akseliväli Sarjan alkunumero

Detroit Kanada
P7—5-hengen Sedän ja Kupee 114" 1.298.001 9.603.586
P8—5-hengen Sedän ja Kupee 114" 10.630.001 9.358.626
P8—7-hengen Sedän 134" 10.630.001 9.358.626
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolen, sylinterin 1 ja 2

välissä
Sylinterin läpimitta 3 1/ 8

"

Iskun pituus 4 3 / 8
"

Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 201.3"3 (3.302.07 cm 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006"—0.010"
Säädetty: siirtämällä tasauspyörästöä - —

Vetopyörän laakerin kireys 0.0015"-—0.0025
Tarkistus välilevyjen avulla
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"-—0.008"
Säätö välilevyjen avulla
Tasauspyörästön pyöräin väljyys 0.004"—0.012"

Hammasluku Hammasluku
Vetopyöräin välityssuhde Välityssuhde vetopyörässä lautaspyörässä
P7—Vakio-varuste . 3.9—1 10 39
P7—Erikoisvaruste 3.73—1 11 41
P7—Economy ryhmä 3.54—1 11 39
P7—P8-renkain 5.25 X 20" 4.3—1 10 43
P7—P8-renkain 6.00 x 18" 4.3—1 10 43
P8—5-hengen Sedän, vakiovaruste 1.1—1 10 41
P8—7-hengen Sedän 4,3—1 10 43
P8—Kupee 3.9—1 10 39
P8 —Economy ryhmä 3.73—1 11 41
Tilavuus ja voideaineet. Katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI

Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) — %° \- %°; edullisin 0°
Pyörän pystykaltevuus — %° hl %°; ei säädettävä
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0— y2 ; edullisin 0
Auraus (todellinen) 0"—

1 j8"; edullisin Vie"
Kuningaspultin kaltevuus 5 y4

°—6 y2
°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta "Au"
Pituus 1 13/64

"

Asentamisen jälkeen läpimitta 0.7960"—0.7975"

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrupolkimen vapaa liike %"—

8 /s"
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Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: takakengän 1 3/ 8

"

etukengän 1 %"
Takapyörä: takakengän 1 %"

etukengän 1 1/ 8
"

Jarrusylinterin kuvan numero 84
Pääsylinterin läpimitta 1 %"
Jarrupäällysteen leveys 2"
Jarrupäällysteen paksuus 13 /e4"
Pituus jarrua kohti:

etu- ja takapyörien takakengät 7 "/ie"
etu- ja takapyörien etukengät 10 9/32

"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.015"—0.020"
Päällysteen leveys 2"
Päällysteen paksuus 5/32

"

Päällysteen pituus jarrua kohti 17 1/ 16
"

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 18 U.S. gall. = 68 1.

Polttoainepumppu:
Paine 3 y2—4 y2 lbs. (0.23—0.31 kg/cm 2 )
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan ..

5 /64
"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; tomuisilla teillä ajettaessa useammin
Itsetoimiva kuristus:
Säätö katso »Kaasuttaja»

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.020"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (50 —55 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 6
Kampiakselin asento (asteissa):
Kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa

Sytytystulpat:
Malli Champion J-8
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025"

Generaattori:
Latausteho katso »Sähkölaitteet»

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3/8

"

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
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Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste -f 5° F ( 15° C)
Varautumiskyky 90 amp.t. 20 tunnin purkauksella
Jännite 6 volttia
Levyjen luku 13
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus: kynttiläluku
Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin näyttölamppu erikoislamppu
Pysäköimislamput 1 i/ 2
Taka- ja jarrulamppu 21—3
Varustelautalamppu 1 y2
Kattolamppu 15
Tunnusvalon lamppu 3

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde: Rengaskoko Hammasluvut
3.9 : 1 5.50 x 16" 6—18
3.54 : 1 5.50 x 16" 6—16
3.73 : 1 5.50 x 16" 6—17
4.3 : 1 5.25 x 20" 6—17
4.1 : 1 6.00 x 16" 6—18
3.9 : 1 6.00 x 16" 6—17
4.3 : 1 6.50 x 16" 6—18
4.3 : 1 6.00 x 18" 6—17
3.73 : 1 6.00 x 16" 6—16

JÄÄHDYTYS
Tilavuus , 3 Va U.S.A. gall. = 14 1
Letkunyhdistäjien mitat: Sisämitta Pituus

Tulo 1 3/4
" P8-6"; P7-10 %,"

Meno — ylhäällä 1 y2
" 3 %"

Meno — alhaalla 1 i/2
" 6 %"

Sivuputki 1" 1 %"
Termostaatti alkaa avautua 157 —162° F" (68—72° C)
Termostaatti aivan auki 183° F (84° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 40—50 lbs (18 —20 kg)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003"
Vesipumpun akselin holkki:
Sisämitta — etumainen holkki 0.595"—0.596"

takimainen holkki 0.6704"—0.6714"

KYTKIN
Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä, koskettamatta kuiten-
Kytkimen irroitusvipujen jakytkimen tarkistuslaitteen- kaan lattiaan.
nokan väli Katso »Kytkin» osaa.
Polkimen vapaa liike 1"

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Voima, jokatarvitaan kiertämään ohjauspyörää kopassa
kun kierukka on paikoillaan %—1 %" lbs (115—570 gr)
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hammaskosketus säädetty, mutta ilman ohjausvartta — y2 —1 y2 lbs. (225 —680 gr)
Voima, joka tarvitaan kiertämään ohjauspyörää täy-
dellisessä ohjauslaitteessa, mutta ilman ohjaustankoa .. —%—2 3/4 lbs. (340—1.250 gr)

Ohjaustanko
Ohjaustangon jousien säätö Katso »Ohjaus» osaa

JOUSET

Jousiriipukkeitten asetus Katso »Jouset»

MOOTTORI

Sylinterin läpimitta 3 1/8
"

Sylinterin iskunpituus 4 3/8
"

Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 201.3" cu. in (3302.07 cm 3 )

Nokka-akseli:
Laakerin väljyys — n:o 1 0.001"—0.003"
Kaikki muut 0.0015"—0.0035"
Päittäisväljyys 0.002"—0.006"
Sisämitta ja pituus: Läpimitta Pituus

N:o 1 (edessä) 2" 1 3/32
"

N:o 2 1 31 / 32
" %"

N:o 3 1 15/i 6
" %"

N:o 4 1 i/4" li/4
"

Kiertokanki:
Laakerin väljyys .. 0.0005"—0.0025"
Laakerin päittäisväljyys 0.0055"—0.0115"

Läpimitta Pituus
Kiertokangen laakeri 1 15/ie" 1"

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.001"—0.002"
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007"
Laakerien mitat: Läpimitta Pituus

N:o 1 .... 21/4" l»/a«M

N:o 2 ja 3 .' 2 y 4
" 1 V*."

N:o 4 21/4" 1 Vs"
Paineen ottaa vastaan Takalaakeri
Öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45 lbs. (13.5—20.5 kg/cm2)
Öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä n. 15 lbs. (6.7 kg/cm 2 )

Sylinterit:
Sylinterien merkit Katso »Moottori»
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015"
Suurin sallittu soikeus 0.002"
Koneistusrajat 0.0005"

Männät:
Väljyys pohjassa . . 0.021"
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.0001"—0.0011"

Katso »Moottori»
Männäntapit:

Väljyys männässä .. Helposti peukalolla työnnettävä lämpötilassa
+ 100° F (40° C)

Väljyys kiertokangen hoikissa Helposti peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tapin mitat Läpimitta 55 /64 "; Pituus 2 5/8 '
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Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015"
Sivuväljyys urassa 0.002"—0.004"
Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Leveys x / 8

"

Öljynsäätörengas (alemmat renkaat): —

Luku mäntää kohti 2
Malli uralla varustettu
Leveys 5/ 32

"

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341"
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7/s"

Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili 0.342"—0.343"
Pakoventtiili 0.344"—0.345"
Ventiilivarren väljyys:
Imuventtiili 0.001"—0.003"
Pakoventtiili 0.003"—0.005"

Venttiili-istukka:
Kulma 45°
Leveys 0.0735"

Venttiilinnostajat:
Nostajan väljyys moottorin tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.011"
Pakoventtiili 0.012"

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.006"
Pakoventtiili 0.008"

Venttiili] ouset:
Jousen paine, puristettuna 36.5 m/m pituuteen 77—83 lbs (35 —38 kg)
Jousen paine, puristettuna 44.5 m/m (1 %") 34—38 lbs (18—19 kg)

Venttiilin jako:
Tulo avautuu 6° tahi 0.015" yläk. jälkeen
Meno sulkeutuu 8° tahi 0.027" yläk. jälkeen

ILMANPAINE RENKAISSA

Rengaskoko: Paine nauloissa
Etupyörät Takapyörät

5.50 x 16" 32 32
6.00 x 16" 28 28
6.50 x 16" 30 30
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MALLITAULUKKO
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Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero
Detroit Kanada

CA 6,650,001 9,702,226
CB 121" 6,700,001
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 3 3 /8

" (85.72 mm)
Iskun pituus CU (4 y2 ") 114.30 m/m
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus CU 241.5" 3 (3957.5 cm 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 51
Taka-akselin malli puolikevennetty
Tyhjäliike (Veto ja lautaspyörä) 0.127—0.254 m/m (0.005—0.010")
Vetopyörän laakerin kireys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerien väljyys 0.406 m/m (0.016")
Veto-akselin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025—0.005")
Veto-akselin laakerien tarkistuskuvan numero 56
Vetopyörän laakeripesä Kiinteä

Hampaitten luku:
Vetopyörästön välityssuhde Vetopyörä Lautaspyörä

4.125:1 8 33
4.875:1 ..... 8 39

ETUAKSELI

Kuvan numero 23
Malli erillisesti joustettu
Jättö V20—2 V20—paras 1 i/a

°

Pyörän pystykaltevuus %°—1°—paras y2
°

Auraus. Mitattuna "Wee-Gee" lavalla 0—3.18 m/m (0—
1/ 8 ")

Auraus todellinen 1.59—3.18 m/m (1/16
"

—
1/8")

Kuningaspultin kaltevuus 10°± 1/2
o

Kuningaspultin holkki
Sisä-läpimitta 22.23 m/m (7 / 8 ")
Pituus — yläosa 41.67 m/m (1 "/e/')

alaosa .' 33.33 m/m 1 Vie")

JARRUT

Jalkajarru
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001"—0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.52 m/m (1/4

"
—

3/8 ")
Jairukengän ja rummun väli: ylhäällä 0.305 m/m (0.012")
Jarrukengän ja rummun väli: alhaalla 0.152 m/m (0.006")

Jarrusylinterin läpimitat
Etupyörä, etu- 31.75 m/m (1 1/4")

taka- 31.75 m/m (1 3/8 ")



Takapyörä, etu- 31.75 m/m (i i/ 4 »)
taka- 28.57 m/m (1 Vs")

Jarrukengän nokan säätökuvan numero 82
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrujen säätökuvan numero 83
Rummun läpimitta 279.4 m/m (11")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 4.76 m/m (3/ 16")
Pituus jarrua kohti 56.28 cm (22 6/32 ")

Käsijarru:
Paikka Voimansiirto-,
Malli Ulkopuolinen
Kuvan numero 85
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 1.58 m/m (Vie")
Rummun läpimitta 152.4 m/m (6")
Päällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus 3.96 m/m (5 /32 ")
Päällysteen pituus 46.75 cm (18 13/32 ")

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö
Tilavuus 56.7 1. (15 gallonaa)

Polttoainepumppu
Kuvan numero 193

Kaasuttaja
Kuvien numerot 197, 199 (yleinen rakenne)
Etäisyys kohon yläreunasta koho-kammion reunaan
ilman tiivistettä) 1.98 mm (5/ 64 ")

Ilmanpuhdistaja
Suurteho-ilmanpuhdistajan kuvan numero 219
Öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus erikoisvaruste
Kuvan numero 221

Etulämmittäjän säätö
Kuvan numero 204

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja

Virranjakajan kiinnityslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva
Katkojan kärkiväli 0.508 m/m (0.020")
Katkojavarren jousen jännitys 255—370 gr (9—13 oz.)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
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Männän asema kärkivälien avautuessa Yläkuolokohdassa
0.004" (0.102 m) alum. kansi, yläk. jälk.

Kampiakselin asento kärkivälien avautuessa Yläkuolokohdassa
3° yläk. jälk., alum. kansi

Sytytystulpat
Aluminiumi-sylinterin kansi AC-KL9
Valurauta-sylinterin kansi AC-K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/8")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+5° F)
Varautumiskyky 121 amp. tuntia 5 amp. virralla
Jännite 6 volttia
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät, ylempi sädekimppu 32 kynt.
Valonheittäjät, alempi sädekimppu 21 kynt.
Pysäköimislamput 3 kynt.
Takalamppu 2 kynt.
Jarrulamppu 22 kynt.
Taka-osaston lamppu 3 kynt.
Varustelautalamppu 3 kynt.
Kattolamppu 15 kynt.

Generaattori:
Suurin latausvirta 21 amp.
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 1 7 /s"
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 v
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkinkaa-
van kuvan numero kuten 131

Käynnistin
Hammaspyörän kytkemistäpä mekaaninen

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörissä

4.125 : 1 6.50 x 16" 5—15
3.875 : 1 6.50 x 16" 5—18
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VAIHTEISTO

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.127 m/m (0.005")
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys . . 0.051 m/m (0.002")
Kytkintangon kuvan numero 283

MURROSNIVEL JA KARDAAMAKSELI

Kuvan numero 315
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 14.5 ltr. (3 7 /s gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan ala-
puolella 4 cm (1 %")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155°—160° F)
Termostaatti aivan auki 79° C (175° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—22 kg (45—50 lbs.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys (iiikkumisvara) 0.127 m/m (0.005")
Vesipumpun kuvan numero , 119

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli Rakomitta „A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 28.6 m/m (1
Itsetoimivan kytkimen kuvan numero 110

OHJAUS JA OHJAUSTANKO
Ohjaustanko:

Kuvan numero yleensä, kuten kuvassa 264, mutta kaksoisjouset
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 46.8 m/m (1 27 /Z2 ")

Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset
ovat täysin yhteen painuneet ja sitten taas puoli
kierrosta takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakeri:
Väljyys laakerissa N:o 1, 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003"),

N:o 2, 3, 4, 0.038—0.088 m/m (0.0015—0.0035")

Sisämitta ja pituus:
N:o 1 (edessä) 52.38 m/m (2 Vie") läpimitta

46.03 m/m (1 13/ 16") pituus
N:o 2 50.09 m/m (1 31/ 32 ") läpimitta

22.22 m/m ( 7 / 8 ") pituus
N:o 3 49.21 m/m (1 15/i 6") läpimitta

22.22 m/m ( 7 /8 ") pituus
N:o 4 34.92 m/m (1 3/8 ") läpimitta

32.54 m/m (1 »/b»' ) pituus

23 353



Kiertokanki:
Laakerin väljyys r 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.076—0.229 m/m (0.003—0.009")

Etäisyys laakerin keskuksesta männäntapin keskukseen 22.22 cm (8 %")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 53.97 m/m (2 Vs")
Pituus 28.57 m/m (1 Vs")

Männäntapin laakeri:
Läpimitta 21.82 m/m ("/e*")

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.076—0.178 m/m (0.003—0.007")

Laakerien mitat:
N:o 1 etumainen 63.50 m/m (2 %") läpimitta

41.27 m/m (1 5/8 ") pituus
N:o 2 63.50 m/m (2 %,") läpimitta

31.75 m/m (1 %") pituus
N:o 3 63.50 m/m (2 %") läpimitta

31.75 m/m (1 %") pituus
N:o 4 63.50 m/m (2 %") läpimitta

53.97 m/m (2 Vs") pituus
Moottorin voitelu:

öljynpaine nopeudella 48 km/t 30—40 Ibs neliöt.

