
Tässä vaunussa ei ole hiottavia venttiilejä
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Tässä vaunussa on kaksoisluistimoottori
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SEDÄN
MALLI 95

Käsittelyltään ja ulkonäöltään uusi Willys-Knight Sedän malli 95 on aivan uudenaikainen,

mutta samalla siinä on arvokkuutta, jokavarmaan miellyttää vanhoillisintakin. Ulkonäön

erikoisuutta tähdentävät matalat ääriviivat ja sopusointuiset värisommitelmat, kromitetut

valonheittäjien kuoret, navankannet ja ovien rivat sekä ikkunoita ympäröivät koristeke-

hykset. Teräslankaiset varapyörät on sijoitettu loviin etulokasuojiin.



Uudessa Willys-Knight vaunussa on käytännöllinen, raken-

teellisesti kehittynein ja yksinkertaisin vapaavaihde, jolla

on kaikki vapaavaihteen edut: ajo tulee mukavammaksi,

vaihto tapahtuu kytkintä irroittamatta, vaunukuluu hitaam-

min tärinän vähentyessä ja ennen kaikkea polttoaineen ja

voiteluöljyn kulutus vähenee. Kaikki nämä edut Willys-

Knightin vapaavaihde tuo mukanaan. Vapaavaihdetta ei ole

hankala käyttää, kuten on laita vanhempimallisten vapaa-

vaihderakenteitten. Willys-Knightin vapaavaihde toimii mu-

kavasti ja varmasti. Vapaavaihdetanko on ohjauspylvään

ja vaihdetangon välissä, joten vaihto vapaavaihteesta vaih-

dekäyntiinvoidaan suorittaa vaivattomasti. Mitään erikoista

näppäryyttä siihen ei tarvita. Vapaavaihteesta peritään ti-

lattaessa eri maksu, jos ostaja sellaista haluaa, sillä se ei

kuulu varsinaisiin varusteihin.

1.

3.

Ulhokotelo kytketty kardaaniakseliin,

Runko kytketty moottoriin.2.

4. Vapaavaihteen kaapeli päättyy
varustelautaan.

Nopeusmittarin kaapeli.

usi VVILLYS-KNIGHT

5. Läpileikkaus on tehty tämän pisteen
kautta.



COACH
MALLI 95

Uusi Willys-Knight Coach malli 95 on mukava, kaunis ja tilava, kuten kaikki Willys-

Knight vaunut. Leveät istuimet ovat syvät ja pehmeät. Jaloille on tilaa yllin kyllin sekä

edessä että takana istujille. Kuten Willys-Knight vaunuissa yleensä, sähköjohdot valon-

heittäjiin, sivulyhtyihin ja merkinantotorveen ovat piilossa. Jäähdyttäjän tulppa on kone-

pellin alla.Kaikkia Willys-Knight malleja on saatavissa mitä erilaisimpia värisommitelmia.



Mitä ajoturvallisuuteen tulee, tuohon kaikista ominaisuuksista
tärkeimpään, ei ole olemassa toista vaunua, joka olisi tässä suh-
teessa enemmän aikansa tasalla kuin uusi Willys-Knight. Erikoi-
sesti on mainittava, että kaikki ikkunat ja tuulilasi kaikissa mal-
leissa voidaan saada varmuuslasista. Tämä lasi on ehdottomasti
pirstoutumatonta, eikä se niin ollen synnytä raatelevia sirpaleita
eikä teräviä särmiä. Miten suuressa määrin täi-
lainen lasi lisää turvallisuutta, siitä saa joltisenkin
käsityksen kuullessaan, että tilastojen mukaan 70 %

auto-onnettomuuksissa haavoittuneista henkilöistä
ovat saaneet haavansa lasisirpaleista. Niin kauan
kuin varmuuslasi ei kuulu varsinaisiin varusteihin,
saadaan se pienestä lisämaksusta, joka on aivan
mitätön varmuuslasin tarjoaman turvallisuudenrin-

nalla. — Jarrut ovat duo-servo-mallia, sisäpuoliset
paisuntajarrut, teräsköysi- ja putkijohtomallia. Ne
ovat koteloidut luisumisen estämiseksi sateella tai
kosteilla teillä. Ne toimivat herkästi. Kevyestikin

