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l REPUBLIC-kuorma=autot ovat luotettavia. Niitä voi käyttää yhtäläisesti ja K
§ jatkuvasti talvet ja kesät, tie- ja sääsuhteista huolimatta. §

l REPUBLlC=kuorma=autot ovat rakennetut kauppaliikennettä varten. Ne S
$ kestävät raskaan kuormituksen. $

6 REPUBLlC=kuorma-autot ansaitsevat rahaa omistajilleen. Ne ovat aina *

<\ „ ansion haussa". §

j REPUBLIC Motor Truck Co., Inc, on maailman suurin kuorma-autotehdas. K

!
x REPUBLlC=kuorma=autojen yksinmyyjä Suomessa on y

| SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L. $



S REPUBLIC DISPATCH
J Korkein kuormitus 1,500 naulaa (n.

i Perättäisten pyörienväli llOtimmaa.
V Vieruspyörien väli 56 tuumaa.

Varustettuna alkuperäisellä Republic-merk- $

kisellä moottorilla on REPUBLIC DISPATCH $

ihanteellinen kuormavaunu kevytkuljetusta i
varten kaupungeissa ja maaseuduilla. y

h
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Liikkeelle, jonkatoimitusten ontapahduttava
taatun luotettavasti, tarjoo REPUBLIC SPE-
CIAL huomattavia etujakaikkiinmuihin tämän-
laatuisiin kuormavaunuihin verrattuna. Tämän
tiedon saatte henkilöltä, jokaomistaa sellaisen.

REPUBLIC SPECIAL
Korkein kuormitus 2,000 naulaa

(n. 900 kg.).
Perättäisten pyörien väli 128tuumaa.
Vieruspyörien väli 56 tuumaa.



Jokaisen Republic-kuormavaunun rakenta- (
miseen on käytetty mitä suurinta ammatti-
taitoa. Tätä mallia, MODEL 10, rakennet- <
taessa on poistettu kaikki epäoleelliset osat. (
Republic-kuormavaunuissa on jokainen kap- <
pale tarkoin tutkittu ja koeteltu, ennenkuin '
se on sijoitettu paikalleen. (

MODEL 10
Kuormitus 1 tonni.
Perättäisten pyörien väli 124 tuumaa.
Vieruspyörien väli 56 tuumaa.
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Tämä malli on rakennettu niitä kuorma-
vaunujen käyttäjiä varten, joiden tarve vaatii
suurempaa kuin yhden tonnin kuormitusta
ja sen rakenteessa ovat edustettuina kaikki ne

ominaisuudet, jotka ovat taanneet Republic-
kuormavaunuille laajimman käytön koko maail-
massa.

MODEL 11 CHASSIS
Kuormitus 1 I jz tonnia.
Perättäisten pyörien väli 144tuumaa.
Etupyörien väli 56 t., takapyörien

60 t.
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MODEL 12 CHASSIS
Kuormitus 2 tonnia.
Pyörien väli: normaal. 144 t., ylim.

165 t.
Etupyörien väli 56 t., takapyörien

60 t.

Vankkarakenteinen kuormavaunu raskaam-
paa kuljetusta varten, varustettu voimakkaalla
moottorilla, jonka tehokkuus on koettu mitä
ankarimmissa käytännöllisissä kokeissa. Tämä
malli on luotettava ja erikoisiin käytäntöihin
helposti sovellettava vetovaunu.
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Kuormavaunujen dreadnaught. Sotalaivan
kaltaiseksi rakennettuna on tämä malli täydellä
syyllä saavuttanut kadehdittavan aseman liike-
maailmassa. Sen paino on lähes 6,360 naulaa
(n. 2,885 kg.)

MODEL T CHASSIS
Kuormitus 3 x/2tonnia.
Perättäisten pyörien väli 165tuumaa.
Etupyörien väli 65 t., takapyörien

70 V* t.
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Niille liikkeille, jotka tarvitsevat vankem- §

pia kuormavaunuja kuin Model T, tarjoo Re- 1
public-kuormavaunutehdas tätä malliaan, Mo- §

del V, joka kestää 10,000 naulan (n. 4,540 kg) 0
kuormituksen. f>

MODEL V CHASSIS

s
%

Kuormitus 5 tonnia.
Pyöräväli 160 tuumaa.
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REPUBLIC- sisärataspyörittäjä
(Valmist. Torbensen Axle Co)

REPUBLIC-kuormavaunuja käyttää sisäpuolinen rataspyörittäjä, joka keskittää
voiman siihen mihin se on keskitettäväkin, nimittäin lähelle pyörän reunaa. Tu-
keva I-akseli kantaa koko painon. Väkitanko suorittaa vain sille kuuluvan työn,
s. o. käyttää takapyöriä.

Sisärataspyörittäjä käyttää 92 °/o moottorin kehittämästä voimasta pyörien käyt- y

tämiseen. Se on 12—26 °/o tehokkaampi kaikkia muunmuotoisia tankopyörittäjiä. §

Sisärataspyörittäjä vaatii vähän voidetta pitkien väliaikojen päästä. Se säästää taka- $
pyöriä 20 °/o, samoin kaasua ja
takaakuormavaunun koneistolle
pitemmän kestävyyden. Sisära-
taspyörittäjä on yhtenä syynä
siihen, että Republic-kuorma-
vaunut aina tyydyttävät omista-
jiaan.
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REPUBLIC-liike takaa tyytyväisyytenne.
REPUBLIC-liikeasemien ketju käsittää yli 1,300 rengasta, jotka ovat

liittyneet tehokkaaksi järjestöksi, mikä aina on valmis mielihyvällä palve-
lemaan REPUBLIC-kuormavaunujen omistajia. Jokainen heistä voi olla
varma tämän järjestön osoittamasta palveluksesta sanan laajimmassa mer-
kityksessä.

x
<0
X

Jokaisessa huomattavassa kaupungissa Amerikassa on REPUBLlC-
liikeasema. Näitä johtavat suuret jakelu- ja liikennekeskusasemat. Kaik-
kien näiden tunnussana on: täsmällisyys palveluksia toimitettaessa.

REPUBLIC-liikkeen järjestö palvelee yhtäläisesti niinhyvin yksityisen
kuormavaunun kuin kokonaisen „kuormaston" omistajaa.

REPUBLIC MOTOR TRUCK Co., INC.
ALMA, MICHIGAN, U. S. A.

Maailman suurin kuorma-autotehdas.

Yksinmyyjä Suomessa:
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.
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