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistusrajat kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.635 m/m (0.025")
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.038 m/m (0.0015")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän

lämpötila on 54 C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa: Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tapin läpimitta 21.82 m/m (55 /6 4")

Männän renkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa, suurin 0.076 m/m (0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 3
Malli 2 tasapintaista, 1 uurteilla
Leveys 1/ 8

"

öljyn säätörenkaat (alemmat renkaat):
Leveys 4.76 m/m (3 /i 6 ")
Luku mäntää kohti 1
Malli Varustettu raoilla
Leveys 4.76 m/m (Vie")
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Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilin ohjausholkin asema:
Etäisyys venttiiliohjauksen yläreunasta sylinterin ylä-
reunaan 30.2 m/m (1 3/i6 ")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.254 m/m (0.010")
Pakoventtiili 0.254 m/m (0.010")
Imu avautuu yläkuolokohdassa
Imu sulkeutuu 50° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 48° ennen alakuolokohtaa
Pako sulkeutuu 2° yläkuolokohdan jälkeen

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 "/ie")
Jousen pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 Vsa")
Jousen paine, venttiili auki 47—49 kg (104—110 lbs.)
Jousen paine, venttiili kiinni 20—22 kg (46—50 lbs.)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (1 %")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Renkaat:
Koko ja ilmanpaine 6.50—16" — 1.97 at (28 lbs.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouset:
Malli , Kierrejouset

Takajouset:
Malli Puoli-eliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .... 239

Takariipukkeiden asetus:
oikealla 13/ 16

" (20.65 mm),
vasemmalla väli ,,A", kuva 240

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä neste, kaksitoimiset

Takana neste, yksitoimiset
Säätö ei säädettävät
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
CU 3124 m/m (123") 6,593,001 9755171—9819196
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 82.55 m/m (3 1/4")
Iskun pituus 114.30 m/m (4 1{i")
Sylinterien luku 8
Iskutilavuus CU 4893.2 cm 3 (298.6" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 51
Taka-akselin tyyppi Puolikevennetty
Tyhjäliike (veto ja lautaspyörä) 0.127—0.254 m/m (0.005—0.010")
Vetopyörän laakerin kireys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerien väljyys 0.406 m/m (0.016")
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025—0.005")
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 56
Vetopyörän laakeripesä Kiinteä

Hampaitten luku:
Vetopyöräistön välityssuhde Vetopyörä. Lautaspyörä

4.1 : 1 10 41
4.3: 1 10 43
3875 : 1, CU kupee 8 43

ETUAKSEL1

Kuvan numero 30
Malli . Käännetty Elliot-malli
Jättö 2° plus tai miinus l°-paras 2°
Pyörän pystykaltevuus 1 j2° plus tai miinus 1/4°-paras 1/2

°

Auraus. Mitattuna "Wee-Gee" lavalla 0—3.18 m/m (0—
1/8")

Auraus todellinen 1.59—3.18 m/m (Vie"—Vs")
Kuningaspultin kaltevuus 9°

Kuningaspultin holkki
Sisäläpimitta 23.81 m/m (15/]e")
Pituus — yläosa 33.73 m/m (1 21 /6i ")

alaosa 41.27 m/m (1 5/s")

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001"—0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.52 m/m (x /4

"
—3/ 8 ")

Jarrukengän ja rummun väli: ylhäällä 0.304 m/m (0.012")
Jarrukengän ja rummun väli: alhaalla 0.152 m/m (0.006")

Jarrusylinterii läpimitat.
Etupyörä, etu- 31.75 m/m (1 V4")

taka- 34.92 m/m (1 3/ 8 ")
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Takapyörä, etu- 25.40 m/m (1")
taka- 28.57 m/m (1 Vs")

Jarrukengän nokan säätökuvan numero 82
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrujen säätökuvan numero 83
Rummun läpimitta 330.2 m/m (13")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 6.35 m/m (V/')
Pituus jarrua kohti 63.10 m/m (24 27 /32 ")
Käsijarru, kuvan numero 91

Käsijarru:
Paikka Voimansiirto-,
Malli . Ulkopuolinen
Kuvan numero 88
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.79 m/m (1/32 ")

Rummun läpimitta 152.4 m/m (6")
Päällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus 6.35 m/m (1/4")
Päällysteen pituus 463.5 m/m (18 1/4 ")

KAASUTTAJA
Polttoainesäiliö

Tilavuus 79 Va 1. (21 gallonaa)

Polttoainepumppu:
Kuvan numero — CU . . : kuten 194, ilman ilmasäiliötä

Kaasuttaja:
Kuvien numerot yleinen rakenne kuten kuvassa 200
Etäisyys kohon yläreunasta koho-kammion reunaan
ilman tiivistettä) 15.88 m/m (5/s")

Ilmanpuhdistaja:
Suurteho-ilmanpuhdistajan kuvan numero kuten 219, mutta sivuputkella
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus
Kuvan numero yleinen rakenne, kuten kuvassa 221

Etulämmittäjän säätö
Kuten kuvassa 203.

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja

Kuvan numero 139
Virranjakajan kiinnityslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö Itsetoimiva
Katkojan kärkiväli 0,457 m/m (0.018")
Katkojavarren jousen jännitys 225—365 gr (9—13 oz.)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1
Männän asema kärkivälien avautuessa Yläkuolokohdassa
Kampiakselin asento kärkivälien avautuessa Yläkuolokohdassa
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Sytytystulpat:
Aluminiumi-sylinterinkansi AC-KL9
Valurauta-sylinterinkansi AC-K9
Kierre (metrinen) 14m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/8")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 140 amp. tuntia 5 amp. virralla
Jännite 6 volttia.
Levyjen luku 17
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Valonheittäjäin valonsuuntauksen kuvan numero ... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät ylempi sädekimppu 32 kyntt.
Valonheittäjät, alempi sädekimppu 21 kyntt.
Pysäköimislamput 3 kyntt.
Takalamppu 2 kyntt.
Jarrulamppu 22 kyntt.
Taka-osaston lamppu 3 kyntt.
Varustelautalamppu 3 kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.

Generaattori:
Suurin latausvirta 21 amp.
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 1 7 /s
Releen kärkiväli

, 0,371—0,635 m/m (0,015—0,025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 voit.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 131 (kolme kärkiväliä)

Käynnistin:
Kuvan numero yleinen rakenne, kuten kuvassa 145
Hammaspyörän kytkemistäpä Solenoidi

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörissä

4.1 :1 7.00x16" 6—17
3.875 : 1 7.00 x 16" ' 6—17
4.3 : 1 7.50 x 16" 6—17
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VAIHTEISTO

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.127 m/m (0.005")
Kytkintangon kuvan numero 283
Ylivaihteen kytkimen kuvan numero 292 (vain yksi säätöruuvi)

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Malli haarukka ja ristikappale

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 21.75 ltr. (5 3/4 gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan ala-
puolella 4 cm (1 V«")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155°—160° F)
Termostaatti aivan auki 79° C (175° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—22 kg (45 —50 lbs.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.127 m/m (0.005")
Vesipumpun kuvan numero 119

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli Rakomitta „A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 25.4 m/m (1")

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko

Kuvan numero 264
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 25.4m/m (1")
Ohjaustangon jousien säätö . Säätötulppaa kierretään sisäänpäin, kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten neljännes
kierrosta takaisin

Ohjausiskunvaimentaja, kuvan numero 228

MOOTTORI

Nokka-akseli
Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakeri
Väljyys laakerissa 0.038—0.064 m/m (0.0015—0.0025")

Sisämitta ja pituus
N:o 1 (edessä) 52.39 m/m (2 Vie") lämpimitta

46.04 m/m (1 13/16 ") pituus
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N:o 2 .* 51.59 m/m (2 V»»") läpimitta
19.05 m/m ( 3/ 4 ") pituus

N:o 3 50.80 m/m (2" ) läpimitta
17.46 m/m ( u/18 ") pituus

N:o 4 50.01 m/m (1 31 /32 ") läpimitta
17.46 m/m ( u/i 6 ") pituus

N:o 5 49.21 m/m (1 15/i 6 ") läpimitta
19.05 m/m ( 3/4 ") pituus

N:o G 34.92 m/m (1 3 /8 ") läpimitta
32.54 m/m (1 9 /32 ") pituus

Kiertokanki
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.076—0.229 m/m (0.003—0.009")
Etäisyys laakerin keskuksesta männäntapin keskukseen 228.6 m/m (9")

Kiertokangen laakeri
Läpimitta 55.56 m/m (2 3/16")
Pituus 28.57 m/m (1 Vs")

Männäntapin laakeri
Läpimitta 21.82 m/m ( 55 /e4")

Kampiakseli
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.051—0.127 m/m (0.002—0.005")

Laakerien mitat:
N:o 1 etumainen 68.66 m/m (2 i5 l6i ") läpimitta

42.07 m/m (1 21 /32") pituus
N:o 2 68.66 m/m (2 45 /6 4 ") läpimitta

28.57 m/m (1 V8 ") pituus
N:o 3 68.66 m/m (2 45 / 64 ") läpimitta

33.34 m/m (1 5/16") pituus
N:o 4 68.66 m/m (2 45 /6 4") läpimitta

28.57 m/m (1 V8 ") pituus
N:o 5 68.66 m/m (2 45 /64 ") läpimitta

53.18 m/m (2 3 / 32 ") pituus

Moottorin voitelu
öljypaine nopeudella 48 km/t 30—40 lbs neliöt.

Sylinterit
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistusrajat kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät
Väli pohjassa 0.635 m/m (0.025")
Vaipan väli rakomitalla (männän painepuolella) 0.038 m/m (0.0015")
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Männäntapit
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä, kun männän

lämpötila on 54° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnettävä huonelämmössä
Tapin läpimitta 21.82 m/m (66 /e 4 ")

Männän renkaat
Rako , 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa, suurin 0.076 m/m (0.003")
Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat) lukumäärä mäntää

kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Öljyn säätörenkaat (alemmat renkaat):
Leveys 3.18 m/m (Vs")
Luku mäntää kohti 2
Malli Varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5/ 52")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilin ohjausholkin asema:
Etäisyys venttiiliohjauksen yläreunasta sylinterin ylä-
reunaan 20.64 m/m ( 13/16 ")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.279 m/m (0.011")
Pakoventtiili 0.305 m/m (0.012")
Imu avautuu 2° ennen yläkuolokohtaa
Imu sulkeutuu 44° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 46° ennen alakuolokohtaa
Pako sulkeutuu 4° yläkuolokohdan jälkeen

Ventiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 n/i 6 ")

Jousen pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 1/38 ")

Jousen paine, venttiili auki 47—49 kg (104—110 lbs.)
Jousen paine, venttiili kiinni 20—22 kg (46—50 lbs.)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (1 1/ 2 ")

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT
Etujouset:

Malli Puolielliptiset
Etujousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 243
Etujousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . .. 244
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Takajouset:
Malli Puolieliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . . . 243

Iskunvaimentajat
Malli — Edessä neste, kaksitoimiset

Takana neste, yksitoimiset

pyOrät ja renkaat
Renkaat

Koko ja ilmanpaine 7.00—16" — 1.97 at (28 lbs.)
7.50—16" —1.97 at (28 lbs.)

362



MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
Cl 3119 m/m (122 13/,6 ") 6.601.201 9.821.126
C2 3251 m/m (128") 7.012.301 9.850.401
C3 3493 m/m (137»/,") 7.528.551
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Painettu sylinterin etuosaan vesipumpun takana

olevaan korokkeeseen
Sylinterin läpimitta 82.55 m/m (3 1lt")
Iskun pituus 123.82 m/m (4 7 / 8")
Sylinterien luku 8
Iskutilavuus 5300.64 cm3 (323.5" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 52
Taka-akselin malli Puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.127—0.254 m/m (0.005—0.010")
Vetopyörän laakerin kireys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerien kireys 0.406 m/m (0.016")
Akselitapin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025—0.005")
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 85
Vetopyörän laakeripesä Kiinteä

Hampaitten luku
Vetopyörästön välityssuhde: Vetopyörä Lautaspyörä

4.1 : 1—Cl 10 41
4.3 : 1—Cl erikoisrakenne 10 43
4.3 : 1—C2 ja C3 10 43

ETUAKSELI

Kuvan numero 31
Malli Käännetty Elliot-malli
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 2° plus tai miinus 1° — paras 2°
Pyörän pystykaltevuus y 2

° plus tai miinus %° —■ paras y2
°

Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" lavalla 0—3.17 m/m (0—1/8 ")

Auraus (todellinen) 1.58—3.17 m/m (1lie "—1l8 ")

Kuningaspultin kaltevuus 4°
Kuningaspultin holkki

Sisäläpimitta 25.0 m/m (63 /64 ")
Pituus — yläosa 33.73 m/m (1 21 /64")

alaosa 41.27 m/m (1 5/s")

JARRUT
Jalkajarru

Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001 —0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.53 m/m (x/4

—
3/8 ")

Jarrukengän ja rummun väli:
ylhäällä 0.304 m/m (0.012")

Jarrukengän ja rummun väli:
alhaalla 0.152 m/m (0.006")
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K

Jarrusylinterin (porrastetun) läpimitat.
Etupyörä, etumainen 31.75 m/m (1 %")

takimainen 34.92 m/m (1 3/ 8")

Takapyörä, etumainen 25.40 m/m (1")
takimainen 28.57 m/m (1 Vs")

Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 79
Rummun läpimitta 330.2 m/m (13")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 6.35 m/m (%")
Pituus jarrua kohti 631.0 m/m (24 27/ 32")

Lisäjarru C2, C3 — sarjavaruste
C1 -erikoisvaruste

Kuvan numero kuten kuvassa 91

Käsijarru
Malli Ulkopuolinen vannejarru
Sijoitus Vaihteiston takana

Kuvan numero 88
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.79 m/m C/32")
Rummun läpimitta 177.8 m/m (7")
Päällysteen leveys 63.5 m/m (2 y2 ")

Päällysteen paksuus 4.76 m/m (3/ie")
Päällysteen pituus 554.0 m/m (21 13/16")

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö
Tilavuus 79,5 1. (21 gallonaa)

Polttoainepumppu
Kuvien numerot Cl-194 (ei ilmasäiliötä) C3-alipainepumpulla

varustettu
Kaasuttaja

Kuvien numerot Cl-200; C2, C3-197
Etäisyys kohosäiliön yläreunasta polttoaineen pintaan 15.78 m/m (5/8 ")

Ilmanpuhdista ja
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219 (sivuputkella)
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus, kuvien numerot Cl-225; C2, C3-221
Etulämmittäjän säätö, kuvan numero 208

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja

Kuvien numerot Cl-142, yleinen rakenne; C2, C3-139
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö, C2, C3-itsetoimiva; Cl-itsetoimiva, keskipakois-

voiman ja alipaineen säätämä
Katkojan kärkiväli 0.457 m/m (0.018")
Katkojavarren jousen jännitys 255—368 gr (9—13 oz)
Sylinteri jonka mukaan sytytys asetetaan 1
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Männän asema kärkivälien avautuessa Cl-yläkuolokohdassa
C2, C3-0.305 m/m (0.012") yläkuolokohdan jäl-
keen

Kampiakselin asento (asteissa) kärkivälien avautuessa Cl-yläkuolokohdassa
C2, C3- 5° yläkuolokohdan jälkeen

Sytytystulpat:
Mallit Cl, AC—K9; C2, C3, AC—KL9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta (hapon) pintaan 10 m/m (3 / 8 ")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste —15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 136 amp. tuntia, 5 amp. virralla. 20 t. purkausaika
Jännite 6 voit.
Levyjen luku 17
Maadoitettu napa Positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valon suuntauksen kuvan numero . . . 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät 21—32
Pysäköimislamput 1 %
Takalamppu 3
Jarrulamppu 21
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 y2
Varustelautalamppu 1 y2
Kattolamppu 15

Generaattori:
Suurin latausvirta 21 amp. 8.6 voltilla
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli, etäisyys 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli, avautuu 0—3 amp.; 8.3 voit.
Releen kärkiväli, sulkeutuu 6.5—7.3 voit.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli — 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkinkaa-
van kuvien numerot Cl, C2, C3 131 (3 kärkiväliä)

Käynnistin:
Kuvien numerot C2, C3-145
Hammaspyörän kytkemistäpä Solenoidi

NOPEUSMITTARI
Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin

Välityssuhde akselilla hammaspyörissä
4.1 : 1 7.00 x 16" 6—17
4.3 : 1 7.00 x 16" 6—18
4.3 : 1 7.50 X 16" 6—17
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VAIHTEISTO

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.051 —0.279 m/m (0.002—0.011")
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys .. 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Ylivaihteen kytkimen kuvan numero 292 (vain yksi säätöruuvi)

MURROSNIVEL JA KARDAAMAKSELI

Kuvien numerot Cl-315; C2, C3-yleinen rakenne, kuten kuvassa
Malli Ristikko 316

JÄÄHDYTYSLAITE

Tilavuus 18 1. (4 3/4 gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan ala-
puolella 4 cm (1 i/2 ")
Termostaatti alkaa avautua 68—71° C (155—160° F)
Termostaatti aivan auki 85° C (185° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—22 kg (45—50 lbs)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys (liikkumisvara) 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun kuvan numero 119

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslait-
teen nokan väli Rakomitta „A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko
Kuvan numero 264
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten seuraa-
vaan sokanreikään takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.076—0.027 m/m (0.003—0.005")

Laakerit:

Väljyys 0.0.38—0.063 m/m (0.0015—0.0025")

Sisämitta ja pituus
N:o 1, edessä 52.39 m/m (2 Vie") läpimitta

46.04 m/m (1 13/16 ") pituus
N:o 2 51.59 m/m (2 V»t") läpimitta

19.05 m/m ( 3/ 4 ") pituus
N:o 3 50.80 m/m (2" ) läpimitta

17.46 m/m ( "/,«") pituus
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N:o 4 50.01 m/m (1 31 /32 ") läpimitta
17.46 m/m ( n/lf ") pituus

N:o 5 49.21 m/m (1 15/16") läpimitta
19.05 m/m ( 3/4 ") pituus

N:o 6 34.93 mym (i s/8 ») läpimitta
32.54 m/m (1 9/32") läpimitta

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.076—0.229 m/m (0.003—0.009")

Etäisyys laakerinkeskuksesta männän tapin keskukseen 228.6 m/m (9")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 55.6 m/m (2 3/16 ")
Pituus 28.6 m/m (11/ 8")

Männäntapin laakeri;
Läpimitta 21.82 m/m (55 /64")

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Laakerien sisämitat ja pituus:

N:o 1, edessä 68.66 m/m (2 *5 /6i ") läpimitta
42.07 m/m (1 21 / 23") pituus

N:o 2 68.66 m/m (2 «/e*") läpimitta
28.57 m/m (1 Vs ") pituus

N:o 3 68.66 m/m (2 "/e*") läpimitta
33.34 m/m (1 5/ 16") pituus

N:o 4 68.66 m/m (2 "/e*") läpimitta
28.57 m/m (1 */„ ") pituus

N:o 5 68.66 m/m (2 i5 /6i ") läpimitta
53.18 m/m (2 3/32 ") pituus

Moottorin voitelu:
öljypaine nopeudella 48 km/t 30—40 lbs, neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistus kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.610 m/m (0.024")
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.051 m/m (0.002")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tapin läpimitta 21.82 m/m ("/e*")