poljinta jalalla painettaessa vaunu pysähtyy nope-
asti, varmasti ja pehmeästi. Tästä herkkyydestä joh-
tuu, että vaunulla voidaan ajaa tavallista pitempiä
matkoja jarruja tarkistamatta. Ei myöskään jar-
rujen rasitus kovasti hätätilassa jarrutettaessa vai-
kuta jarrutustehoa heikentävästi siinä määrin kuin
vaunuissa yleensä. Teräsköysi- ja putkijohtorakenne
poistaa epämiellyttävän kolinan, joka vähemmän
uudenaikaisissa rakenteissa on tavallista. Säädet-
tävä tuki vaihdelaatikon ja jarrujen poikkiakselin
välillä lisää jarrujen tehoa ja tasaista jarrutusta.
Jarrutettaessa vaunu ei luisu puolelle eikä toiselle,

mikä on ominaista monelle muulle jarrujärjestelmälle. Sormen-
pääsäätö ei ole yksinomaan mukavuutta edistävä laite, vaan se
samalla huomattavasti lisää ajoturvallisuutta.Alamäkeen lähdettä-
essä voidaan jalka pitää jarrulla, jolloinluisumisesta ei ole pelkoa.
Ohjauspyörässä on vain kolme puolaa, joten varustelauta on hel-
posti nähtävissä. Ohjauspyörässä on teräskeskus jakumipäällys.



MOOTTORI

Willys-Knight on ainoa amerikkalainen vaunu, jossa on patentoitu kaksoisluistimoottori,

samanlainen kuin monissa kallishintaisissa eurooppalaisissa vaunuissa. Willys-Knightin

kuusisilinterinen moottori on nopeakäyntinen, vankkarakenteinen, luotettava ja talou-

dellinen käytössä. Knight-moottori tulee itse asiassa pehmeäkäyntisemmäksi ja tehok-

kaammaksi, kuta enemmän vaunulla ajetaan.



Ylläolevassa kuvassa on uuden Willys-Knightin kahdenpäin toi-

mivat hydrauliset iskunvaimentajat. Neljä tällaista kuuluu varsi-

naisiin varusteihin. Niiden ansiosta ajo on tasaista ja epätasai-
sillakin teillä voidaan ajaa nopeammin kuin ilman niitä. Oikealla
on vankka etuakseli. Se on junttavasaralla taottu ja lämpökäsi-
telty. Ohjausakseli on laakeroitu Timkenin painolaakereille. Jo-
kainen yksityiskohta Willys-Knightinvaununalustassa on huolella
valmistettu ja ankarasti koetettu käytännöllisissä ajokokeissa.
Mutta Willys-Knightin tähdellisin ominaisuus on kuitenkin sen

patentoitu kaksoisluistimoottori. Moottorin suuri teho johtuu sen

yksinkertaisesta rakenteesta. Siinä ei ole monimutkaista venttiili-
koneistoa nostajineen, nokkineen ja jousineen. Jokaisessa Knight-

moottorin silinterissä liikkuu kaksi vankkatekoista metalliluistia
pehmeästi ja äänettömästi ylös ja alas, toinen toisensa sisällä,
suojelevan öljykerroksen peitossa. Luistien sivuissa olevien auk-
kojen kautta kaasuseos imeytyy silinteriin ja palaneet kaasut pois-
tuvat. Luistien liike on tasaista ja pehmeää nopeuden ollessa suu-

rimmillaankin. Kupumaisen silinterikannenkanssa luistit muodos-

tavat tiiviin räjähdyskammion. Silinterikansi suuntaaräjähdyksen
koko voiman suoraan alaspäin mäntää kohden, siten käyttäen
kovasti puristetun polttoaineen mahdollisimmantehokkaasti. Erit-
täin huomattava etu Willys-Knight moottorissa on sen tasainen,
suuri puristus, oli nopeus kuinka suuri tahansa ja käytettiinpä
mitä bentsiiniä hyvänsä.



ERITELTYJÄ TIETOJA WILLYS-KNIGHT MALLISTA 95

MOOTTORI: 6-silint. kaksoisluistimoottori, neljästä kohdasta ripustettu, ku-
milla eristetty. Moottori, kytkin ja vaihdelaatikko rakennettu yhdeksi koko-
naisuudeksi. Silint. läpimitta 215/io" (74.6 mm), isku 43/s" (111.12 mm). Silint.
tilavuus 177.9 kuutiotuumaa (2914.95 cm3 ). 60 tehollista hv. 3400 min. kier.
Silint. kovaa harmaarautaa, lohkoksi valetut. Silint. päät luistimallia, irroi-
tettavat. Äänetön ketju käyttää epäkeskoakselia ja sähkögeneraattorin käyttö-
akselia, leveys l 1 (31.7 mm), itsetoimiva säätö.

