


OPELKADETTin
erikoisuuksia:

Runko ja kori kokonaan teräksestä, yhtenäisraken-
netta.

• Tilaa riittävästi neljälle hengelle. Aseteltavat etuis-
tuimet, takaistuimissa käsinojat. Aistikas kojelauta luo-
tettavine kojeineen.

Tilava, pölytiivis matkatavarasäilö.
• Nopea ja voimakas, ainutlaatuisen huokeakäyttöinen
4-sylinterinen 4-tahtimoottori. Sylinteritilavuus 1,1 1.
27 hv.

OPEL KADETT de Luxe'n erikoisuuksia:

• OPELin synkronisoitu jousitus, erillisesti liikkuvat
etupyörät, nesteiskunvaimentajat.

Vedoton tuuletus.
• Tilava ja upea sisustus. 1,1 litran 4-sylinterinen
4-tahtimoottori, pudotuskaasuttaja.

Tilava matkatavarasäilö.
Neste jarrut, valurautarummut.

Helposti käynnistyvä, taloudellinen pudotuskaasut-
taja.

Mainio kiihtyväisyys, matkanopeus autoradalla 90
km/t.

Erikoisen tehokkaat neste jarrut.



OPEL OLYMPIA 4-ovinen Sedan de Luxe



1. Opel Olympian sisustuksen
yksityiskohdat ovat hyvinhar-
kittuja. Etuistuimet aseteltavia,
niiden selkänojat käännettäviä.
Aistikas kojelauta, hyvät ja
luotettavat kojeet.

2. Runko ja kori yhtenäis-
rakennetta, täysin terästä ja
uutettu. Siitä syystä vaunu
onrriahdollisimman turvallinen,
mutta kuitenkin kevyt.

3. Vedotöri tuuletus edessä ja
takana tekee ajon miellyttä-
väksi.
4. Pöly tiivis matkatavarasäilö i
on erittäin tilava.



OPEL OLYMPIA 2-ovinen Coach de Luxe

Nykyaikainen ja kaunis ulkoasu, ainutlaatuisen tilava, nopea ja
vikkelä, mutta uskomattoman huokeakäyttöinen; nämä ominai-
suudet ovat lyhyessä ajassa tehneet OLYMPIAN erääksi suosi-
tuimmista vaunuista.

OPEL OLYMPIA Cabrio Coach de Luxe

Suurten ikkunoiden ja harvinaisen kapeiden ikkunapylväittensä
ansiosta on vaunu valoisa ja ilmava, ja ajajalla on hyvät näkö-
mahdollisuudet joka suuntaan. Nelisylinterisen, huipputaloudel-
lisen kansiventtiilimoottorin teho on 43 hv., ja se takaa kiihty-
väisyyden ja nopeuden, joka ylittää useimpien autonomistajien
vaatimukset. Synkronisoitujen jousitustensa ansiosta OLYMPIA
liukuu huonoillakin teillä niin kevyesti, että luulisi sen olevan
mahdotonta niin pienelle vaunulle. Nestejarrut.



OPEL OLYMPIAn erikoisuuksia:

• Runko ja kori yhtenäisrakennetta, täysin terästä ja
uutettu. Suurin mahdollinen turvallisuus, äärimmäisen
kevvt.

• Tilava ja mukava, upea sisustus, käytännöllinen ko-
jeiden sijoitus, tilava matkatavarasäilö.

• Erikoisen tehokas ja taloudellinen 45 hyinen kansi-
venttiilimoottori. Itsetoimiva polttoaineen etulämmitys.
Termostaatin säännöstelemä jäähdytys. Pudotuskaasut-
taja, jossa ilmasuodatin.

OLY M PIA N synkronisoitu jousitus.
Etujousitusjärjestelmä vaimentaa kaikki
tien epätasaisuuksien aiheuttamatsysäyk-
set päästämättä niitä vaikuttamaan oh-
jaukseen.

• Äänetön synkronisoitu, 4-vaihteinen vaihdelaatikko.
Ylimitoitetut nestejarrut. Yksilevyinen kuivalevykyt-
kin. Matkanopeus autoradalla 100 km/t.

• Synkronisoitu jousitus erillisesti liikkuvine etupyö-
rineen. Nesteiskunvaimentajat.