Männän renkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")
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Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m (V 8 ")

Öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5 /32")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilin ohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin reunasta sylinterin ylä-
reunaan 20.64 m/m (18/ie")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkistus:
Imuventtiili 0.279 m/m (0.011")
Pakoventtiili 0.305 m/m (0.012")
Imu avautuu 2° yläkuolokohdan edellä
Imu sulkeutuu 44° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 46° alakuolokohdan edellä
Pako sulkeutuu 4° yläkuolokohdan jälkeen

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 "/ie")
Jousen pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 1/ 32 ")
Jousen paine, venttiili auki 47—49 kg (104—110 lbs)
Jousen paine, venttiili ki :nni 20—22 kg (46 —50 lbs)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (1 x /2 ")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero rakenne, kuten kuvassa 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero kuten kuvassa 326, mutta kaksoisrullalaakerit

Renkaat
Koko Cl — 7.00 X 16"; C2, C3 — 7.50 x 1 6"
Ilmanpaine 1.97 at (28 lbs)

BUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouse
Malli Puolielliptiset
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Etujousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .... 239
Jousiriipukkeiden asetus 17.46 m/m ("/ie") jousisilmukan ja U-riipukkeen

välissä
Takajouset

Malli puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . .. 239
Takariipukkeiden asetus 17.46 m/m ("/ie") jousisilmukan ja U-riipukkeen

välissä
Iskunvaimentaj at

Malli — edessä nestepaine, kaksitoimiset
takana nestepaine, yksinkert.toimivat
Säädettävyys Säädettävät
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MALLITAULUKKO

370

Malli Akseliväli Ensimmäinen sarjanumero
Detroit Kanada

CZ — 5-hg ja kupee 3073 m/m (121") 6.701.501 9.755.421
CZ — 7-hg Sedän 3378 m/m (133") 6.701.501 9.755.421
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 82.55 m/m (3 1/4")
Iskun pituus 104.78 m/m (4 1/8")
Sylinterin luku .- 8
Iskutilavuus 4487.58 cm 3 (273.8" 3 )

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero : 53
Malli puolikevennetty
Tyhjäliike. (veto- ja lautaspyörä) 0.152—0.203 m/m (0.006—0.008")
Vetopyörän laakerin väljyys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerien väljyys 0.406 m/m (0.016")
Taka-akselin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025—0.005")
Taka-akselin laakerien tarkistuskuvan numero 56
Vetopyörän laakeripesä kiinteä

Hampaitten luku
Vetopyörästön välityssuhde: Vetopyörä Lautaspyörä

3.91 : 1 11 43
4.1 : 1 10 41
4.33: 1 — 7-hg. Sedän 9 39

ETUAKSELI

Kuvien numerot 25 ja 27
Malli etupyörät, erillinen jousitus
Jättö V20

— 2 '/a0
. Paras 1 lU°

Pyörän pystykaltevuus 1/ i
°
— 1 1(i, paras 1/ 8

°

Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" lavalla) 0—3.18 m/m (0—V 8")
Auraus (todellinen) 1.59—3.18 m/m (V 16—Vs")
Kuningaspultin kaltevuuskulma 5 1/2 plus tai miinus 1 ji °

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 25.0 m/m (63/ 64")
Pituus — yläosa 33.73 m/m (1 21/ 64 ")

alaosa 40.08 m/m (1 37 / 64 ")

JARRUT

Jalkajarru
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.53 m/m (^"^—

2/8 ")

Jarrukengän ja rummun väli:
ylhäällä 0.304 m/m (0.012")

Jarrukengän ja rummun väli:
alhaalla 0.152 m/m (0.006")



Jarrusylinterin (porrastetun) läpimitat:
Etupyörä, etumainen kenkä . . 31.75 m/m (1 1 j^)

takimainen kenkä 34.92 m/m (1 3/ 8 ")
Takapyörä, etumainen kenkä 28.58 m/m (1 1I ' S ")

takimainen kenkä 31.75 m/m (1 l/4")
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 79
Rummun läpimitta 279.4 m/m (11")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 4.76 m/m (Vie")
Pituus jarrua kohti 562.8 m/m (22 5 /32 ")

KÄSIJARRU
Sijoitus ulkopuolinen

Kuvien numerot 86 sarjanumeron 6.706.142; sen jälkeen on
jarruvarsi joustamaton

Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 1.59 m/m (Vie")
Rummun läpimitta .- 152.4 m/m (6")
Päällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus 4.76 m/m (3/ie")
Päällysteen pituus 467.5 m/m (18 13/ 32")

KAASUTTAJA
Polttoainesäiliö:

Tilavuus 56.8 1. (15 gallonaa)
Polttoainepumppu, kuvan numero 194 (ilman ilmakelloa)

Kaasuttaja:
Kuvan numero 200
Etäisyys kohokammion yläreunasta polttoaineen pin-
taan 15.78 m/m (6/ 8 ")
Ilmanpuhdistaja: Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan
numero 219 (sivuputki)
Öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus: kuvan numero 225
Etulämmittäjän säätö: kuvan numero 208

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja

Kuvan numero 140
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva, keskipakoisvoiman ja alipaineen

säätämä
Katkojan kärkiväli 0.457 m/m (0.018")
Katkojavarren jousen jännitys 255 —368 gr (9—13 oz)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 8
Männän asema kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa
Kampiakselin asento kärkivälin avautuessa ........yläkuolokohdassa

Sytytystulpat
Malli AC-K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")
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Akku
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/8 ")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen Akun jäätymispiste ■— 15° C (-f- 5° F)
Varautumiskyky 119 amp. tuntia, 5 amp. virralla, 201 purkamisaika
Jännite 6 v
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero . . . 206

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjä, ylempi sädekimppu 32 kyntt.

alempi sädekimppu 21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 1/2 kyntt.
Takalamppu 3 kyntt.
Jarrulamppu 15 kyntt.
Varustelautalamput 3 kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 x/ 2 kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero 132
Suurin latausvirta 21 amp. 8.6 voltilla
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.; 8.3 voit.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 v
Jännitteen säätöreleen kärkiväli - 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

Käynnistin:
Kuvan numero 135
Hammaspyörän kytkemistäpä mekaaninen

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla: Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörissä

3.91 : 1 6.50 x 16" 6 — 17
4.1 : 1 6.50 X 16" 6 — 18
4.33 : 1 6.50 X 16" 6 — 19

VAIHTEISTO

Kuvan numero 280
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys.... 0.051—0.279 m/m (0.002—0,011")
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys

. . 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
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MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Kuvan numero 315
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 19 1. (5 gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 4 cm. (1 V«")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155—160° F)
Termostaatti aivan auki 79° C (175° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—22 kg (45—50 lbs)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys* 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun kuvan numero 119

KYTKIN

Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen jakytkimen tarkistuslaitteen
väli rakomitta „A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")
Polkimen säätökuvan numero 317

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Välivarsi:
Kuvan numero 267

Ohjaustanko:
Kuvan numero 264
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 25.4 m/m (1")
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaakierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten lähimpään
sokanreikään takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäis väijyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakerit:
Väljyys laakereissa 0.038—0.063 m/m (0.0015—0.0025")

Sisämitta ja pituus:
N:o 1 (edessä) 52.39 m/m (2 Vie") läpimitta

46.04 m/m (1 13/ 16") pituus
N:o 2 51.59 m/m (2 Vsa*') läpimitta

19.05 m/m ( 3/4 ") pituus
N:o 3 50.80 m/m (2" ) läpimitta

17.46m/m ( "/„") pituus

N:o 4 50.01 m/m (1 31 / 32") läpimitta
17.46 m/m ( u/ 16") pituus

N:o 5 49.21 m/m (1 15/ie") läpimitta
19.05m/m ( 3/4 ") pituus

N:o 6 34.93 m/m (1 3/8 ") läpimitta
32.54 m/m (1 9 /32 ") pituus
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Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin sivuväljyys 0.076—0.228 m/m (0.003—0.009")
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskukseen 233.4 m/m (9 3/16")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 55.6 m/m (2 3 /i 6 ")
Pituus 28.6 m/m (11/ 8 ")

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisvärjyys . 0.076—0.178 m/m (0.003—0.007")
Laakerien mitat:

#

N:o 1 edessä 68.66 m/m (2 45 / 64 ") läpimitta
42.07 m/m (1 21 /32 ") pituus

N:o 2 68.66 m/m (2 *6 / 64 ") läpimitta
28.57 m/m (1 l )8 ") pituus

N:o 3 68.66 m/m (2 i5 j6i ") läpimitta
33.34 m/m (1 5 / 15") pituus

N:o 4 68.66 m/m (2 i5 j6i ") läpimitta
28.57 m/m (1 i/ 8 ") pituus

N:o 5 68.66 m/m (2 i5 lei ") läpimitta
53.18 m/m (2 3/ 32 ") pituus

Moottorin voitelu:
Kuvan numero 185
öljypaine nopeudella 48 km/t 30—40 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistus kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.051 m/m (0.002";

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä, kun männän

lämpötila on 54° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä

Männän renkaat:
Pako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m (i/8")

öljynsäätörenkaat, alemmat renkaat:
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5 / 32 ")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")
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Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
reunaan , 20.64 m/m (13/is")
Varren väljyys ohjauksessa:

Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkastus:
Imuventtiili 0.279 m/m (0 011")
Rakoventtiili 0.305 m/m (0 012")
Tulo avautuu 2° ennen yläkuolokohtaa
Tulo sulkeutuu 44° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 4° alakuolokohdan jälkeen
Pako sulkeutuu 46° ennen alakuolokohtaan

Venttiilijouset:
Jousien pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 n /i 6 ")
Jousien pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 Vs»")
Jousien paine, venttiili auki 47—49 kg (104 —110 lbs)
Jousen paine, venttiili kiinni 20—22 kg (46 —50 lbs)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (1 '/«")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero yleinen rakenne, kuva 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero .... kuten 326, mutta kaksoisrullalaakerit

Renkaat:
Suuruus 6.50 x 16"
Ilmanpaine 1.9 at (28 lbs.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouset:
Malli kierrejouset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero . . . 247

Takajouset:
Malli puolielliptinen
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvien numerot .. 240 ja 246

Takariipukkeiden asetus:
oikealla 17.46 m/m (n/i 6 ") jousisilmukan ja U-riipukkeen
vasemmalla välissä

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä nestepaine, kaksoistoimivat

Takana .. nestepaine, yksinkert. toimivat
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Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero
Detroit Kanada

C6 2997 m/m (118") 6.800.001 9.703.366
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 85.72 m/m (3 3/8")
Iskun pituus 114.3 m/m (4 lJt")
Sylinterin luku 6
Iskutilavuus 3957.5 cm 3 (241.5" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Taka-akseli:
Kuvan numero 52
Taka-akselin malli puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautapyörä) 0.152—0.203 m/m (0.006—0.008")
Vetopyörän laakerin väljyys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerin väljyys 0.406 m/m (0.016")
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025—0.005")
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 56
Vetopyörän laakeripesä kiinteä

Hampaitten luku:
Vetopyörästön välityssuhde Vetopyörä. Lautaspyörä

4.125 : 1 8 33

ETUAKSELI

Kuvan numero 25 ja 27
Malli Etupyörät erillisesti joustetut
Etuakselin jättökaltevuuskulma 1 1j2 °—2 1l2

°
— paras 1 x/2

°

Pyörän pystykaltevuus 1 /4
°—1° -— paras 1/ 2

°

Auraus (Mitattuna »Wee-Gee» lavalla) 0—3.18 m/m (0 —

1/8 ")
Auraus (todellinen) 1.59-—3.18 m/m (Vie"- — V»")
Kuningaspultin kaltevuus 10° plus tai minus 1/2

°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 23.41 m/m (59 / 6 4")
Pituus 31.75 m/m (1 i/4")

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35-—9.53 m/m C/4—3 / 8 ")

Jarrukengän ja rummun väli:
ylhäällä 0.304 m/m (0.012")

Jarrukengän ja rummun väli:
alhaalla 0.152 m/m (0.006")



Jarrusylinterin läpimitat
Etupyörä — etumainen 31.75 m/m (1»/«")

— takimainen 34.92 m/m (1 3/8 ")
Takapyörä — etumainen 28.57 m/m (1 1/8 ")

— takimainen 31.75 m/m (1 »/«")
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 89
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 80
Rummun läpimitta 254.0 (10")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 4.76 m/m (3/16")
Pituus jarrua kohti 503.2 m/m (19 13/16 ")

Käsijarru:
Sijoitus ulkopuolinen vannejarru
Kuvan numero 86, sarjanumerosta 6.807.248; alkaen on varsi

joustamaton
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 1.59 m/m (Vie")
Rummun läpimitta 152.4m/m (6)
Päällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus 4.76 m/m (3/ 16")
Päällysteen pituus 467.5 m/m (18 13/ 32")

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö
Tilavuus 56.7 (15 gallonaa)
Polttoainepumppu, kuvan numero , 193

Kaasuttaja:
Kuvien numerot 199 ja 201
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 1.98 m/m (5/6 4")
Ilmanpuhdistaja. Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan
numero 219
Öljyntäyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus, kuvan numero 225
Etulämmittäjän säätö, kuvan numero 204

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero 140
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva, keskipakoisvoiman ja alipaineen sää-

tämä
Katkojan kärkiväli 0.508 m/m (0.020")
Katkojavarren jousen jännitys 255—368 gr (9—13 oz)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälien avautuessa yläkuolokohdassa
Kampiakselin asento (asteissa), kärkivälin avautuessa . . yläkuolokohdassa

Sytytystulpat
Malli AC—K9
Kierre (metrinen) 14m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")
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Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/ 8 ")

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 119 amp. tuntia 5 amp. virralla, 201 purkausaika
Jännite 6 volttia.
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäj ät, ylempi sädekimppu 32 kyntt.
Valonheittäjät, alempi sädekimppu 21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 x / 2 kyntt.
Takalamppu 3 kyntt.
Jarrulamppu 21 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 1/2 kyntt.
Varustelautalamppu 3 kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero 132
Suurin latausvirta 21 amp. 8.6 voltilla
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.; 8.3 v.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 v.
Jännitteen säätöreleen kosketinten kärkiväli 0.203—0.330 (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

Käynnistin:
Kuvan numero 135
Hammaspyörän kytkemistäpä mekaaninen

Johdinkaava
Kuvain numerot 154,155

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin ham-
maspvörissä

4.125 : 1 6.25 x 16" 5—15

VAIHTEISTO

Kuvan numero 280
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.051 —0.279 m/m (0.002—0.011")

MURROSNINIVEL JA KARD AAMAKSELI
Kuvan numero 315
Malli ristikko
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JÄÄHDYTYS
Tilavuus 16 1. (4 1ji gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 4 cm (1 V.")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155—160° F)
Termostaatti aivan auki 79° C (175° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—22 kg (45 —50 lbs)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.076 m/m (0.003"
Vesipumpun kuvan numero 119

KYTKIN
Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irrotusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
säätönokan väli rakomitta „A" — 0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")
Polkimen säätökuvan numero 317

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Kuvan numero 271

Välivarsi:
Kuvan numero 267

Ohjaustanko:
Kuvan numero 264
Ohjaustangon jousien vapaa pituus 25.4 m/m (1")
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten taas seu-
raavaan sokkareikään takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakerit:

Väljyys laakerissa 0.025—0.088 m/m (0.001—0.0035")

Sisämitta ja pituus
N:o 1 (edessä) 52.39 m/m (2 i/ie") läpimitta

46.04 m/m (1 13/16") pituus
N:o 2 50.01 m/m (1 31 / 32") läpimitta

22.23 m/m (
7 /s ) pituus

N:o 3 49.21 m/m (1 15/ie") läpimitta
22.23 m/m ( 7 / 8 ") pituus

N:o 4 34.93 m/m (1 3 /s ") läpimitta
32.54 m/m (1 »/s«") pituus
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Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.076—0.229 m/m (0.003—0.009")
Etäisyys laakerin keskuksesta männäntapin keskukseen 222.3 m/m (8 3/4")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 53.97 m/m (21/ 8 ")
Pituus 28.57 m/m (1 Vs")

Männäntapin laakeri:
Läpimitta 21.82 m/m ("/e/')

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.076—0.178 m/m (0.003—0.007")
Laakerien mitat:

N:o 1 (etumainen) 63.50 m/m (2 läpimitta
41.31 m/m (1 5/ 8 ") pituus

N:o 2 63.50 m/m (2 l/t") läpimitta
31.75 m/m (1 V4 ) pituus

N:o 3 " 63.50 m/m (2»/,") läpimitta
31.75 m/m (1 pituus

N:o 4 63.50 m/m (2 Va") läpimitta
53.97 m/m (2 Vs") pituus

Moottorin voitelu:
Öljypaine nopeudella 48 km/t 30—40 naulaa (neliötuumalle)

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistusrajat kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.051 m/m (0.002")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän

lämpötila on 54° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta 21.82 m/m (55 /64")

Männän renkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat)
Lukumäärä mä ntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m (i/ 8 ")

öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5/32 ")
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Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiiliohjausholkin etäisyys venttiiliholkin yläreu-
nasta sylinterin yläreunaan 20.64 m/m (13/ie")
Varren väljyys ohjauksessa:

Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkistus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.254 m/m (0.010")
Pakoventtiili 0.254 m/m (0.010")

Imu avautuu yläkuolokohdassa
Imu sulkeutuu 50° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 48° alakuolokohdan edellä
Pako sulkeutuu 2° yläkuolokohdan jälkeen

Venttiili jouset:
Jousen pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 u/i 6 ")

Jousen pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 1l3t ")
Jousen paine, venttiili auki 47—49 kg (104—110 lbs)
Jousen paine, venttiili kiinni 20—22 kg (46 —50 lbs)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (P/2")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 326

Renkaat
Suuruus 6.25 x 16"
Ilmanpaine 1.9 at (28 lbs)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Rungon oikaisumitat:
Kuvan numero 250

Etujouset:
Malli kierrejouset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero . . . 247

Takajouset:
Malli puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvain numerot .. 240
Takariipukkeiden asetus 15.9m/m (5/s") jousisilmukan jariipukkeen välissä

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä nestepaine, kaksitoimiset

Takana neste, yksinkert. toimivat
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
C7 2997 m/m (118") 6.823.301 9.704.601
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 85.7 m/m (3 3/8 ")
Iskun pituus 114.3 m/m (4 i/g")
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 3957.5 cm 3 (241.5"3)

1VORMAAL1TARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 53
Taka-akselin malli puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.152—0.203 m/m (0.006—0.008")
Vetopyörän laakerin väljyys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön kopan laakerien väljyys 0.406 m/m (0.016")
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 57
Vetopyörän laakeripesä kiinteä

Hampaitten luku
Vetopyörästön välityssuhde: Vetopyörä Lautaspyörä

4.1 : 1 10 41
4.33 : 1 9 39

ETUAKSELI

Kuvan numero 26
Malli etupyörät erillisesti joustetut
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1/4°
Pyörän pystykaltevuus — *4° \- y2

°

Auraus (mitattuna "Wee-Gee" lavalla) 0—3.17 m/m (0—1 (")
Auraus (todellinen) 0—3.17 m/m (0—V 8 ")
Kuningaspultin kaltevuus 9 %° — 10 y2

°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 20.24 m/m (51 / 6 4")
Pituus 31.75 m/m (1 %")

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003 ")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.52 m/m ( x/4

—
3/8 ")

Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.304 m/m (0.012)
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.152 m/m (0.006")
Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä, etumainen 31.75 m/m (1 i/ 4")

takimainen 34.92 m/m (1 3/ 8 ")
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Takapyörä, etumainen 28.57 m/m (11/ 8 ")
takimainen 31.80 m/m (1 »/4")

Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 90
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 78
Rummun läpimitta 279.4 m/m (11")
Jarrunpäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrunpäällysteen paksuus 4.76 m/m (3/i 6 ")
Pituus jarrua kohti 562.8 m/m (22 5 /3i ")

Käsijarru:
Sijoitus: vaihteiston takana
Malli takapyörämalli — erikoisvaruste
Kuvan numero voimansiirtoinani — 87; takapyörämalli — 81
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta voimansiirtomalli 1.6 m/m (Vie")
Rummun läpimitta (voimansiirto-malli) 152.4 m/m (6")
Päällysteen leveys „ 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus „ 3.96 m/m C/32")
Päällysteen pituus „ 467.5 m/m (18 13/ 32 ")
Huom! Takapyörämalli, katsottava osasta jalkajarrut

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 56.75 1. (15 gallonaa)

P olttoainepumppu:
Kuvan numero 194

Kaasuttaja:
Kuvien numerot 197 ja 199
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 1.98 m/m (5/6 4")

Ilmanpuhdistaj a:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus, kuvan numero 225 — Ilmaläpän liiasta käytöstä johtunut yli-

vuoto saadaan poistetuksi pitämällä kuristus-
läppä aivan auki kierrettäessä moottoria

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 204

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero 140
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva, keskipakovoiman ja alipaineen sää-

tämä
Tuulettajan käyttöpyörässä olevan sytytysmerkin ku-
van numero 144
Katkojan kärkiväli 0.508 m/m (0.020")
Katkojavarren jousen jännitys 510—567 gr (18 —20 oz.)

383



Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa
Kampiakselin asento kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa

Sytytystulpat:
Malli AC—K9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.035")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/8 ")

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 119 amp. tuntia
Jännite 6 v
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valon: suuntauksen kuvan numero .. 124

Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät, ylempi sädekimppu 50 kyntt.

alempi sädekimppu 21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 y2 kyntt.
Takalamppu 3 kyntt.
Jarrulamppu 21 kyntt.
Varustelautalamppu 1 %kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1*4kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero 132
Suurin latausvirta 21 amp.
Kolmannen japääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.; 8.3 v
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 v
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

Käynnistin:
Hammaspyörän kytkemistäpä solenoidi
Käynnistyssolenoidin kuvan numero 146
Johdinkaava: kuvain numerot 156, 157

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Nopeusmittarin hammaspyörä
välityksen hammasluku

4.1 : 1 6.25 X 16" 6—18
4.33 : 1 6.25 x 16" 6—19
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VAIHTEISTO
Kuvien numerot 281 normaalivaihteisto

282 ylivaihteet
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.051—0.279 m/m (0.002—0.011")
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys .. 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Ylivaihteen kuvan numero 292

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Kuvan numero 316
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 18 1. (4 %" gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 4 cm (1 y2 ")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155°—160° F)
Termostaatti aivan auki 85° C (185° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—23 kg (45 —50 lbs)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun kuvan numero 118

KYTKIN

Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslait-
teen nokan väli rakomitta ,,A" — 0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")

OHJAUS JA RAIDETANKO

Ohjaus:
Kuvan numero 270

Säädöt:
Ohjauspyörä 0.113—0.568 kg (%— 1 y4 lbs)
Välitys 0.341—1.248 kg (%—2 % lbs)
Koko säätö 0.454—1.816 kg ( 1—4 lbs)

Raidetanko
Pitemmän raidetangon pituus keskuksesta keskukseen 793.7 m/m (31 %")

MOOTTORI

Kuvan numero yleensä kuten kuvassa 185

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakerit:
Väljyys laakerissa 0.025—0.088 m/m (0.001—0.0035")
Sisämitta ja pituus

N:o 1, edessä 50.80 m/m (2") läpimitta
30.96 m/m (1 7/32 ") pituus

N:o 2 50.01 m/m (1 31 / 32 ") läpimitta
22.23 m/m ( 7 /s ) pituus
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N:o 3 49.21 m/m (1 15/i 6 ") läpimitta
22.23 m/m ( 7/ 8 ") pituus

Nro 4 34.93 m/m (1 3 /s" ) läpimitta
32.54 m/m (1 9 /32 ") pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.012—0.063 m/m (0.0005—0.0025")
Laakerin päittäisväljyys 0.140—0.292 m/m (0.0055—0.0115")
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskuk-
seen 196.9 m/m (8 3

/4 ")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 53.97 m/m (2 Vs")
Pituus 28.57 m/m (1 */« )
Läpimitta 21.82 m/m (55/ 6 4")

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.076—0.178 m/m (0.003—0.007")

Laakerien mitat:
N:o 1, (edessä) 63.50 m/m (2 */«") läpimitta

41.31 m/m (1 5/ 8 ") pituus
N:o 2 63.50 m/m (2 Vi") läpimitta

31.75 m/m (1 V 4 ") pituus
N:o 3 63.50 m/m (2 l/s") läpimitta

31.75 m/m (1»//') pituus
N:o 4 63.50 m/m (2 »/,") läpimitta

53.97 m/m feVs") pituus

Moottorin voitelu:
öljypaine 48 km/t nopeudella 30—40 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistus kunnostettaessa 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.051 m/m (0.002")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 49° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta 21.82 m/m (55 /e4")

Männän renkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m C/s")
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öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m C/32")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")
Venttiilinohjausholkin etäisyys venttiilinohjaus-holkin
yläreunasta sylinterin yläreunaan 20.63 m/m ("/ie")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.254 m/m (0.010")
Pakoventtiili 0.254 m/m (0.010")
Imu avautuu yläkuolokohdassa
Imu sulkeutuu 50° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 48° ennen alakuolokohtaa
Pako sulkeutuu 2° yläkuolokohdan jälkeen

Venttiilinjouset:
Jousien pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 "/ie")
Jousien pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 V32")
Jousen paine, venttiili auki 47—49 kg (104 —110 lbs)
Jousen paine, venttiili kiinni 20—22 kg (46 —50 lbs)
Jousen puristumisraja 38.1 m/m (1 x /2 ")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 323
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 324

Renkaat
Suuruus 6.25 x 16"
Ilmanpaine 1.9 at (28 lbs)

RUNKO, JOUSET JA ISKU NVAIMENTA JAT

Rungon oikaisumitat:
Kuvan numero 252

Etu jouset
Malli kierrejouset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero ... 248

Takajouset:
Malli puolieliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvain numerot . . oikea — 239; vasen — 240
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Takariipukkeiden asetus:
Oikea 15.88m/m ( 5/8 ") etäisyys ,,A"

17.46 m/m (u/] 6 ") etäisyys „B"
Vasen 17.46 m/m ("/ie") etäisyys „A"

19.05 m/m ( 3/ 4 ) etäisyys „B"
Katso kuvaa 240

Iskunvaimentajat
Malli — Edessä nestepaine, kaksitoimiset

Takana nestepaine, yksitoimiset
Säätöventtiilin kuvan numero 249
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
C8 — 7-hg Sedän 3378 m/m (133") 6.710.501 9.755.816
C8 — kaikki muut mallit 3073 m/m (121") 6.710.501 9.755.816
Sarjanumeio Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 82.55 m/m (3 %")
Iskun pituus 104.78 m/m (4 1| i<

,,

)
Sylinterien luku 8
Iskutilavuus 4487.58 cm3 (273.8" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 53
Taka-akselin malli puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyöra) 0.152—0.203 m/m (0.006-0.008")
Vetopyörän laakerin väljyys 0.102 m/m (0.004")
Tasauspyörästön tuen väljyys 0.406 m/m (0.016")
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Vetoakselin laakerin tarkistuskuvan numero 57
Vetopyörän laakeripesä kiinteä
Hampaitten luku: Kiinteä
Vetopyörästön välityseuhde Vetopyörä Lautaspyöra

4.1 : 1 10 41
4.33 : 1 9 39

ETUAKSELI

Kuvan numero 26
Malli etupyörät erillisesti joustetut
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1 %°
Pyörän pystykaltevuus — %° ■ h %°, paras -f %°
Auraus (Mitattuna "Gee-Wee" Javalla) 0—3.18 m/m (0—l/8 ")
Auraus (todellinen) 0.—3.18 m/m (0— 1/8")
Kuningaspultin kaltevuus 4 %°—6°

Kuningaspultin 1 olkki:
Sisäläpimitta 23.81 m/m (15/16")
Pituus — yläosa 33.73 m/m (1 21 /64 ")

alaosa 40.08 m/m (1 37 /64 ")

JARRUT

Jalkajarru
Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.52 m/m O/4—7s")
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.304 m/m (0.012")
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.152 m/m (0.006")

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä, etumainen 31.75 m/m (1 1/ 4 ")

takimainen 34.92 m/m (1 3/ 8")
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Takapyörä, etumainen 28.58 m/m (1 x /8 ")
takimainen 31.75 m/m (1 1/ i")

Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 90
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 78
Rummun läpimitta 279.4 m/m (11")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 4.76 m/m (3 /ie")
Pituus jarrua kohti 562.8 m/m (22 8/8 «")

Käsijarru:
Sijoitus vaihteiston takana
Malli takapyörämalli — erikoisvaruste, ulkopuolinen.

Kuvien numerot voimansiirtomalli — 87; takapyörämalli — 81
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta (voimansiirtomalli) 1.58 m/m (Vie")
Rummun läpimitta (voimansiirtomalli) 152.4 m/m (6")
Päällysteen leveys (voimansiirtomalli) 50.8 m/m (2")
Päällysteen paksuus (voimansiirtomalli) 3.96 m/m C/32")
Päällysteen pituus (voimansiirtomalli) 467.5 m/m (18 13/s2")
Huom! Takapyörämalli, katso jalkajarrut.

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 56.75 1. (15 gallonaa)

Polttoainepumppu:
Kuvan numero 194

Kaasuttaja:
Kuvan numero 200
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 15.88 m/m (5/s")

Ilmanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus, kuvan numero 225

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 203

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja

Kuvan numero 142
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva
Katkojan kärkiväli 0.457 m/m (0.018")
Katkojavarren jousen jännitys 510—567 gr (18 —20 oz)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 8
Värinänvaimentajassa olevan sytytysmerkin kuvan
numero 144
Männän asema kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa
Kampiakselin asento kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa
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Sytytystulpat:
Malli AC— K9
Kierre, (metrinen) 14m/mKärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapoon pintaan 10 m/m (3/ 8 ")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna . ..' 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 119 amp. tuntia
Jännite 6 v.
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjän valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus
Valonheittäjät, ylempi sädekimppu 50 kyntt.
Valonheittäjät, alempi sädekimppu 21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 y2 kyntt.
Takalamppu 3 kyntt.
Jarrulamppu 21 kyntt.
Varustelautalamppu 1 y 2 kyntt.
Sytytyskatkaisijan lamppu 1 y2 kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero 132
Suurin latausvirta 21 amp.
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.; 8.3 v.
Releen kärkiväli sulkeutuu 6.5—7.3 v.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteen säätöreleen virtapiirin kytkinkaa-
van kuvan numero 133

Käynnistin:
Kuvan numero 145
Hammaspyörän kytkemistäpä solenoidi
Käynnistyssolenoidin kuvan numero 146

Johdinkaava:
Kuvain numerot 156, 157

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Nopeusmittarin
hammaspyöräin hammasluku

4.1 :1 6.50x16" 6 18
4.33 : 1 6.50 X 16" 6 19

VAIHTEISTO

Kuvan numero 281, normaalivaihteisto
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys 0.051 —0.279 m/m (0.002—0.011")
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Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys .... 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Ylivaihteen kuvan numero 292

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Kuvan numero 316
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 20,75 1. (5 x /2 gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttö aukon yläreunan alapuo-
lella 4 cm (1 i/2 ")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155°—160° F)
Termostaatti aivan auki 85° F (185° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—23 kg (45 —50 lbs.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun kuvan numero 118

KYTKIN

Kuvan numero 107
Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman ylhäällä, koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvivun ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli rakomitta ,,A" — 0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")

OHJAUS JA RAIDETANKO

Ohjaus
Kuvan numero 270

Säätö:
Ohjauspyörä 0.114—0.568 kg (%-— 1 % lbs.)
Välitys 0.113—0.794 kg (V 4—1 % lbs.)
Kokosäätö 0.227—1.362 kg (%—3 lbs.)

Raidetanko:
Pitemmän raidetangon pituus kuulan keskeltä kuulan
keskelle 810.4 m/m (31 29 / 22 ")

MOOTTORI
Nokka-akseli:

Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Laakeri:
Väljyys laakerissa 0.038—0.063 m/m (0.0015—0.0025")
Sisämitta ja pituus

N:o 1, edessä 52.39 m/m (2 1l 16") läpimitta
45.24 m/m (1 25 / 32") pituus

N:o 2 51.59 m/m (2 »/M ") läpimitta
19.05m/m ( 3 / 4 ") pituus

N:o 3 50.80 m/m (2" ) läpimitta
17.46 m/m ( */16") pituus

N:o 4 50.01 m/m (1 31/32 ") läpimitta
17.46 m/m ( »*/„") pituus
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N:o 5 49.21 m/m (1 15/i 6 ") läpimitta
19.05 m/m ( 3/ 4 ") pituus

N:o 6 34.93 m/m (1 3/ 8 ") läpimitta
32.54 m/m (1 9 /32") pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.152—0.279 m/m (0.006—0.011")
Etäisyys laakerin keskuksesta männäntapin keskukseen 233.4 m/m (9 3/ 16")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 55.56 m/m (2 3/ 16")
Pituus 28.57 m/m (1 »/,")

Männäntapin laakeri:
Läpimitta 21.82 m/m (55 /6 4 ")

Kampiakseli:
I aakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001- 0.002")
Akselin päittäisväljyys 0.076—0.178 m/m (0.003- 0.007")

Laakerien mitat:
N:o 1 (etumainen) 68.65 m/m (2 45 / 6 4") läpimitta

42.07 m/m (1 »/„") pituus
N:o 2 68.65 m/m (2 45 /64 ") läpimitta

28.58 m/m (1 1/8 ") pituus
N:o 3 68.65 m/m (2 45/6 4") läpimitta

33.34 m/m (1 5 /ie") pituus
N:o 4 68.65 m/m (2 45 /6 4") läpimitta

28.58 m/m (1 */
8 ") pituus

N:o 5 68.65 m/m (2 45 / 64 ") läpimitta
53.18 m/m (2 3/ 32") pituus

Moottorin voitelu:
Kuvan numero 185
öljynpaine nopeudella 48 km/t 30—45 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartioni aisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")

Koneistusrajat 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.051 m/m (0.002")

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on n. 49° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta 21.82 m/m (55 / 6 4")

Männänrenkaat:
Rako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.015")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
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Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m (V 8 ")

öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m (5 / 32 ")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 20.64 m/m (13/ie")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.279 m/m (0.011")
Pakoventtiili 0.304 m/m (0.012")
Imu avautuu 2° ylä kuolokohdan edellä
Imu sukeutuu 44° ala kuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 46° ala kuolokohdan edellä
Pako sulkeutuu 4° ylä kuolokohdan jälkeen

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 "/ie")
Jousen pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 V3»")
Jousen voima, venttiili auki 47—49 kg. (104—110 lbs.)
Jousen voima, venttiili kiinni 20—22 kg. (46—50 lbs.)

