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Käytetään kaikissa kulttuurimaissa pettämättömänä apuna
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"Enemmän voimaa — parempaa voimaa — sulavampaa, hel-
pommin käsiteltävää voimaa. Sitä vaatii nykyajan motoristi
tällä vauhdin vuosisadalla.

Kaikkialla ovat motoristit saavuttaneet paremman tuloksen
käyttämällä "Phoenixiä". Helpompi pikainen käyntiinpano ja
ennen kuulumaton voima. Ei mitään nakutusta.

"Phoenix" lisää ajopituutta ja on taloudellisin polttoaine,
mitä löytyy.

Koetelkaa "Phoenixiä" jo tänään ja huomatkaa eroitus.

KÄYTTÖOHJE
"Phoenix"-tabletit pannaan suoraan bensiinisäiliöön. Jos sylinterit ovat

pahasti kärsineet noen muodostumisesta, käytetään ensi kerralla 2 tablettia
5 bensiinilitraa kohden. Ennen tabletin käyttämistä katsotaan että bensii-
nisäiliö on puhdas, kosika se muuten korotetun voimansuorituksen kautta
likaa sylinterit, sytytysnastan ja kaasuttajan. Tabletit sulavat lyhyessä
ajassa ilman mitään jätteitä. Kaasuttajan aukon voi sitten pienentää
105:stä 95:een, 95:stä 85:een, 85:stä 80:een j.n.e. Ilma-aukko laajenee vas-
taavassa määrässä. "Phoenix"-tablettiem vaikutusta voi tuntuvasti parantaa
kaasun ja ilman järkiperäisellä säännöstelyllä. Bensiinin ja öljyn sekoi-
tuksella käyville autoille ja moottoriveneille suositellaan tablettien sulat-
tamista ensin puhtaaseen bensiiniin ja sitten kaatamaan tämä sekotus ta-
valliseen polttoaineeseen.

100 tablettia 500 litraan bensiiniä.



f,PHOENIX" bensiini-tabletti
säästää bensiiniä 30 %

Valmistettu erikoismenetelmän mukaan vuoden 1930 alusta.
Teknillisesti puhtaina ja ehdottomasti vaarattomina ovat "Phoe-
nix"-tabletit käyttövoiman apuna käyttäen 1 tabletti 5 bensiini-
litraa kohti. Bensiinin täydellinen uudistusvoima, moottorin no-
peampi lähtövauhti, korotettu vetovoima, pehmeä käynti ilman
nakutusta, poistaa kaikki mahdolliset öljyssä löytyvät epäpuh-
taudet, vähentäen kunnossapito- ja korjauskustannuksia, sääs-
tää bensiiniä 30 % ja öljyä 50—60 %.

"Phoenix"-tabletit lisätään suoraan bensiiniin säiliössä. Ne
liukenevat lyhyessä ajassa jättämättä jälkeä, eivätkä koskaan
voi aiheuttaa tukkeutumista.

"Phoenix"-tabletit eivät sisällä lyijyä eivätkä rautasuolaa.
eivät myöskään mitään muita vahingollisia aineita, ollen siis
vaarattomia sekä moottorille että autoilijalle.

"Phoenix"-tabletit aikaansaavat täydellisen käyttövoiman
vaihtumisen suoranaisessa voimankäytössä, koska käyttövoiman
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lämpövoima nousee korkeimpaan potenssiin. Siitä johtuumootto-
rin helppo käyntiinpano. Ne säästävät kolveja ja sylintereitä, ko-
rottavat vetovoimaa ja tekevät moottorin käynnin äänettömäksi.

"Phoenix"-tabletit eivät ainoastaan estä syntymästä nokipin-
taa sylintereihin, sytytysnastoihin ja venttiileihin, ne myöskin
poistavat öljynjätteet lyhyessä ajassa. Kolvit ja venttiilit eivät
enään voi syöpyä kiinni.
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"Phoenix"-tabletit estävät liiallisen kuumuuden moottorissa,
päinvastoin jäähdyttävät sitä kovimmassa kuormituksessa.
"Phoenix"-tabletit takaavat korkeimman suorituskyvyn ja moot-
torin käyttöiän, pienimmät kunnossapitokustannukset ja kulje-
tushäiriöt.

Lisäksi tarjoavat "Phoenix"-tabletit tavattomia etuja bensii-
nin ja öljyn säästön kautta. Loistavat kokemukset käytännölli-
sessä elämässä osoittavat 30 % bensiinin ja 50 % öljynsäästöä.