VOITELU: Painevoitelu kampiakselin laakereihin, päälaakereihin ja kiertokan-
kien laakereihin, männäntappeihin, epäkeskoakselin laakereihin ja käyttöket-
juun. Välitön roiskevoitelu luisteihin ja mäntiin. Öljypumppu hammasratas-
mallinen, generaattorin käyttöakselin käyttämä. Itsetoimiva öljynsäätöventtiili.
Pistinmallinen öljynmittaripuikko moottorin vasemmalla puolella, öljynpaine-
mittari varustelaudalla. Uimuri-O öljynimulaite laskee öljykaukalosta vain
puhdasta öljyä. Öljyjärjestlemän tilavuus 7.6 1. Kampikammiossa tuulettaja.
Skinner öljynpuhdistaja moottorin vasemmalla puolella. Alemite-puristin-
voitelu alustan osissa.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ: Bentsiinisäiliö vaunun takaosassa. Tilavuus
13 gallonia (49 1.). Polttoainepumppujärjestelmä. Hydrostaattinen polttoaine-
mittari varustelaudalla. Tillotsonin pystysuora kaasuttaja moottorin vasem-
malla puolella, varustettu ilmanpuhdistus-
vaimentajalla.

SYTYTYS: Auto-Lite patterisytytys, puo-
leksi automaattinen kipinäsäätö. Lukko.
Patteri USL, 6—B volttia, 13 levyä, 127
amperituntia. Käyntiinpanomoottori, Auto-
Lite. Generaattori, Auto-Lite.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ: Kennosto-
jäähdyttäjä, tilavuus 3 7/sgallonia (14.75 1).

Keskipakoispumppu tuulettajan yhteydessä.
Nelisiipinen tuulettaja, V-hihnan käyttämä,
säädettävä. Itsetoimiva ilman sulkuläppä
ja lämmönsäätäjä eri maksusta. Läm-
mönosoittaja varustelaudalla.

PYÖRÄT: Kuusi teräslankapyörää varsinaisiin varusteihin.

KYTKIN: Kuiva, yksilevyinen.

HUOM: Pidätetään oikeus muutoksiin, niistä etukäteen ilmoittamatta.

WILLYS-OVERLAND CROSSLEY, LTD., STOCKPORT, ENGLAND
PÄÄASIAMIES SUOMESSA:

A.B. STOCKMANN - O.Y. - HELSINKI
Piece No. 2039

VAIHDELAATIKKO: Siirtopyörämallinen, kaksoisakselivaihto, vaihdetanko
kuulamallinen, kolme nopeutta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Vapaavaihde
vaihdelaatikkoon eri maksusta. Rullakytkinmallinen.

TAKA-AKSELI: Puolivapaa, puristettua terästä.Taka-akselit voidaan irroittaa.
Kaikkialla säädettävät Timkenin laakerit. Banjo-mallinen.

ETUAKSELI: Käännettyä Elliott-mallia, putkimainen, lämpökäsitelty. Ohjaus-
akseleissa Timkenin painolaakerit. Pyörissä Timkenin laakerit.

JOUSET: Puolielliptiset, kromivanadiumiterästä. Tryon-jousiriipukkeet. Jousi-
työntö takajousien lävitse.

JARRUT: Bendixin duo-servo sisäpuoliset nelipyöräiset paisuntajarrut, kahdet
jarrukengät, itsensä tehostava, köysisäätö.

OHJAUSLAITE: Itsensä hillitsevä, ruuvi ja ruuvipyörä. Ohjauspylväs säädet-
tävä, ohjauspyörä 17", kovaa kumia, teräsvahvikkein.

ALUSTA: Kehys oma, erikoisterästä. Vahvuus 9/o4" (3.5 mm), laippa 2V4"
(57.1 mm), korkeus 5V4" (133.3 mm).

Kuusi poikkivahviketta. Akseliväli 113"
(2.87 m). Suurin pituus 157V8" (3.9 m).

VARUSTEET: Hydrauliset iskunvaimenta-
jat edessä ja takana. Yksisäätöinen, kiilloton
tuulilasi umpivaunuissa, säädettävä etu-
istuin. Nopeusmittari, öljynpainemittari,
lämmönosoittaja, amperimittari ja polt-
toainemittari kauniisti ryhmitettyinä varus-
telaudalle. Itsetoimiva tuulilasin puhdis-
taja, takapeili, kattovalaistus coach- ja
sedan-malleissa, yhdistetty pysäytys- ja
takalyhty. Seisontavalot. Vaseliinipuristin
alustan voitelua varten. Bentsiinisuodatin
ja yhdistetty ilmanpuhdistaja ja vaimen-
taja. Täydellinen työkalusto.