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 323
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 324

Renkaat:
Suuruus 6.50 — 16"
Ilmanpaine 1.9 at. (28 lbs.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Rungon oikaisu mitat:
Kuvan numero 252

Etujouset, malli kierrejouset
Etujousien ja niitten kiinnityksen kuvan numero . . . 248
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Takajouset:
Malli Puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . . 239 oikea; 240 vasen

Takariipukkeiden asetus:
oikealla 15.88m/m ( 5 /8 ") etäisyys „A":ssa

17.46 m/m (n/i 6 ") etäisyys „B":ssä
vasemmalla 17.46 m/m ("/ie") etäisyys ,,A":ssa

19.05m/m ( 3/4 ") etäisyys „B":ssä
Katso kuvaa 240

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä nestepaine, kaksoistoimiset

Takana nestepaine, yksinkert. toimivat
Säätöventtiilin kuvan numero 249
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MALLITAULUKKO
Mallit Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
C9 3119 m/m (122 13/ 16") 6.606.201 9.821.216
C10 3251 m/m 128") 7.014.901 9.850.436
Cli 3493 m/m (137 V>") 7.803.851
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja

toisen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta 82.55 m/m (3 1/ i ")
Iskun pituus 123.82 m/m ( 7 / 8 ")
Sylinterien luku 8 (kahdeksan)
Iskutilavuus 5300.64 cm3 (323.5" 3)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 52
Taka-akselin malli Puolikevennetty
Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.152—0.203 m/m (0.006—0.008")
Vetopyörän laakerin väljyys 0.102 m/m (0.004")

Tasauspyörästön tuen väljyys 0.406 m/m (0.016")
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.063—0.127 m/m (0.0025"—0.005")
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 56
Vetopyörän laakeripesä Kiinteä

Vetopyörästön välityssuhde Vetopyörä Lautaspyörä
4. : 1 — C9 10 41
4.3 : 1 — C9 — erikoisvaruste 10 43
4.3: 1 —C10 ja Cli 10 43

ETUAKSELI

Kuvan numero 31
Malli Käännetty Elliotmalli
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 2° plus tai miinus 1°— paras 2°
Pyörän pystykaltevuus 1/2° plus tai miinus 1/4° -— paras 1/2°
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" lavalla 0—3.18 m/m (0— 1 /8 ")
Auraus (todellinen) 0—3.18 m/m (0—

1/s ")
Kuningaspultin kaltevuus 4 1/ 2

°—5 1 /i

Kuningaspultin holkki:
Sisä-läpimitta 25.4 m/m (1")

Pituus — yläosa 33.73 m/m (1 21^%^ , )
alaosa 41.67 m/m (1 41/6 4")

JARR UT
Jalkajarru:

Jarrusylinterin männän väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001 —0.003")
Jarrupolkimen vapaa liike 6.35—9.53 m/m (1/ 4

"

—3 / g ")
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.304 m/m (0.012")
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.152 m/m (0.006")
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Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä etumainen 31.75 m/m (i i/ 4 ")

takimainen 34.92 m/m (1 3 /8 ")
Takapyörä, etumainen 25.40 m/m (1")

takimainen 28.57 m/m (1 i/ 8")
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 90
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero 82
Jarrujen säätökuvan numero 78
Rummun läpimitta 330.2 m/m (13")
Jarrupäällysteen leveys 50.8 m/m (2")
Jarrupäällysteen paksuus 6.35 m/m (V 4 ")
Pituus jarrua kohti 631.0 m/m (24 27 /, 2 ")
Lisäjarru C10, Cll-normaalivaruste

C9 — erikoisvaruste
Kuvan numero 91

Käsijarru:
Malli ulkopuolinen vannejarru
Sijoitus vaihteiston takana
Kuvan numero 88
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.79 m/m O/32")
Rummun läpimitta 177.8 m/m (7")
Päällysteen leveys 63.5 m/m (2 */a")
Päällysteen paksuus 4.76 m/m (3/ 16")
Päällysteen pituus 549.2 m/m (21 5/8 ")

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 79.5 1. (21 gallonaa)

Polttoainepumppu:
Kuvien numerot C9 —194 (ei ilmasäiliötä)

Kaasutta'a:
Kuvien numerot 197
Etäisyys kohokammion yläreunasta polttoaineenpintaan 15.88m/m (5 /8 ")

Ilmanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219, erikoistyyppiä lisäsäiliöllä
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletus putkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Itsetoimiva kuristus:
Kuvan numero 221

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 203

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero 142
Vinanjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
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Sytytyksen säätö itsetoimiva, keskipakoisvoiman ja alipaineen sää-
tämä

Katkojan kärkiväli 0.457 m/m (0.018")
Katkojavarren jousen jännitys 510—567 gr. (18-—20 oz.)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1
Männän asema kärkivälien avautuessa C9 — yläkuolokohdassa

C10, Cli—0.304 m/m (0.012") yläkuolokohdan
jälkeen

Kampiakselin asento (asteissa) kärkivälin avautuessa C9 — ylä-kuolokohdas: a
C10, Cli—5° yläkuolokohdan jälkeen

Sytytystulpat:
Malli C9 —ACK9; C10, Cli—AC KL9
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.635 m/m (0.025")

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 10 m/m (3/8 ")
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275-—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° F)
Varautumiskyky 136 amp. tuntia
Jännite 6 v.
Levyjen luku 17
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjäin valonsuuntauksen kuvan numero .... 124

Lamppujen valovoimakkuus
Valonheittäjät 50—21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 y2 kyntt.
Takalamppu 3 kyntt.
Jarrulamppu 21 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 % kyntt.
Varustelautalamppu 1 % kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.

Generaattori:
Kuvan numero 132
Suurin latausvirta 21 amp. 8.6 voltilla
Kolmannen ja pääharjan välillä olevien virrankokooja-
lamellien luku 4
Releen kärkiväli 0.381—0.635 m/m (0.015—0.025")
Releen kärkiväli avautuu 0—3 amp.; 8.3 v.
Releen kärkiväli sulkeutuu s 6.5—7.3 v.
Jännitteen säätöreleen kärkiväli 0.203—0.330 m/m (0.008—0.013")
Releen ja jännitteensäätöreleen vntapiirin kytkin-
kaavan kuvan numero 133

KÄYNNISTIN
Kuvan numero 145
Hammaspyörän kytkemistäpä Solenoidi
Käynnistyssolenoidin kuvan numero 146
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NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla: Rengaskoko Nopeusmittarin hammaspyöräin
hammasluvut

4.1 : 1 7.00 x 16" 6—17
4.3 : 1 7.00 x 16" 6—18
4.3 : 1 7.50 x 16" 6—17

VAIHTEISTO

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.051—0.279 m/m (0.002—0.011")
Toisen vaihteen hammaspyörän väljyys 0.076—0.203 m/m (0.003—0.008")
Ylivaihteen kuvan numero 292 (vain yksi säätöruuvi)

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Kuvan numero 316
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 16 1. (4 % gallonaa)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 4 cm (1 y2 ")
Termostaatti alkaa avautua 68°—71° C (155—160° F)
Termostaatti aivan auki 85° C (185° F)
Vesipumpun hihnan jännitys 20—23 kg. (45—50 lbs.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.076 m/m (0.003")
Vesipumpun kuvan numero yleinen rakenne, kuten 118

KYTKIN
Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman ylhäällä, koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen kojeen säätö-
nokan väli rakomitta ,,A"—0.127 m/m (0.005")
Polkimen vapaa liike 27.0 m/m (1 Vie")

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus
Kuvan numero yleinen rakenne, kuten kuvassa 265
Ohjaustangon pituus 480.5 m/m (29 5 /ie")

Säätö:
Ohjauspyörä 0.114—0.568 kg. {%—1 y4 lbs.)
Välitys 0.113—0.794 kg. (%— 1 % lbs.)
Kokosäätö 0.227—1.362 kg. (i/ 2—3 lbs.)

Ohjaustanko:
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten seuraa-
vaan sokanreikään takaisin

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")
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Sisämitta ja pituus:
N:o 1, edessä 52.39 m/m (2 Vie") läpimitta

45.24 m/m (1 25/ 32 ") pituus
N:o 2 51.39 m/m (2 */„") läpimitta

19.05 m/m ( 3/4 ") pituus
Nro 3 50.80 m/m (2" ) läpimitta

17.46 m/m ( "/ie") pituus
Nro 4 50.01 m/m (1 31/ 32 ") läpimitta

17.46 m/m ( "/ie") pituus
Nro 5 49.21 m/m (1 15/i6 ") läpimitta

19.05 m/m ( 3/4 ") pituus
Nro 6 34.93 m/m (1 3/a ") läpimitta

32.54 m/m (1 9/ 3 2 ) pituus

Kieitokanki:
Laakerin väljyys 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Laakerin päittäisväljyys 0.152—0.280 m/m (0.006—0.011")
Etäisyys laakerin keskukselta männän tapin keskukseen 228.6 m/m (9")

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 55.6 m/m (2 3 /i 6 ")
Pituus 28.6 m/m (1 Vs")

Männäntapin laakeri:
Läpimitta ; 21.82 m/m (55/6 4")

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.025—0.051 m/m (0.001—0.002")
Akselin päittäisväljyys —

Laakerien mitat:
N:o 1 68.65 m/m (2 "/eD läpimitta

42.07 m/m (1 21 / 32 ") pituus
N:o 2 68.65 m/m (2 i5/6i ") läpimitta

28.58 m/m (1 Vs ") pituus
N:o 3 68.65 m/m (2 45 /6 4") läpimitta

33.34 m/m (1 5/i 6 ") pituus
N:o 4 68.65 m/m (2 "/M") läpimitta

28.58 m/m (1 Vs ") pituus
Nro 5 68.65 m/m (2 45/ 6 4") läpimitta

53.18 m/m (2 V32") pituus
Moottorin voitelu:

Öljynpaine nopeudella 48 km/t 30—40 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.038 m/m (0.0015")
Suurin sallittu soikeus 0.051 m/m (0.002")
Koneistusrajat kunnostettaessa ... 0.012 m/m (0.0005")

Männät:
Väljyys pohjassa 0.559 m/m (0.022")
Vaipan väljyys rakomitalla (männän painepuolella) .. 0.051 m/m (0.002")
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Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 49° C (120° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Tappien läpimitta 21.82 m/m (55 /6 4 ")

Männänrenkaat:
Hako 0.178—0.381 m/m (0.007—0.01.5")
Sivuväljyys urassa 0.051—0.076 m/m (0.002—0.003")
Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 3.18 m/m (i/ 8 ")

Öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat :

Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 3.97 m/m C/32")

Venttiilit:
Varren läpimitta 8.63—8.66 m/m (0.340—0.341")

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.152 m/m (0.006")
Pakoventtiili 0.203 m/m (0.008")

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 20.64 m/m (18/16")

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.025—0.076 m/m (0.001—0.003")
Pakoventtiili 0.076—0.127 m/m (0.003—0.005")

Venttiilivälien ja -jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
- Imuventtiili 0.279 m/m (0.011")

Pakoventtiili 0.305 m/m (0.012")
Imu avautuu 2° yläkuolokohdan edellä
Imu sulkeutuu 44° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 46° alakuolokohdan edellä
Pako sulkeutuu 4° alakuolokohdan jälkeen
Venttiilin nousu 8.73 m/m (u/$a")

Venttiilijouset:
Jousien pituus, venttiili auki 42.9 m/m (1 "/ie")
Jousien pituus, venttiili kiinni 51.6 m/m (2 l/»«")
Jousien paine, venttiili auki 47—49 kg. (104—110 lbs.)
Jousien paine, venttiili kiinni 20—22 kg. (46 —50 lbs.)
Jousien puristumisraja 38.1 m/m (1 1 /2 ")

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero kuten 326, mutta kaksoisrullalaakerit
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Renkaat:
Koko C9 — 7.00 x 16"

C10, Cli—7.50 x 16"
Ilmanpaine 1.9 at. (28 lbs.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etujouset, malli Puolielliptiset
Etujousien etuosan kiinnityksen kuvan numero 243
Etujousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .... 239

Takajouset, säätö 17.46 m/m (n/64") jousisilmukan ja U-riipukkeen
välissä

Malli puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . . . 239
Takariipukkeiden asetus 17.46 m/m ("/ie") jousisilmukan ja U-riipukkeen

välissä
Iskunvaimentajat:

Malli ■— Edessä nestepaine, kaksoistoimiset
Takana nestepaine, yksitoimiset

Säätöventtiilin kuvan numero 249



MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
C14 121" 6.719.601 9.756.331
C15 140" 7.804.001
C17 128" 7.019.401

Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Mallit C14—C15: sylinterin vasemmalla puolella

ensimäisen ja toisen sylinterin välillä
Moottorin numero Malli C 17, sylinterin etuosassa
Sylinterin läpimitta 3 1 / 4

" (82.55 m/m)
Iskun pituus C14 4 Vs" (104.80 m/m)
Iskun pituus C15—C17 4 7 /8 (123.82 m/m)
Sylinterien luku 8
Iskutilavuus C14 273.8"3 (4.48 1.)
Iskutilavuus C15—C17 323.5"3 (5.30 1.)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero C14, C15, 53; C17, 52
Malli puolikevennetty
Tyhjäliike. (veto ja lautaspyörä) C14 0.006"—0.010" (0.15—0.25 m/m)
Tyhjäliike. (veto ja lautaspyörä) C15—C17 0.006"—0.008" (0.15—0.20 m/m)
Vetopyörän laakerin väljyys C14—Cl5 0.0015—0.0025 (0.04—0.06 m/m)
Vetopyörän laakerin väljyys C17 0.004" (0.10 m/m)
Tasauspvörästön tuen väljyys 0.016" (0.40 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys C14—C15 0.003"—0.008" (0.08—C.20 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys C17 0.0025"—0.005" (0.06—0.13 m/m)
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero C14, 57; C15, C17, 56
Vetopyörän laakeriperä kiinteä

Hammasluku
Vetopyörän välityssuhde Vetopyörä Lautaspyörä

3.91 C14 Kupee 11 43
4.1 C14 5-hg. Sedän 10 41
4.89 C14 vuoristoajoon 9 44
4.3 C14 ylivaihdemalli 10 43
4.27—1 C15 11 47
4.3 —1 C17 10 43

ETUAKSELI
Kuvan numero C14—C15, 33—34; C17, 31
Malli C14—C15 etupyörät erillisesti joustetut
Malli C17 käännetty Elliot-malli
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) C14—C15 1 1/2

°

Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) C17 2° plus tai miinus 1°; edullisin 2°
Pyörän pystykaltevuus 1/a

° plus tai miinus 1ji°; edullisin 1/ i
°

Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä 0" —*/," (0—3.2 m/m); edullisin 0
Auraus (todellinen) 0" —

1 js
" (0—3.2 m/m); edullisin 0

Kuningaspultin kaltevuus C14—C15 4 3/4
°—6°

Kuningaspultin kaltevuus C17 4 1 / 2
°—5 1 j2°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta C14 15/i 6

" (23.81 m/m)
Sisäläpimitta C15—C17 1" (25.40 m/m)
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Pituus — vläosa 1 21/e4" (33.73 m/m)
alaosa C14 1 37 / 64

" (40.08 m/m)
alaosa C15—C17 1 "/e 4

" (41.67 m/m)

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.08 m/m)
Jarrupolkimen vapaa liike 1 / i

"

—

3/ 8
" (6.4—9.5 m/m)

Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012" (0.30 m/m)
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006" (0.15 m/m)

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: etukengän 1 1/ 4

" (31.75 m/m)
takakengän 1 3 / 8

" (34.92 m/m)
Takapyörä: C14—C15 etukengän 1 1 /s

" (28.6 m/m)
takakengän 1 1 ji

" (31.8 m/m)
Takapyörä: C17 etukengän 1" (25.4 m/m)

takakengän 1 Vs" (28.57 m/m)
Jarrusylinterin kuvan numero 93
Pääsylinterin kuvan numero 90
Jarrukenkien nokkien säätökuvan numero Cl5—€17, 82
Jarrujen säätökuvan numero . 78
Rummun läpimitta C14 11" (27.94 cm)
Rummun läpimitta C15—C17 13" (33.02 cm)
Jarrupäällysteen leveys 2" (50.8 cm)
Jarrupäällysteen paksuus C14 3/ 16

" (4.76 m/m)
Jarrupäällysteen paksuus C15—C17 1l l " (6.35 m/m)
Pituus jarrua kohti C14 22 5/32

" (56.27 cm)
Pituus jarrua kohti C15—C17 24 27/ 32

" (63.10 cm)

Käsijarru:
Malli ulkopuolinen vannejarru
Paikka vaihteiston takana
Kuvan numero C14, 87; C15—C17, 88
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.025" (0.64 m/m)
Rummun läpimitta C14 6" (15.24 m/m)
Rummun läpimitta C15—C17 7" (17.78 cm)
Päällysteen leveys C14 2" (5.08 cm)
Päällysteen leveys C15—C17 2V," (6.35 cm)
Päällysteen paksuus 3 /16

" (3.97 m/m)
Päällysteen pituus C14 17 Vie" (43.34 cm)
Päällysteen pituus C15—C17 21 »/," (54.61 cm)

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
( C14 16.5 U. S. A. gall. = 62.5 1.