"Phoenix"-tabletit ovat ehdottomasti välttämättömät kaikis-
sa ilmanaloissa autojen, moottoripyörien, moottoriveneiden, kuor-
ma-autojen, autobussien, moottoriautojen ja traktorien bensiini-
moottoreille ja halvin väline vähentämään käyttökustannuksia.
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I I w med oerhörd kraft bliver Eder

AUTO, MOTORCYKEL, MOTORBÅT, LAST-
VAGN, BUSS, MOTORPLOG OCH TRAKTOR

om Ni använder

,1 HOENIX
BENSIN-TABLETTEN

Användes i alla kulturländer som ett osvikligt medel

Representant för Finland

THURE SUNDSTRÖM / Åbo, Observatoriegatan 5 B.



"Mera kraft — bättre kraft — smidigare, lätthanterligare
kraft." Det är vad den möderne motoristen fordrar i detta)
fartens århundrade.

överallt ha motoristerna upptäckt det bättre resultatet vid
körning med "Phoenix". Lätt start — hastig igångsättning
och oerhörd kraft. Inga knackningar.

"Phoenix" giver längsta vaglängd och är det mest ekonomi-
ska bränsle som finnes.

Pröva "Phoenix" i dag och känn skillnaden.

BRUKSANVISNING
"Phoenix"-tabletten lagges direkt i bensintanken. Om cylindrarna lidit

svårt av kolbildning, användes första gången 2 tabletter pr 5 liter bensin.
Före användandet av tabletterna tillses att bensintanken är fri från
smuts, då den annars genom den förhöjda kraftprestationen kommer att
nedsmutsa cylindrarna, tandstift och förgasaren. Tabletterna smälta efter
en kort stund, utan några som helst rester. Förgasarmunstycket kan sedan
minskas från storlek 105 till 95, från 95 till 85, från 85 till 80 o. s. v. Luft-
munstycket vidgas i motsvarande grad. Genom förståndig reglering av
gas och lutf kan verkan av "Phoenix"-tabletten väsentligt förbättras. I
bilar eller båtar som går med bensin-olje-blandning rekommenderas att.
först upplösa tabletterna i ren bensin och sedan slå denna blandning i det
övriga bränslet.

100 tabletter för 500 lit. bensin.



«PHOENIX" BENSIN-TABLETTEN
inbesparar upp till 30 °'o bensin

Sedan nyår 1930 framställda genom en specialprocedur utan
grumsbildning, under garanti tekniskt rena och absolut oskad-
liga bidraga "Phoenix"-tabletterna som hjälp till drivmedlet och
tages en tablett på var 5 liter bensin: Bensinens fullständiga
omsättningskraft, motorns snabbare startande, höjd dragkraft,
mjuk, knackningsfri gång, upphävande av förefintligt oljeslagg,
förminskande av underhålls- och reparationskostnader, upp till
30 % bensinbesparing, 50—60 % oljebesparing.

"Phoenix"-tabletterna tillsättes bensinen direkt i tanken, de
lösa sig på kort tid utan att lämna spår efter sig, de kunna;
aldrig föranleda förstoppning.

"Phoenix"-tabletterna innehålla varken bly eller järnsalt, ej
heller andra skadliga ämnen, och äro alltså varken skadliga för
motor eller bilist.

"Phoenix"-tabletterna åstadkomma den fullständiga omsätt-
ningen av drivmedlet i direkt energi emedan drivmedlets värme-
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kraft uppdrives i dess högsta potens. Därav motorns lätta star-
tande. De skona kolvar och cylindrar, höja dragkraften, leda
till en knackningsfri gång.

Icke blott förhindra "Phoenix"-tabletterna sotskorpa i cylind-
rarna å tandstift och ventiler, de bortskaffa till och med befint-
ligt oljeavfall på kort tid. Kolvar och ventiler kunna ej merf
äta sig fast. "Phoenix"-tabletterna förhindra omåttlig upphett-
ning av motorn, kyla tvärtom under högsta påfrestning. "Phoe-
nix"-tabletterna garantera högsta prestationsförmåga och livs-
längd hos motorn, minsta underhållskostnader och driftstörning.

Därmed bjuda "Phoenix"-tabletterna enorma fördelar genom
långtgående besparingar av bensin och olja. Glänsande om-
dömen ur praktiska livet visa 30 % bensinbesparing och 50 %

oljebesparing.
I alla klimat, för varje bensinmotor lika, för auto, motor-

cykel, motorbåt, lastvagn, buss, motorplog, traktor, äro "Phoe-
nix"-tabletterna absolut oundgängliga och det billigaste medlet
till reducering av driftskostnaderna.
■Mcm.Fei.vFmtoe LAGLIGEN BESKYDDAD I ALLA LÄNDER