OPEL KADETT 2-ovinen Coach de Luxe



OPEL KADETT Coach

OPEL KADETT 4-ovinen Sedan de Luxe

OPEL KADETT Cabrio Coach de Luxe



Erikoisuudet lyhyesti mainittuina:

OPEL OLYMPIA OPEL KADETT

YLEISMITAT: kokonaispituus 4020 mm - le-
veys 1525 mm — korkeus 1570mm — akseliväli
2430 mm — raideväli 1105/1250 mm. MOOT-
TORI: Sylinteriluku 4 — sylinteritilavuus 1488
cm 3

— teho 43 hv. — kansiventtiilit — paine-
voitelu — pudotuskaasuttaja — termostaatin
säännöstelemä polttoaineen etuiämmitys —

imuäänenvaimentaja öljyilmasuodattimineen —

35 l:n bensiinitankki takaosassa — kumieris-
teinen äänenvaimentaja — moottori kiinnitetty
runkoon 3:sta kohdasta kumieristein. JÄÄH-
DYTYS: termostaatin säännöstelemä veden-
kierto, vesipumppu — jäähdytysvettä 9 1.
SÄHKÖ VARUSTEET: Bosch-valmistetta —

6 voltin, 75 amp tunnin paristo — paristosyty-
tys — ilmajäähdytetty generaattori — jalka-
katkaisija koko- ja puolivaloille. KYTKENTÄ:
yksilevyinen kuivalevykytkin. VAIHDELAA-
TIKKO: 4-vaihteinen, äänetön — I 3,91:1. —

II 2,47:1 — 111 1,49:1 — IV 1:1 — taaksepäin
4,21:1. KARDA ANIAKSELI: putkimainen —

neulalaakerein varustetut universaalinivelet.
TAKA-AKSELI: välityssuhde 4,556:1 — puoli-
soikeat pitkittäisjouset — satulalaakerein varus-
tettu pieni vetopyörä — nesteiskunvaimentajat.
ETUAKSELI: erillinen etupyöräjousitus, muut-

tumaton raideväli — nesteiskunvaimentajat.
OHJAUSLAITE: iskuvapaa, ruuvi- ja sektori-
rakennetta — ohjauspyörän halkaisija 425 mm.
JARRUT: nestejarrut — valitut jarrurummut
— käsijarru vaikuttaa mekaanisesti takapyöriin.
PYÖRÄT JA RENKAAT: teräslevypyörät —

rengasmitat 5,00-16. VARUSTEET: suunnan-
osoitin — moottorin käyttämä tuulilasin kui-
vaaja — nopeusmittari — öljynpaineenmittari
—- bensiinimittari — tarkistuslamput suunnan-
osoitinta, kokovaloja ja latausvirtaa varten —

valokatkaisija yhdistetty sytytyslukkoon —

2 käsinelokeroa — ajokuvastin — aseteltava
etuistuin — vedoton tuuletus — puskuri.

YLEISMITAT: kokonaispituus 3840 mm —

leveys 1375 mm — korkeus 1535 mm — akse-
liväli 2340 mm — raideväli 1105/1168 mm.
MOOTTORI: sylinteriluku 4 — sylinteritila-
vuus 1074 cm 3

— teho 27 hv. — sivuvent-
tiilit — painevoitelu — pudotuskaasuttaja kiih-
dytyspumppuineen — imuäänenvaimentaia ia
öljyilmasuodatin - 31 l:n bensiinisäiliö taka-
osassa —■ moottorikiinnitetty kumieristein 3:sta
kohdasta JÄÄHDYTYS: kiertoiäähdytys, vesi-
pumppu - vesimäärä 6 1. SÄHKÖ VARUS-
TEET: Bosch-valmistetta — 6 voltin, 62,5 :n
amp.tunnin paristo — paristosytytys — ilma-
jäähdytettygeneraattori — jalkakatkaisija koko-
ja puolivaloille. KYTKENTÄ: yksilevyinen
kuivalevykytkin. VAIHDELAATIKKO: ääne-
tön, 3-vaihteinen — I 3,56:1 — II 1,73:1 —

111 1:1 — taaksepäin 4,44:1. KARDAANI-
AKSELI: putkimainen — neulalaakerein varus-
tetut universaalinivelet. TAKA-AKSELI: väli-
tyssuhde 1:5,143. TAKAJOUSITUS: puolisoi-
keat pitkittäisjouset — nesteiskunvaimentajat.
ETUAKSELI: erillinen etupyöräjousitus, muut-
tumaton raideväli (vain de Luxe-malleissa) —

nesteiskunvaimentajat. OHJAUS: isku vapaa,
ruuvi- ja sektorirakennetta — ohiauspyörän
halkaisija 425 mm. JARRUT: nestejarrut —

valetut jarrurummut käsijarru vaikuttaa me-
kaanisesti takapyöriin. PYÖRÄT JA REN-
KAAT: teräslevypyörät — rengasmitat 4,50-16.
VARUSTEET: suunnanosoitin — moottorin
käyttämä tuulilasin kuivaaja — nopeusmittari —

öljynpaineenmittari — bensiinimittari (ainoas-
taan de Luxe-malleissa)— tarkistuslamppu valon-
heittäjää, suunnanosoitinta ja latausvirtaa varten
(vain de Luxe-malleissa) — valonkatkaisija yh-
distetty sytytyslukkoon —■ 2 käsinelokeroa —■ajokuvastin — aseteltava etuistuin — vedoton
tuuletus (vain de Luxe-malleissa) — puskuri.

Pidätetään oikeus ylläolevien erikoisuuksien muuttamiseen.
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