Tilavuus \ C15 20 U. S. A. gall. = 74.7 1.I C17 21 U. S. A. gall. = 79.5 1

Polttoainepump pu:
Kuvan numero C14, 194; C15—C17, varust. alipainepumpulla

Kaasuttaja:
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 5 /s" (15.9 m/m)
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Umanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero C14, 219, Clö—C17, yläimutyyppiä
Öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218
Itsetoimiva kuristus:
Kuvan numero C14, 225; C15—C17, 221

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 203

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva, imu- ja keskipakoissäädöllä
Katkojan kärkiväli 0.018" (0.457 m/m)
Katkojavarren jousen jännitys 16—19 oz. (454—539 gr.)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 8
Männän asema kärkivälin avautuessa C14— yläkuolokohdassa

C15—C17, 0.012" (0.30 m/m) yläk. jälkeen
Kampiakselin asento (asteissa):
Kärkivälin avautuessa C14 — yläkuolokohdassa

C15—C17, 5° yläk. jälkeen

Sytytystulpat:
Malli: valurautainen syl. kansi Champion J8
Malli: aluminiumikansi Champion HIO
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025" (0.62 m/m)

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta nesteen pintaan 3 / 8

" (9.5 m/m)
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste — 15° C (+ 5° E)
Varautumiskyky C14 119 amp.t. 5 amp. virralla
Varautumiskyky C15—C17 136 amp.t. 5 amp. virralla
Jännite 6
Levyjen luku C14 15
Levyjen luku C15—C17 17
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Valonheittäjäin valonsuuntauksen kuvan numero .... 124
Lamppujen valovoimakkuus
Valonheittäjät 50—21 kyntt.
Pysäköimislamput 1*4 kyntt.
Taka- ja jarrulamppu 21—3 kyntt.
Varustelautalamppu 1 % kyntt.
Kattolamppu 15 kyntt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 Y 2 kyntt.

Generaattori:
Suurin latausvirta 28 amp. gener.kierrosluvulla 1850 kylmänä ja ge-

ner.kierrosluvulla 1880 kuumana 8 v jänniteellä
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Käynnistin:
Hammaspyörän kytkemistäpä Solenoidi
Käynnistysmoottorin solenoidin kuvan numero 146

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin
hammaspyörissä

3.9 6.50 X 16" 6—17
4.1 6.50 X 16" 6—18
4.3 6.50 X 16" 6—17
4.27 7.50 X 16" 6—17

VAIHTEISTO

Kuvan numero C14, 281; C14 varustettu ylivaihteella
Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljy>s .... 0.002"—0.011" (0.05—0.28 m/m)
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys . . 0.003" —0.008" (0.08—0.20 m/m)

MURROSNIVEL JA KARDAANIAKSELI

Kuvan numero 316
Malli ristikko

JÄÄHDYTYS
Tilavuus C14—C15 5»/i gall. = 20.8 1.
Tilavuus C17 4 1 /l gall. = 16.1 1.
Jäähdytysnesteen pinta tävttöaukon yläreunan alapuo-
lella 1 V2

" (38.1 m/m)
Termostaatti alkaa avautua 155°—160° (68°—71° C)
Termostaatti aivan auki 180° F (82° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 45—50 lbs. (20—23 kg.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003" (0.08 m/m)
Vesipumpun kuvan numero 118

KYTKIN

Kuvan numero C14, 111; C15—C17, 112 (irroitusjousi irroitus-
laakerissa)

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli Rakomitta „A" 0.005" (0.127 m/m)
Polkimen vapaa liike 1 Vie" (27.0 m/m)

OHJAUS JA OHJAUSTANKO

Ohjaus:
Ohjaustangon pituus, C 17 20 5/ 16

" (48.05 m/m)

Säädöt:
Ohjauspyörä Vi—1 X U lb - (0- 1 13—0.567kg.)
Välitys »/«—1 3/* lb. (0.113—0.793 kg.)
Koko säätö Vi—3 lb. (0.227—1.361 kg.)

Ohjaustanko:
Ohjaustangon jousien säätö Säätötulppaa kierretään sisäänpäin kunnes jouset

ovat täysin yhteen painuneet ja sitten taas ta-
kaisin seuraavaan sokan reikään
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Raidetanko:

Pitkän tangon pituus pallojen välillä C14, 31 5 /s" (80.33 cm)
Lyhyen tangon pituus pallojen välillä C14, 14 7 /16 (36.67 cm)
Raidetankojen pituus pallojen välillä C15, 23" (58.42 cm)

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.001"—0.008" (0.03—0.20 m/m)

Laakeri:
Väljyys laakerissa n:o 1 0.001"—0.003" (0.03—0.08 m/m)
Väljyys muissa laakereissa 0.0015"—0.0035" (0.04—0.09 m/m)

Sisämitta ja pituus:
N:o 1, etumainen C14—C15 2 3 / 16

" (55.6 m/m) läpim.l 27 / 32
" (46.7 m/m) pituus

N:o 1, etumainen C17 2 Vie" (52.4 m/m) läpim.l 25 / 3i
" (45.2 m/m) pituus

N:o 2, C14—C15—C17 2 V,," (51.6 m/m) läpim. 3/4
" (19.05 m/m) pituus

N:o 3, C14—C15—C17 2" (50.8 m/m) läpim. "/te" (17.46 m'm) pituus
N:o 4, C14—C15—C17 1 »/„" (50.0 m/m) läpim. "/„" (17.46 m/m) pituus
N:o 5. C14—C15—C17 1 "/„" (49.2 m/m) läpim. 3 /4

" (19.05 m/m) pituus
N:o 6, C14—C15 1 3 / 8

" (34.9 m/m) läpim. 1 9 / 32
" (32.5 m/m) pituus

N:o 6, C17 1 1/4 " (31.7 m/m) läpim. 1*/4
" (31.7 m/m)pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.001—0.00275" (0.025—0.07 m/m)
Laakerin päittäisväljyys 0.006—0.009" (0.15—0.23 m/m)
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskukseen C14-—9 3 / 16

" (23.34 m/m)
C15—C17, 9" (22.86 m/m)

Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 2 3/ 16

" (55.6 m/m)
Pituus 1 i/8

" (28.6 m/m)

Männäntapin laakeri:
Läpimitta "/e/' (21.82 m/m)

Kampiakseli:
Laakerin väljyys 0.001"—0.002" (0.025—0.05 m/m)
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007" (0.08—0.18 m/m)

Laakerien mitat:
N:o 1, etumainen 2 45 /64 "(68.66 m/m) läpim. 1 31 / 32"(42.1 m/m)pituus
N:o 2 2 45 /6 4"(68.66 m/m) läpim. 1 V8"(28.57 m/m)pituus
N:o 3 2 45 /64 "(68.66 m/m) läpim.l 5 /i6"(33.30 m/m)pituus
N:o 4 2 45 /64"(68.66 m/m) läpim. 1 1 /8 "(28.57 m/m)pituus
N:o 5 2 45 /64"(68.66 m/m) läpim. 2 3 / 32 "(53.20 m/m)pituus

Moottorin voitelu:
Kuvan numero kuten kuvassa 185
Öljypaine nopeudella 30/km/t 40—50 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015" (0.04 m/m)
Suurin sallittu soikeus 0.002" (0.05 m/m)
Koneistusrajat 0.0005" (0.013 m/m)
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Männät:
Väljyys pohjassa 0.022" (0.56 m/m)
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.002" (0.05 m/m)

Männäntapit:
Väljyys männässä kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä

70° F tai 21° C°
Tapin läpimitta 55 /64

" (21.82 m/m)

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015" (0.18—0.38 m/m)
Sivuväljyys urassa 0.0015"—0.003" (0.04—0.08 m/m)

Tiivistysrenkaat:
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli varustettu sisäuralla
Leveys l ju " (3.18 m/m)

Öljyn säätörengas: «

Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu sisäuralla
Leveys 5 / 32

" (3.97 m/m)

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341" (8.63—8.66 m/m)

Venttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.006" (0.15 m/m)
Pakoventtiili 0.008" (0.20 m/m)

Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 13 /ie" (20.6 m/m)

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.001"—0.003" (0.03—0.08 m/m)
Pakoventtiili 0.003"—0.005" (0.08—0.13 m/m)

Venttiilivälin ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.011" (0.28 m/m)
Pakoventtiili 0.012" (0.31 m/m)
Imu avautuu 2° ennen yläkuolokohtaa
Imu sulkeutuu 44° alak. jälkeen
Pako avautuu 46° ennen alakuolokohtaa
Pako sulkeutuu 4° yläkuolokohdan jälkeen
Venttiilin nousumatka u/«" (8-7 m/m)

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 1 n /ie" (43.0 m/m)
Jousen pituus, venttiili kiinni 2 1/ 32

" (51.6 m/m)
Jousen paine, venttiili auki 104—110 lbs. (47 —49 kg.)
Jousen paine, venttiili kiinni 46—50 lbs. (20 —22 kg.)
Jousen puristumisraja 1 n/ 16

" (43.0 m/m)
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PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero Cl4, 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero C14, 326, C17 kaksoisrullalaakerit

Renkaat:
Koko ja ilmanpaine 6.50 x 16, 28 lbs. (1.9 am)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTÄJAT

Etujouset, malli C14—C15, kierrejouset; C17 puolielliptiset
Etuosan kiinnityksen kuvan numero Cl7—246
Takaosan kiinnityksen kuvan numero Cl7—244
Jousiriipukkeiden asetus C17 11| 16

,, (17.46 m/m), mittaväli ,,A"

Takajouset:
Malli puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero . . . C14 oikea, 239 C14 vasen, 240

CT5—C17,
Takariipukkeiden säätö:

oikealla „A" 5/*" (15.88 m/m); „B" "/ie" (17.46 m/m)
vasemmalla „A" "/ie" (17.46 m/m); „B" 3 / 4

" (19-05 m/m)

Iskunvaimentajat:
Malli — Edessä ja takana neste, kaksitoimiset

Säädettävät C14—C15 ei
Säätöventtiilin kuvan numero Cl7, 249
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Ensimäinen sarjanumero

Detroit Kanada
C16 116" 6.865.101 9.706.386
C16, 7-hg ja Limousine 133" 6.865.101
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella ensimäisen ja toi-

sen sylinterin välissä
Sylinterin läpimitta, 3 3 /8

" (85.7 m/m)
Iskun pituus, 4 l/4

" (107.95 m/m)
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 228.1"3 (3.74 1.)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Kuvan numero 54
Taka-akseli puolikevennetty
Tyhjäliike (veto ja lautaspyörä) 0.006"—0.010" (0.15—0.25 m/m)
Vetopyörän laakerin väljyys 0.0015"—0.0025" (0.04—0.06 m/m)
Tasauspyörästön tuen väljyys 0.016" (0.41 m/m)
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008" (0.08—0.20 m/m)
Vetoakselin laakerien tarkistuskuvan numero 57
Vetopyörän laakeriperä kiinteä

Hammasluku
Vetopyörän välityssuhde Vetopyörä Lautaspyörä

3.9 Kupee ja 5-hg. Sedän 10 39
4.3 7-hg. Sedän 10 43
4.78 erikoisesti vuoristoa varten 9 43
4.89 7-heng. erikoisesti vuoristoa varten 9 44
4.3 Mallit ylivaihtein 10 43

ETUAKSELI

Kuvan numero 33 ja 34
Malli etupyörät erillisesti joustetut
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) 1 1 I2

°

Pyörän pystykaltevuus — V40 \- 1(i°, edullisin + 1 li°
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0 (0—3.2 m/m), edullisin 0
Auraus (todellinen) 0—1 /s

" (0—3.2 m/m), edullisin 0
Kuningaspultin kaltevuus 4 3/4

°—6°
Sisäläpimitta slUi" (20.24 m/m)
Pituus 1 "/e/' (30.56 m/m)

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003" (0.25—0.08 m/m)
Jarrupolkimen vapaa liike Vi"""-3/s" (6.4—9.5 m/m)
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012" (0.30 m/m
Jarrukengän ja polkimen väli alhaalla 0.006" (0.15 m/m)
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Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: etukengän 1 ij» (31.8 m/m)

takakengän 1 »/," (34.9 m/m)
Takapyörä: etukengän 11/8 " (28.6 m/m)

takakengän 1 »//• (31.8 m/m)
Jarrujen säätökuvan numero 82
Rummun läpimitta 10" (25.40 cm)
Rummun läpimitta, 7-hengen (mallit), 11" (27.94 cm)
Jarrupäällysteen leveys 2" (5.08 m/m)
Jarrupäällysteen paksuus 3/ 64

» (515 m/ m)
Pituus jarrua kohti, etupyörä 19 13/i6" (50.32 cm)
Pituus jarrua kohti, takapyörä 17 19 /6 4" (43.93 cm)
Pituus jarrua kohti, kaikki pyörät, 7 hg mallit .... 22 5 / 32" (56.28 cm)

Käsijarru:
Malli ulkopuolinen vannejarru
Sijoitus vaihteiston takana
Kuvan numero 87
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.025" (0.64 m/m)
Rummun läpimitta 6" (15.24 cm)
Päällysteen leveys 2" (5.08 cm)
Päällysteen paksuus »/„" (48 m/m)
Päällysteen pituus 21 1/fL

" (54.61 cm)

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 16 V« U.S.A. gall. = 62.5 1.

Polttoainepumppu:
Kuvan numero 194

Kaasuttaja:
Kuvan numerot 199,202
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan
(ilman tiivistettä) 5 / 64

" (1.98 m/m)
Itsetoimiva kuristus:
Kuvan numero 225

Ilmanpuhdistaja:
Suurtehoilmanpuhdistajan kuvan numero 219
öljyn täyttöaukossa olevan ilmanpuhdistajan kuvan
numero 217
Kampikammion tuuletusputkessa olevan ilmanpuhdis-
tajan kuvan numero 218

Etulämmittäjän säätö:
Kuvan numero 204

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Kuvan numero 147
Virranjakajan puristuslevyn kuvan numero 143
Sytytyksen säätö itsetoimiva, keskipakois- ja imusäätö
Jakomerkit 144
Katkojan kärkiväli 0.020" (0.51 m/m)
Katkojavarren jousen jännitys 16—19 oz. (454—539 gr.)
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Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 6
Männän asema kärkivälin avautuessa 0.002" (0.05 m/m), yläkuolokohdan jälkeen

Kampiakselin asento (asteissa):
Kärkivälin avautuessa '. 2° yläkuolokohdan jälkeen

Sytytystulpat:
Malli, valurautainen kansi Champion — J8
Malli, aluminiuminen kansi Champion — HIO
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025" (0.64 m/m)

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta nesteen pintaan 3/ 8

" (9.5 m/m)
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (— 15° C)
Varautumiskyky 105 amp. 5 amp. latausvirralle
Jännite 6 voit.
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät: ylävalo 50 kyntt.

alavalo 21 kyntt.
Pysäköimislamput 1 x /2 kyntt.
Taka- ja jarrulamppu takalamppu 3 kyntt.

jarrulamppu 21 kyntt.
Varustelautalamppu 1 x /2 kynt.
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 1/ 2 kynt.

Generaattori:
Suurin latausvirta 22 amp. generaattorin kierrosluvulla 1500 min.

kylmänä
22 amp. generaattorin kierrosluvulla 1900 min.
lämpimänä
8 voltin jännitteellä

Käynnistin:
Hammaspyörän kytkemistäpä Solenoidi, oikeakätinen; mekaaninen, vasenkäti-

nen
Käynnistysmoottorin solenoidin kuvan numero 146

NOPEUSMITTARI
Välityssuhde Rengaskoko Hammasluku nopeusmittarin

hammaspyörissä
3.9—1 6.00 x 16" 6—17
4.3 — 1 6.00 x 16" 6—19

VAIHTEISTO

Kuvan numero 281
ylivaihde erikoisvarusteena

Sivuakselin hammaspyörästön päittäinen väljyys .... 0.002"—0.008" (0.05—0.20 m/m)
Toisen vaihteen hammaspyörän päittäinen väljyys . . 0.003"—0.008" (0.08—0.20 m/m)
Sivuakselin hammaspyöränpäittäinen väljyys (ylivaihde) 0.002" —0.011" (0.05—0.28 m/m)
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MURROSMVEL JA KARDAAMAKSELI

Malli pallo- ja rumpu

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 4 7 / 8 U.S.A. gall. = 18.5 ltr.)
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan alapuo-
lella 1 i/2

" (38.10 m/m)
Termostaatti alkaa avautua 155°—160° (68°—71° C)
Termostaatti aivan auki 180° F (82° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 45—50 lbs. (20—23 kg.)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys . 0.003" (0.08 m/m)
Vesipumpun kuvan numero 118

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman ylhäällä koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen
nokan väli rakomitta „A" 0.005" (0.127 m/m)
Polkimen vapaa liike 1 Vie" (27.0 m/m)

OHJAUS JA RAIDETANKO

Ohjaus:
Säädöt:

Ohjauspyörä 1 /i— 1 1/i lbs. (0.113—0.567 kg.)
Välitys »/«—2 8/4

" (0.339—1.25 kg.)
Yhteensä 1—4 lbs. (0.454—1.814 kg.)

