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KUORMAVAUNUT

valmistaa:

AKTIEBOLAGET VOLVO
(jröteborgissa





Ruotsalaiset kuorma-autot
ovat saavuttaneet maineensa tukevan rakenteensa, ar-

vokkaan tekotapansa ja raaka-aineiden erinomaisen

laadun vuoksi. Jxun ruotsalainen Volvo-tehdas
päätti ryhtyä valmistamaan kuorma-antoja, tunsi se

täysin ruotsalaisen teollisuuden maineen ja traditioiden
velvoittavan aikaansaamaan todella ensiluokkaisen ja
kilpailukykyisen vaunun.

Seuraavassa selostuksessa pyydämme 1 eitä tutus-

tumaan V olvon kuormavaunuun yksityiskohdittain.
I ulette siitä helposti huomaamaan ne pääominaisuudet
jotka ovat V olvolle tunnusomaisia:

ixaikki kannattavat osat mittasuhteiltaan erittäin

tukevat;
Suun vetoteho;
Suuri kuormituskyky
Nopeus ;

Kestävyys;
Ruotsalainen raakaaine, ruotsalainen insinöörityö ja

ruotsalainen huolellisuus valmistuksessa ovat

VOL VO-KUORMA VA UN UN
parhaat tuntomerkit.
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Alusta



SELOSTUS
IVa TONNIN VAUNUSTA

MOOTTORI.
4*sylinterinen, sylinterin läpimitta 75 mm., isku-

pituus 110 mm., sylinterin tilavuus 1,94 litraa, voimak»
kuus n. 28 hevoisvoimaa pyörähdysluvun ollessa 2000.
Painevoitelu. Sähkökäyntiinpano. Patterisytytys.
Sähkövarusteet: Bosch'ilta.

VAIHDE.
Taka*akselissa kahdenlainen vaihde:

malli A: vaihdesuhde 1:6,63.
Nopeus n. 50 km.

malli B: vaihdesuhde 1:7,43.
Nopeus n. 40 km.

OHJAUS.
Ohjaus vasemmalta. Mahdollisesti esiintyvä tehoton

liike voidaan poistaa säätämällä. Tukeva aluminiumia
ristikkoinen ohjauspyörä.
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KYTKIN.
»Kuivalamelli» säätölaitteella kulumisen varalta.

VAIHDELAATIKKO.

Kuulakytkin kolmea vaihdetta varten eteenpäin ja
yhtä taaksepäin. Ohjataan käsivivulla, joka on kuljet*
tajan oikealla puolella (keskellä vaunua).

KOJETAULU.
On varustettu seuraavilla kojeilla: Boschin kytkin*

kaappi jakäyntiinpanonappula, sähkölamppu latauksen
tarkistamista varten, katkaisija täyttä ja puolta valoa
varten, varmuussulake ja lukituslaite, parkeerauslampun
katkaisija, kojelamppu, öljypainemittari ja nopeus*

mittari.

RENKAAT.
»Straight side cord» 30x5 edessä ja 32x6 takana.

JARRUT,
Käsijarru vaikuttaa kardaaniakselilla olevan rummun

vanteeseen. Jalkajarru vaikuttaa takapyöriin kokonaan
rumpujen sisällä olevien leukain avulla.
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Alusta.

BENSIINISÄILIÖ.
On sovitettu ohjaajan istuimen alle. Tilavuus

45 litraa. Bensiinin syöttö kaasuttajaan tapahtuu
vaakumitankin avulla.

MITAT.
Akseliväli 3300 mm.
Raideväli 1300 »

Aluskehyksen kokopituus 4708 »

Koko leveys 1560 »

Kuormasillan normaalipituus 2800 »

Alin korkeus maasta 260 »

KULJETTAJAN HYTTI.
Haluttaessa varustamme alustat kuljettajanhytillä

ja torpeedolla. Tilavassa kuljettajanhytissä on kaksi
mukavaa istumapaikkaa ja on se rakennettu siten,
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Kuormavaunu hyttineen ja kitormasiltoineen

että siitä näkee hyvin myöskin sivuille samalla
kun se suojaa sateelta ja tuulelta. Hintatiedot
pyydettäessä.

ALUSTAN PIDENNYS
ei yleensä ole toivottava kuormavaunuissa, mutta
toisinaan välttämätön erikoistarkoituksiin. Tyydyt*
taaksemme mahdollisia vaatimuksia tässä suhteessa
pidämme varastossa osia normaalialustan pidentä*
miseksi 300 mm:llä. Ehdotuksia ja hintatietoja
pyydettäessä.
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Pakettivaunu.

VOLVON PAKETTIVAUNU.
Volvon tavallisen henkilövaunun aluskehys soveltuu

erittäin hyvin keveämpiä pakettivaunuja varten. Tämän
aluskehyksen akseliväli on 2,850 mm. Raideväli
1300 mm. Renkaat 29" x 4,75" tahi 29" x 4,95".
Pakettivaunua varten varustamme aluskehyksen
kurasiivillä, askelraudoilla listoineen ja mattoineen,
sivulevyillä sekä etupuolisella suojuslevyllä, moottori*
suojuksella, kojetaululla kojeineen, välilaudalla tarpei*
neen (kuitenkin ilman torpeedoa), kaikilla tiivisteillä
aluskehystä ja suojuksia varten, työkalustolla sekä
varakehällä kurnineen.

9



Lennätinlaitoksen vaunut.

LENNÄTINLAITOKSEN VAUNUT.
Ruotsin sähkölennätinlaitos osti meiltä viime vuo*

Den alussa useampia tavallisia henkilövaunuja ja tilasi
myöhemmin viime joulu- ja helmikuussa suuremman

määrän virkavaunuja. Näitä vaunuja voidaan parhaiten
käyttää yhdistettyinä henkilö* ja pakettivaunuina.

Alustana on käytetty meidän tavallista henkilö*
vaunun alustaa. Sille on rakennettu kori, jossa on
paikat kuljettajalle ja yhdelle matkustajalle. Korin
takaosan muodostaa päältä avoin laatikko, jonka
sisämitat ovat seuraavat

Pituus 1300 mm
Leveys ylhäältä 1230 »

Leveys alhaalta 980 »

Korkeus 450 »
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Eri leveydet ylhäällä ja alhaalla johtuvat syvennyk*
sistä pyöriä varten. Laatikon takaseinä voidaan laskea
alas. Vaunuun kuuluu kangaspeite laatikkoa varten.

o^E)oC^»

Allamainitut hyvin tunnetut toiminimet hankkivat
pääasialliset ainekset ja osat Volvoautoihin, mikä lienee
täysin pitävä takuu siitä, että vaunu on kauttaaltaan
RUOTSALAISTA TARKKUUSVALMISTETTA

OSAKEYHTIÖ BOFORS

OSA K E Y II II O SVEN S K A
KULLAGERFABRIKEN

KÖPINGS MEKANISKA VERK*
STADS AKTIEBOLAG

SVENSKA STÄLPRESSNINGS
AKTIEBOLAGET OLOFSTROM

AKTIEBOLAGET ÄTVIDABERGS
INDUSTRIER

AKTI EBOLAG ET PENTAVERKEN
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TILGMANNIN KIRJAPAINO.
HELSINKI.