Raidetanko:

Pitkän tangon pituus pallojen välillä 31 7 /32"(79.3 m/m)
Pitkän tangon pituus pallojen välillä, 7-hg 31 Vie" (78.91 m/m)
Lyhyen tangon pituus pallojen välillä 14 9 /ie" (37.0 m/m)
Lyhyen tangon pituus pallojen välillä, 7-hg 14 7 /ie" (36.67 m/m)

MOOTTORI

Nokka-akseli:
Päittäisväljyys 0.002"—0.006" (0.05—0.15 m/m)
Väljyys laakerissa n:o 1 0.001"—0.003" (0.025—0.08 m/m)
Väljyys muissa laakereissa 0.0015"—0.0035" (0.04—0.09 m/m)

Sisämitta ja pituus:
N:o 1, etumainen 2" (50.8 m/m) läpimitta; 1 3 /32

" (27.78 m/m)pituus
N:o 2 1 31 /32

" (50.0 m/m) läpim.; 1 Vie" (27.0 m/m)pituus
N:o 3 1 15/ie" (49.2 m/m) läpim.; 1 Vie" (27.0 m/m)pituus
N:o 4 1 l/«v (3 1-7 m/ m) läpim.; 1 1/4" (31.7 m/m) pituus

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.0005"—0.0025" (0.013—0.06 m/m)
Laakerin sivuväljyys 0.0055"—0.0115" (0.14—0.29 m/m)
Etäisyys laakerin keskuksesta männän tapin keskukseen 8" (20.32 cm)
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Kiertokangen laakeri:
Läpimitta 2 Vs" (54.0 m/m)
Pituus 1 l/«" (31 - 7 m/m)

Männäntapin laakeri:
Läpimitta C16 "/•«" (21.82 m/m)

Kampiakseli:
Laakerin väljyys 0.001"—0.003" (0.025—0.08 m/m)
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007" (0.08—0.18 m/m)
Laakerien mitat:

N:o 1, etumainen 2 «/■** (63.5 m/m) läpim.; 1 5/ 16
" (33.3 m/m) pituus

N:o 2 2 72
" (63.5 m/m) läpim.; 1 5 /ie" (33.3 m/m) pituus

N:o 3 2 l/," (63.5 m/m) läpim.; 1 5 /ie" (33.3 m/m) pituus
N:o 4 2 V2

" (63.5 m/m) läpim.; 1 7 /„
" (47.6 m/m (pituus

Moottorin voitelu:
Kuvan numero 191
Öljypaine nopeudella 48 km/t 40—50 lbs. neliöt

Sylinterit:
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015" (0.04 m/m)
Suurin sallittu soikeus 0.002" (0.05 m/m)
Koneistusrajat 0.0005" (0.013 m/m)

Männät:

Väljyys pohjassa 0.022" (0.56 m/)
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.002" (0.05 m/m)

Männäntapit:
Väljyys männässä Kireästi peukalolla työnnettävä kun männän läm-

pötila on 54° C (130° F)
Väljyys kiertokangen hoikissa Kireästi peukalolla työnnettävä huonelämmössä

70° F (21° C)
Tappien läpimitta — C16 55 /64

" (21.82 m/m)

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015" (0.18—0.38 m/m)
Sivuväljyys urassa 0.0015"—0.003" (0.04—0.08 m/m)
Tiivistysrenkaat:
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli varustettu sisäuralla
Leveys lja" (3.18 m/m)

öljy nsäätörengas:
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys 5 / 32

" (3.97 m/m)

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341" (8.63—8.66 m/m)

Yenttiilivälit kuumassa moottorissa:
Imuventtiili 0.006" (0.15 m/m)
Pakoventtiili 0.008" (0.20 m/m)
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Venttiilinohjausholkin asema:
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan </ 8

" (22.2 m/m)

Varren väljyys ohjauksessa:
Imuventtiili 0.001"—0.003" (0.03—0.08 m/m)
Pakoventtiili 0.003"—0.005" (0.08—0.13 m/m)

Venttiilivälin ja jaon tarkastus kylmässä moottorissa:
Imuventtiili 0.010" (0.25 m/m)
Pakoventtiili 0.010" (0.25 m/m)
Imu avautuu yläkuolokohdassa
Imu sulkeutuu 50° alakuolokohdan jälkeen
Pako avautuu 48° ennen alakuolokohtaa
Pako sulkeutuu 2° yläkuolokohdan jälkeen

Venttiilijouset:
Jousen pituus, venttiili auki 1 13/ 32

" (35.7 m/m)
Jousen pituus, venttiili kiinni 1 3 / 4

" (44.4 m/m)
Jousen paine, venttiili auki 101—409 lbs. (46 —49 kg.)
Jousen paine, venttiili kiinni 40—45 lbs. (18—20 kg.)
Jousen puristumisraja 1 3 /8

" (34.9 m/m)

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörät:
Etupyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero 325
Takapyörän ja sen kiinnityksen kuvan numero .... 326

Renkaat:
Koko ja ilmanpaine 6.00 x 16"; 28 lbs. (1.9 at.)

RUNKO, JOUSET JA ISKUNVAIMENTAJAT

Etu jouset:
Malli kierrejouset

Jousiriipukkeiden asetus:

Taka jouset:
Malli puolielliptiset
Takajousien etuosan kiinnityksen kuvan numero .... 246
Takajousien takaosan kiinnityksen kuvan numero .. oikea —239; vasen —240
Takariipukkeiden säätö:

oikealla väljyys „A" »/ 16"(17.46m/m); „B" 3/ 4 "(19.05m/m)
vasemmalla väljyys „A" 5 / 8 "(i5.88m/m); )>B » "/u"(17.46m/m)

Katso kuvaa 246

Iskunvaimentaj at:
Malli — Edessä ja takana neste, kaksitoimiset, putkityyppiä

Säädettävät ei säädettävät
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MALLITALLI KKO
Malli Akseliväli Sarjanumero
Sarjat 1938 Detroit
C18 5-hengen Sedän ja Kupee 119" 7.532.801
C18 7-hengen Sedän ja Kupee 136" 7.532.801
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolen sylinterien 1 ja 2

välillä
Sylinterin läpimitta 3 3/8

"

Iskun pituus 4 y2
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 241.5" 3 (3.96 1.)

NORMAALITAKKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006" —0.010"
Säädetty välilevyjen avulla
Vetopyörän laakerin kireys 0.0015" —0.0025"
Tarkistus välilevyjen avulla
Tasauspyörästön tuen väljyys 0.004"—0.012"
Veto-akselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008"
Tarkistus välilevyjen avulla

Vetopyöräin välityssuhde ilman ylivaihdetta: Suhde Hammasluku Hammasluku
lautaspyörässä vetopyörässä

Sedän 4.1—1 10 41
Kupee 3.9—1 10 39
Ylivaihteella 4.3—1 10 43
7-hengen Sedän 4.3—1 10 43

Tilavuus ja voideaineet katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI

Pyörän pystykaltevuus — %° — + y2 °; edullisin %°
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) y2

°
— 2 y2

° (kiinteä)
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0°—y2 °; edullisin 0°
Auraus (todellinen) 0°—1/ 8°; edullisin V16

0

Kuningaspultin kaltevuus 4 3 / 4
°—6°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta "/ei"
Pituus 1 13 /64

"

Asentamisen jälkeen läpimitta 0.7960"—0.7975"

JARRUT
Jalkajarru:

Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrupolkimen vapaa liike 1/4

"
—

3/ 8
"

Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: takakengän 1 3/ 8

"

etukengän 1 1/ 4
"
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Takapyörä: takakengän 1 y."
etukengän 1 i/ 8

"

Pääsylinterin läpimitta 1 i/4
Jarrupäällysteen leveys 2"
Jarrupäällysteen paksuus 13/64

"

Pituus jarrua kohti:
etupyörien ja takapyörien etukengät 11 15/ 32

"

etu- ja takapyörien takakengät 7 31/32
"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.025"
Päällysteen leveys 2"
Päällysteen paksuus 5 / 32

"

Päällysteen pituus jarrua kohti 17

KAASUTTAJA
Polttoainesäiliö:

Tilavuus 16 U.S. gallonaa (60.5 1)
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan.. 5 /64

"

Polttoainepumppu:
Paine 4 lbs. (0.28 kg/cm 2)

Itsetoimiva kuristus:
Säätö katso ,,Kaasuttaja"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa

JOUSET
Jousiriipukkeiden säätö katso »Jouset»
Ohjaus, säätö katso „Ohjaus"-osaa

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.020"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (500 —560 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 6
Männän asema kärkivälin avautuessa yläkuolokohdassa

Generaattori:
Lataus katso »Sähkölaitteet»

Sytytystulpat:
Malli valurautakansi Champion J-8

aluminikansi Champion H-10
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025"

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3/s"
Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
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Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (— 15° C)
Varautumiskyky 119 amp. tuntia, 20 t. purkauksella
Jännite 6 v
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin tarkistuslamppu 1 %

Pysäköimislamput 1 %
Taka- ja jarrulamppu 21—3
Varustelautalamppu 1/4
Kattolamppu 15
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 %
Tunnusvalon lamppu 3

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluvut
nopeusmittarissa:

4.1 : 1 6.25 x 16" 6—18
4.3 : 1 6.25 X 16" 6—19
4.3 : 1 6.50 x 16" 6—18

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 5 U.S.A. gallonaa (19 1)
Letkun mitat: Sisämitta Pituus:

Tulo 1 %" 6"
Meno, yläpää 1 %" 3 y2

"

alapää 1 %" 5 %"
Sivuputki 1" 1 %"

Tyhjennyshanain sijoitus jäähdyttäjän alaosassa ja moottorin vasemmalla
sivulla

Termostaatti alkaa avautua 150°—155° F (68—70° C)
Termostaatti aivan auki 176° F (80° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 40—50 lbs. (18 —22 kg)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.005"
Vesipumpun akselin holkki:
Sisämitta — etumainen holkki 19/32"

takimainen holkki 43As4"

KYTKIN
Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman korkealla koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen ja kytkimen tarkistuslaitteen-
nokan väli katso »Kytkin»
Polkimen vapaa liike 1"

OHJAUS

Ohjaus:
Ohjaustanko

Ohjaustangon jousien säätö katso osaa »Ohjaus»
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MOOTTORI

Syl. läpimitta 3 s/»
Iskunpituus 4 1/»»
Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 241.5 tuumaa3

Nokka-akseli:
Laakerien väljyys, laakeri nro 1 0.001"—0.003"
Kaikki muut 0.0015"—0.0035"
Päittäisväljyys 0.002"—0.006"
Sisämitta ja pituus: Sisämitta Pituus:

N:o 1 (edessä) 2" 1 3/32
"

N:o 2 1 »/„» i5/i6 »

N:0 3 1 15/ie" I5/ie"
N:o 4 1 i/4

" l i/ 4
"

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.0005"—0.0025"
Laakerin päittäis väljyys 0.0055"—0.0115"

Sisämitta Pituus:
Kiertokangen laakeri 2 1/8

" 1 7 /32
"

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.001"—0.002"
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007"
Laakerien mitat: Sisämitta Pituus:

N:o 1 2 Vt" 1 5/ie"
N:o 2 ja 3 2 »/," 1 ■/„"
N:o 4 2 »/." 1 7s"

Paineen ottaa vastaan takalaakeri
Öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45 lbs.
öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä 15 lbs.

Sylinterit:
Sylinterien merkit katso »Moottori»
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015"
Suurin sallittu soikeus 0.002"
Koneistusrajat 0.0005"

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022"
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.0005"—0.001", rakomitalla (1.6—2.4 kg) veto-

voima
Männäntapit:

Väljyys männässä Helposti peukalolla työnnettävä lämpötilassa
130° F (55° C)

Väljyys kiertokangen hoikissa Helposti peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Läpimitta Pituus

Tapin mitat "/e/' 2 7 /8
"

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015"
Sivuväljyys urassa 0.0015"—0.003"

Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla varustettu
Leveys 1 /8

"
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Öljynsäätörengas (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli raolla varustettu
Leveys '/»"

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341"
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7 /s"

Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili 0.342"—0.343"
Pakoventtiili 0.342"—0.343"
Venttiilivarren väljyys:

Imuventtiili 0.001"—0.003"
Pakoventtiili 0.001"—0.003"

Venttiili-istukka:
Kulma 45°
Leveys 0.0635

Venttiilinnostaj at:
Nostajan väljyys moottorin tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.014"
Pakoventtiili 0.014"

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.008"
Pakoventtiili 0.010"

Venttiilijouset:
Jousen paine, puristettuna 13/32

" 36.5 m/m pituuteen 101—109 (45 —49 kg)
Jousen paine, puristettuna (1 3/4 ") 44.5 m/m 40—45 (18 —20 kg)
Jousen puristamisraja 1 3/8

"

Venttiilin jako:
Tulo avautuu 8° tai 0.028" ennen yläk.
Meno sulkeutuu 2° tai 0.002" yläk. jälkeen
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MALLITAULUKKO
Malli Akseliväli Sarjan alkunumero
Sarjat 1938
C19 125" 6.734.001
C20 144" 7.805.501
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Vasemmalla puolella sylinterien 2 ja 3 välillä

Sylinterin läpimitta 3i/ 4
"

Iskun pituus C19 4 1 /a"
C20 4 7 /8

"

Sylinterien luku 8
Iskutilavuus C 19, 298.6" 3 (48.9 1) C 20, 325.5"3 (5.30 1)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006" —0.010"
Säädetty tasauspyörästön laakereita säätäen
Vetopyörän laakerin kireys 0.0015"—0.0025"
Säädetty välilevyjen avulla

Tasauspyörästön tuen väljyys 0.004"—0.012"
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003—0.008"
Tarkistus välilevyjen avulla

Hammasluku Hammasluku
Vetopyörän välityssuhde: Suhde lautaspyörässä vetopyörässä

C19 vakiovaruste 3.91—1 11 43
C19 ylivaihteella 4.3—1 10 43
C20 4.55—1 11 50
Tilavuus ja voideaineet katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI

Pyörän pyslykaltevuus — %° h y2°; edullisin *4°
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) C19-—y2°—2 %°; C20—1°—3° (kiinteä)
Auraus (Mitattuna »Wee-Gee» pöydällä) 0—%"; edullisin 0
Auraus (todellinen) 0—

1/ 8 "; edullisin 1I16
"

Kuningaspultin kaltevuus 4 3/4°—6°
Kuningaspultin holkki:

Sisäläpimitta C19— 15/i 6 "; C20—1"
Pituus ylempi: 1 21 /64

"

alempi: C19—1 37 /64 "; C20—1 «/e/'
Viimeistelty läpimitta C19—0.9370"—0.9385"

C20—0.9995"—1.0010"
JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrupolkimen vapaa liike V4"—3/s"
Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"
Jarrusylinterin läpimitat:

Etupyörä: takakengän 1 3/ 8
"

etukengän 1 1/4
"
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Takapyörä: takakengän 1 1/4
"

etukengän 1 1/8
"

Pääsylinterin läpimitta 1 1/4
"

Jarrupäällysteen leveys 2"
Jarrupäällysteen paksuus Cl9— 13/64"; C20—

1/ i
"

Pituus kenkää kohti: C19—12 9 /ie"; C20—1421 /32
"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta . 0.025"
Päällysteen leveys C19—2"; C20—2 l/8

"

Päällysteen paksuus C19—■/«"; C20—

3/16
"

Päällysteen pituus jarrua kohti C19— 17 1/M "; C20—21 */«"

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus C19—16 U.S.A. gallonaa (60.5 1)

C20—20 U.S.A. gallonaa (75 1)

Polttoainepumppu:
Paine 4 1ji

" lbs. (0.31 kg/cm2)

Kaasuttajan suutimien mitat:
Normaali

5 % normaalia laihempi
10 % normaalia laihempi
15 % normaalia laihempi

Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan ....

5/8
"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa

Itsetoimiva kuristin:
Säätö katso »Jäähdyttäjä»

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.018"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (500—560 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 8
Sytytyksen jako katso »Sähkölaitteet»

Sytytystulpat:
aluminikansi Champion H—10
valurautakansi Champion J—8

Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025"

Generaattori

Latausvirta katso »Sähkölaitteet»
Akku:

Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3/ 8
"

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
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Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste -f- 5° F
Varautumiskyky C19 — 120 amp. t. 20 t. purkauksella

C20 — 136 amp. t. 20 t. purkauksella
Jännite 6
Levyjen luku 17
Maadoitettu napa positiivinen

Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus
Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin näyttölamppu 1 y2
Pysäköimislamput 1 y2
Taka- ja jarrulamppu 21—3
Varustelautalamppu 1 y2
Kattolamppu 15
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 y2
Tunnuslamppu 3
Seinälamput, C20 6

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla Rengaskoko Hammasluvut
nopeusmittarissa

3.9 : 1 C19 6.50 x 16" 6—17
4.3 : 1 C19 6.50 x 16" 6—18
4.55 : 1 7.50 x 16" 6—18

JÄÄHDYTYS
Tilavuus 5 U. S. gallonaa (19 1)
Letkunyhdistäjien mitat: Sisämitta Pituus

Tulo 1 3/4
" 6 i/2

"

Meno — ylhäällä 1 3/4
" 2 %"

Meno — alhaalla 1 %" C19—5 »/4"; C20—5"
Sivuputki 1" 2 y2 '

Termostaatti alkaa avautua 150°—155° F (68 —70° C)
Termostaatti aivan auki 176° F (80 C)°
Vesipumpun hihnan jännitys 40—50 lbs (18 —22 kg)

KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta Mahdollisimman korkealla koskettamatta lattiaan
Kytkimen irroitusvipujen jakytkimen tarkistuslaitteen-
nokan väli katso »Kytkin»
Polkimen vapaa liike 1"

MOOTTORI

Sylinterin läpimitta 3 %"
Iskun pituus C19—4 y2 "; C20—4 7 / 8

"

Sylinterien luku 8
Iskutilavuus C19 298.5 tuumaa3 = 4.89 1.
Iskutilavuus C20 323.5 tuumaa3 = 5.30 1.

Nokka-akseli:
Laakerin väljyys, laakeri n:o 1 0.001"—0.003"
Kaikki muut 0.0015"—0.0035"
Päittäisväljyys 0.001"—0.008"
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Laakerit:
Sisämitta ja pituus: Sisämitta Pituus

N:o 1 (edessä) 2 Vie" 1 25/3 2
"

N:o 2 2 Vm" 3A"
N:o 3 2" "/ie"
N:o 4 1 31 /32

" "Ae"
N:o 5 1 15/ie" *U"
N:o 6 1 3/8

" 1 V
Kiertokanki:

Laakerin väljyys 0.001"—0.003"
Laakerin päittäisväljyys 0.006" —0.011"

Sisämitta Pituus
Kiertokangen laakeri 2 3/16

" 1 1/8
"

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.001"—0.002"
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007"

Laakerien mitat: Sisämitta Pituus
N:o 1 2 "/e." 1 21/ 32

"

N:o 2 ja 3 2"/e 4
" n:o 2 — 1 Vs"; n:o 3 — 1 Vie"

N:o 4 2"/m" 1 Vs"
N:o 5 2* 5/e 4

" 2 3/ 32
"

Paineen ottaa vastaan Takalaakeri
öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45 lbs neliöt
Öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä 15 lbs neliöt

Sylinterit:
Sylinterien merkit katso »Moottori»
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015"
Suurin sallittu soikeus 0.002"
Koneistusrajat 0.0005"

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022"
Vaipan alaväljyys rakomitalla (männän painepuolella) 0.0005"—0.001" rakomitalla 3—4 lbs (1.3—1.8 kg)

veto sylintereissä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2—3 lbs
Männäntapit: (0.9—1.3 kg) sylintereissä 7 ja 8

Väljyys männässä Helposti peukalolla työnnettävä 130° F (54° C)
lämmössä

Väljyys kiertokangen hoikissa Helposti peukalolla työnnettävä huonelämmössä
Läpimitta Pituus

Tapin mitat 55/6i
" 2 3/4

"

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015"
Sivuväljyys urassa 0.0015"—0.003"
Tiivisty srenkaat:
Lukumäärä mäntää kohti 2
Malli sisäuralla
Leveys 1/8

"

öljynsäätörengas (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli varustettu raoilla
Leveys '/V

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340—0.341
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 13/ie"
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Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili ja pakoventtiili 0.342"—0.343"

Venttiilivarren väljyys:
Imuventtiili ja pakoventtiili 0.001"—0.003"

Venttiilin istukka:
Kulma 45°
Leveys 0.0635"

Venttiilin nostajat:
Nostajan väljyys moottorin tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.011"
Pakoventtiili 0.014"

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.006"
Pakoventtiili 0.010"

Venttiili jouset:
Jousen paine, puristettuna 1 n/ 16

" pituuteen 104—110 lbs (46 —49 kg)
Jousen paine, puristettuna 2 1/82

" 46—50 lbs (20 —22 kg)
Jousen puristumisraja 1 x /2

"

Venttiilien tarkistus:
Imu avautuu 2° ennen yläkuolokohtaa
Pako sulkeutuu 4° yläkuolokohdan jälkeen

JOUSET

Jousiriipukkeiden asetus katso "Jouset"

425



MALLITAULUKKO
Mallit 1939 Akseliväli Sarjan alkunumero

Detroit Kanada
C22—5-hengen Sedän ja Kupee (Roval) 119" 7.574.001 9.712.121
C22—7-hengen Sedän 136" 7.574.001 9.712.121
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella, sylinterin 1 ja 2

välillä
Sylinterin läpimitta 3 3 / 8

"

Iskun pituus 4 %"

Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 241.5 tuumaa3 (3.94 1.)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006"—0.010"
Säädetty siirtäen tasauspyörästöä
Vetopyörän laakerin kireys 0.0015"—0.0025"

Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008"
Tarkistus: välilevyjen avulla
Tasauspyöräin väli 0.004"—0.012"

Vetopyörän välityssuhde: Suhde Hammasluku
vetopyörä, lautaspyörä

Ylivaihteetta 4.1—1 10 41
Ylivaihteetta (Kupee) 3.9—1 10 39
Ylivaihteella (kaikki paitsi 7-hg. Sedän) 4.3—1 10 43
7-hengen Sedän, ylivaihde 4.56-—1 9 41
Tilavuus ja voide aineet katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI

Pyörän pystykaltevuus %° 1- 3/4°; edullisin + %°
Jättö (etuakselin kaltevuuskulma) %°—2 %°; (ei säädettävä)
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0— y2

° edullisin 0
Auraus (todellinen) 0— 1 j8"; edullisin Vie"
Kuningaspultin kaltevuus 4 %°—6°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta 51 l<u"
Pituus 1 13/ 64

"

Viimeistelty läpimitta 0.7960"—0.7975"

JARRUT

Jalkajarru:
Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrupolkimen vapaa liike %"— 3/8

"

Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: takakengän 1 3 / 8

"

etukengän 1 %"
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Takapyörä: takakengän 1 14"
etukengän 1 i/ 8

"

Pääsylinterin läpimitta 1 %"
Jarrupäällysteen leveys 2"
Jarrupäällysteen paksuus 13/ 64"
Pituus jarrua kohti:

etu- ja takapyörien etukengät 11 "./„"
etu- ja takapyörien takakengät 7 31 / 32

"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.015"—0.020"
Päällysteen leveys 2"
Päällysteen paksuus 5/32

"

Päällysteen pituus jarrua kohti 17 l/ie
"

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 18 U.S.A. gall. (68 1.)

Polttoainepumppu:
Paine 3 y2—4 y2 lbs (0.24—0.31 kg/cm2)
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan . . 5/ 64

"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettavaja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa
Itsetoimiva puristus katso »Kaasuttaja»

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.020"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (500—560 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 6
Männän asema kärkivälin avautuessa (valurautakansi) yläkuolokohdassa

Generaattori:
Latausteho katso »Sähkölaitteet»

Sytytystulpat:
Malli: valurautainen kansi Champion J8

alumininen kansi Champion HIO
Kierre (metrinen) 14m/m
Kärkiväli 0.025"

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3 / 8

"

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F (—15° C)
Varautumiskyky 119 amp. t. 20 t. purkauksella
Jännite 6 v
Levyjen luku 15
Maadoitettu napa positiivinen

427



Lamput:
Lamppujen valovoimakkuus:
Valonheittäjät 32—32
Valonheittäjäin tarkistuslamppu 1 y2
Pysäköimislamput 1 x/2
Taka- ja jarrulamppu 21—3
Varustelautalamppu 1 %
Kattolamppu 15
Sytytyksen katkaisijan lamppu 1 Y2
Tunnusvalon lamppu 3
Ylivaihteen näyttölamppu erikoislamppu

NOPEUSMITTARI

Välityssuhde akselilla: Rengaskoko Hammasluvut
3.9 : 1 6.25 X 16" 6—17
4.3 : 1 6.00 x 18" 6—17
4.3 : 1 6.25 x 16" 6—19
4.1 : 1 6.25 x 16" 6—18
4.56 : 1 6.50 x 16" 6—19
4.3 : 1 6.50 x 16" 6—18

VAIHTEISTO katso »Vaihteisto»

JÄÄHDYTYS

Tilavuus 4 V* U.S.A. gall. = 16 1
Letkunyhdistäjien mitat: Läpimitta Pituus

Tulo 1 %" 6"
Jäähdytysnesteen pinta täyttöaukon yläreunan:

Meno — ylhäällä 1 %" 3 y2
"

Meno — alhaalla 1 %" 5 %"
alapuolella 1" 1 %"

Termostaatti alkaa avautua 157°—162° F (68°—71° C)
Termostaatti aivan auki 183° F (81° C)
Vesipumpun hihnan jännitys 40—50 lbs (18-—22 kg)
Vesipumpun akselin päittäinen väljyys 0.003"
Vesipumpun akselin holkki:
Sisämitta — etumainen holkki 0.595"—0.596"

takimainen holkki 0.6704"—0.6714"
KYTKIN

Polkimen etäisyys lattiasta mahdollisimman ylhäällä, kuitenkaan kosketta
matta lattiaan

Kytkimen irroitusvipujen jakytkimen tarkistuslaitteen-
nokan väli katso »Kytkin»
Polkimen vapaa liike 1"

OHJAUS katso »Ohjaus»

MOOTTORI

Sylinterin läpimitta 3 3 / 8
"

Iskun pituus 4 1 /2
"

Sylinterien luku 6
Iskutilavuus 241.5 tuumaa3 (3.94 1)

Nokka-akseli:
Laakerin väljyys — laakeri n:o 1 0.001"—0.003"
Laakerin väljyys, kaikki muut 0.0015" —0.0035"
Päittäisväljyys 0.002"—0.006"
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Sisämitta ja pituus: Läpimitta Pituus
Nro 1 (edessä) 2" 1 3 /32

"

N;o 2 1 31 /3 2
" 15/16

"

N:o 3 1 ii/ 16
» i5/ 16

"

N:o 4 1 i/4
" 1 i/ 4

"

Kiertokanki:
Laakerin väljyys 0.0005"—0.0025"
Laakerin päitten väljyys 0.0055"—0.0115"
Kiertokangen laakeri Läpimitta 2 7 8 "—pituus 1 7/32

"

Kampiakseli:
Laakerien väljyys 0.001"—0.002"
Akselin päittäisväljyys 0.003"—0.007"
Laakerin mitat: Läpimitta Pituus

N:o 1 2 i/ 2
" 1 Vie"

N:o 2 ja 3 2 %" 1 Vie"
N:o 4 2 y 2

" 1 Vs"
Paineen ottaa vastaan takalaakeri
Öljynpaine nopeudella 48 km/t (30 mailia) 30—45 lbs. (2.1—3.2 kg/cm 2 )
öljynpaine moottorin tyhjänä käydessä 15 lbs. (1.05 kg/cm2)

Sylinterit:
Sylinterien merkit .. . katso »Moottori»
Suurin sallittu kartiomaisuus 0.0015"
Suurin sallittu soikeus 0.002"
Koneistusrajat 0.0005"

Männät:
Väljyys pohjassa 0.022"
Vaipan alaväljyys 0.002" rakomitalla (männän paine-
puolella) 0.0005"—0.001", 5—7 lbs (2.3—3.2 kg) vetovoima

rakomitalla
Männäntapit:

Väljyys männässä Helposti peukalolla työnnettävä 130° F (54° C)
lämmössä

Väljyys kiertokangen hoikissa Helposti peukalolla työnnettävä huonelämmössä

Tapin mitat läpimitta 55 /e4"; pituus 2 7 /8
"

Männän renkaat:
Rako 0.007"—0.015"
Sivuväljyys urassa 0.002"—0.004"
Tiivistysrenkaat (ylemmät renkaat):
Lukumäärä mäntää kohti 2
Leveys Vs"
öljynsäätörenkaat (alemmat renkaat):
Luku mäntää kohti 2
Malli urilla varustetut
Leveys 6/M

"

Venttiilit:
Varren läpimitta 0.340"—0.341"
Etäisyys venttiilinohjausholkin yläreunasta sylinterin
yläreunaan 7 /8

"
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Ohjauksen läpimitta viimeisteltynä:
Imuventtiili 0.342"—0.343"
Pakoventtiili 0.342"—0.343"

Venttiilivarren väljyys:
Imuventtiili 0.001"—0.003"
Pakoventtiili 0.001"—0.003"

Venttiili-isi iikka:
Kulma 45°
Leveys 0.073"

Venttiilinnostajat:
Nostajan väljyys moottorin tarkistamiseksi (kylmänä):

Imuventtiili 0.014"
Pakoventtiili 0.014"

Väljyys (kuumassa moottorissa):
Imuventtiili 0.008"
Pakoventtiili 0.010"

Venttiilijouset:
Jousen paine, puristettuna 36.5 m/m (1 13/32") pituuteen 101—109 lbs (45—47 kg)
Jousen paine, puristettuna 44.5 m/m (1 %") „ 40—45 lbs (18—22 kg)

Venttiilin tarkistus:
Tulo avautuu 8° tahi 0.028" ennen yläkuolokohtaa
Meno sulkeutuu 2° tahi 0.002" yläkuolokohdan jälkeen

JOUSET

Katso »Jouset»
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MALLITAULUKKO
Availit 1939 Akseliväli Sarjan alkimumero
C23 125" 6.742.201
C24 144" 7.806.201
Sarjanumero Oikean etuoven saranapilarissa
Moottorin numero Sylinterin vasemmalla puolella, sylinterien 2 ja 3

välissä
Sylinterin läpimitta C23—C24 3 %"
Iskun pituus C23—C24 , 4 7 / 8

"

Sylinterien luku 8
Iskutilavuus C23—C24 323.5" tuumaa 3 (5.30 1)

NORMAALITARKISTUKSET JA -SÄÄDÖT
TAKASILTA

Tyhjäliike (veto- ja lautaspyörä) 0.006"—0.010"
Säädetty tasauspyörästöä siirtäen
Vetopyörän laakerin kireys 0.0015"—0.0025"
Tarkistus välilevyjen avulla

Tasauspyörästön tuen väljyys 0.004—0.012"
Vetoakselin päittäinen väljyys 0.003"—0.008"
Tarkistus välilevyjen avulla

Hammasluku
Vetopyörän välityssuhde Suhde Vetopyörä Lautaspyörä
C23— ilman ylivaihdetta 3.91—1 11 43
C23—ylivaihteella 4.3—1 10 43
C23—erikoisvaruste 4.1—1 10 41
C24 4.9—1 10 49
Tilavuus ja voideaineet katso voitelutaulukkoa

ETUAKSELI
T...... , . , ,. , u i , v (C23 _i/o_ + i/o. edullisin 0°
Jatto (etuaksehn kaltevuuskulma) { i/° i_ 1/° edullisin + V°
_ • . lx f C23 — y 2

° h 1 y,°; (ei säädettävä)
Pyoran pystykaltevuus | C24 1°- 3°; (ei säädettävä)
Auraus (Mitattuna "Wee-Gee" pöydällä) 0—%"; edullisin 0"
Auraus (todellinen) 0— 1 /8"; edullisin l/ie

"

Kuningaspultin kaltevuus C23 5 %°—7°
C24 4 3/4°_6°

Kuningaspultin holkki:
Sisäläpimitta C23 —

15/
16"; C24 — 1"

Pituus — ylempi 1 21/e4"
alempi C23 — 1 37 / 64"; C24 — 1

Asentamisen jälkeen läpimitta C23—0.9370" — 0.9385"
C24—0.9995" — 1.0010"

JARRUT
Jalkajarru:

Jarrusylinterin männän väljyys 0.001"—0.003"
Jarrupolkimen vapaa liike %"—3 / 8

"
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Jarrukengän ja rummun väli ylhäällä 0.012"
Jarrukengän ja rummun väli alhaalla 0.006"

Jarrusylinterin läpimitat:
Etupyörä: takakengän 1 3/8

"

etukengän 1 %"
Takapyörä: takakengän 1 %"
etukengän 1 1 /8

"

Pääsylinterin läpimitta 1 %"
Jarrupäällysteen leveys C23—2"; C24—2 14"
Jarrupäällysteen paksuus C23 —^

13/64 "; C24—%"
Pituus jarrua kohti C23—12 9/ 16"; C24—14 2V 32

"

Käsijarru:
Jarrupäällysteen etäisyys rummusta 0.015"—0.020"
Päällysteen leveys 2"
Päällysteen paksuus 5 / 32

"

Päällysteen pituus kenkää kohti 17 1/16
"

KAASUTTAJA

Polttoainesäiliö:
Tilavuus 21 U.S.A. gallona = 80 1

Polttoainepumppu:
Paine 3 i/ 2—4 y2 naulaa (0.24—0.31 kg/cm 2)
Etäisyys kohon yläreunasta kohokammion reunaan .. 5/8

"

Ilmanpuhdistaja:
Joka 3000 km ajon jälkeen puhdistettava ja uudelleen
öljyttävä; useammin tomuisilla teillä ajettaessa
Säätö katso »Kaasuttaja»

SÄHKÖLAITTEET
Virranjakaja:

Katkojan kärkiväli 0.018"
Katkojavarren jousen jännitys 18—20 oz (50—55 gr)
Sylinteri, jonka mukaan sytytys asetetaan 1 tai 8
Kampiakselin asento (asteissa)
kärkivälin avautuessa katso »Sähkölaitteet»

Generaattori

Latausteho katso »Sähkölaitteet»

Sytytystulpat:
Malli aluminikannella Champion HIO

valurautakannella Champion J8
Kierre (metrinen) 14 m/m
Kärkiväli 0.025"

Akku:
Etäisyys levyjen yläreunasta hapon pintaan 3/ 8

"

Ominaispaino täysin ladattuna 1.275—1.300
Ominaispaino puoleksi ladattuna 1.225
Ominaispaino liian vähän ladattuna 1.150
Purkautuneen akun jäätymispiste + 5° F ( —15° C)
Varautumiskyky 136 amp. t. 20 t. purkauksella
Jännite 6 volttia
Levyjen luku 17
Maadoitettu napa positiivinen
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