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DIESELMOOTTORIEN
käytöstä auto moottorina.

Vuosikausia on autonrakentajia kiinnostanut ky-
symys, eikö myöskin automoottoreita voitaisi

saada käymään halvemmalla polttoaineella kuin
bentsiinillä. Erikoisen suosittu on ollut raakaöljy.
Miltei kaikissa maissa on bentsiini suureksi osaksi
korkeitten finanssitullien tai suoranaisen aksiisin
vuoksi vielä käyttäjälle huomattavasti kalliimpaa
kuin mitä sen »luonnollinen» hinta olisi. Raakaöljy
taas ei missään ole yhtä suuren verorasituksen alai-
nen eikä siksivoine tullakaan jo siitäkään syystä, että
sitä ainakin tähän asti ovat käyttäneet sellaiset ku-
luttajat, teollisuus, valtamerilaivat j. n. e., joiden
kannettavaksi ei mitenkään voi ajatella samaa vero-
rasitusta kuin mitä ainakin näihin asti vielä on voitu
asettaa autoliikenteelle, mikä on juuri bentsiinin
ehdottomasti suurin kuluttaja. On siis aivan luon-
nollista, että on koetettu saada automoottoreita käy-
mään sellaisella polttoaineella, mikä hinnaltaan on
jo halvempaa kuin bentsiini ja minkä verorasitusta
ei voitane ajatella koroitettavaksi bentsiiniveron
suuruiseksi.

Vuosikausia on maailmassa kokeiltu raakaöljy-
kaasuttajilla, joilla koetettiin saada tavallinen bent-
siinimoottori käymään raakaöljyllä. Raakaöljykaa-
suttajia on kaupassakin ollut lukemattomia eri laa-
tuja, mutta kaikista lienee saatu yhtä kielteiset tulok-
set. Ja tuskin lienee uskallettua näistä yrityksistä

Kierrosluku

Kuva 1. Vertailua bentsiinimoottorin ja dieselmoottorin välillä, mo-
lempain iskutilavuus suunnilleen sama. Käyrä 1 bentsiini-
moottorin kulutus ja käyrä 2 dieselin kulutus pts. (n. 1.13 1) hv. t

kohden.

Eripainos Suomen Moottorilehden N:osta T2. 1Q33.

sanoa, että ne melko varmasti ovat jo osoittaneet,
että sitä tietä ei kysymystä koskaan saadakaan rat-
kaistuksi.

Todennäköisesti jo melko käyttökelpoinen, joskin
jossakin määrin vielä puolinainen ratkaisu raaka-
öljykysymykselle on Ruotsissa keksitty ja raken-
nettu, keksijänsä nimeä kantava Hesselman-moot-
tori. Näitä moottoreita on meilläkin jo muutamia
käytännössä, joskin ainakin meikäläisen kokemuksen
perusteella vielä lienee aikaista sanoa lopullista sanaa
näistä moottoreista. Tämän kirjoituksen puitteisiin-
han ei se mitenkään kuulukaan. Rohkenemme kui-
tenkin näiden moottoreitten synnystä olla sitä
mieltä, että on niiden keksijä kehittänyt ja suunni-
tellut ne siinä vakaumuksessa, ettei raakaöljykäyt-
töä autossa voida dieselmoottoria käyttämällä rat-
kaista. Tämähän oli varsin yleinen käsitys niihin
aikoihin, muutama vuosi sitten, jolloin Hesselman-
moottori suunnittelijansa aivokopassa syntyi.

Dieselmoottoreitten monet huomattavat edut ovat
vuosia kiinnostaneet myöskin automoottoreitten ra-

Kuva 2. X Dieselmoottorin ja bentsiinimoottorin kulutusvertailua.
Molempain iskutilavuus sama. Käyrät osoittavat kulutuksen

(pts h vt. kohden) eri kuormituksilla.
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Kuva 3. 36 hv. 1 500 kierr. min. kehittävän dieselmoottorin paine-
piirros.

kentajia. Aikaisemmin teki niiden käytön autoissa
kuitenkin mahdottomaksi niiden pienet kierrosluvut
ja siitä johtuva suuri moottorin paino sekä se, ettei
dieselmoottoria saatu mukautumaan kyllin jousta-
vasti auton vaihtelevaan kuormitukseen. Samaten
olisi vanhemmissa, paikallisissa ja laivadieseleissä
välttämätön puristetun ilman säiliö ja sitä varten
tarpeellinen kompressori olleet autossa vaivalloisia
laitteita. Nämä hankaluudet tulivat kuitenkin
oikeastaan kaikki autetuiksi saksalaisen Bosch-
tehtaan kehittämällä ja rakentamalla polttoaine-
pumpulla, mikä teki paineilman tarpeettomaksi ja
samalla teki niin hienon ja joustavan säädön mahdol-
liseksi kuin mitä automoottori vaati. Tästä poltto-
ainepumpusta, mikä siis oikeastaan on autodiesel-
moottorin »avain», on lehtemme viime vuoden
toukokuun numerossa ollut yksityiskohtainen selos-
tus.

Ennenkuin ryhdymme yksityiskohtaisemmin
eräänä esimerkkinä uudenaikaisesta autodieselistä
selostamaan Dorman-Ricardo autodieselmoottorin
rakennetta, tahdomme, kun ei näistä kysymyksistä
lehtemme palstoilla aikaisemmin ole ollut lähemmin
puhetta, hiukan käsitellä dieselmoottorin automoot-
torina tarjoamia etuja. Pääasiallisin on tietysti se,
että niissä voidaan käyttää bentsiiniä huomattavasti
halvempaa polttoainetta. Sitäpaitsi kuluttaa diesel-
moottori vielä tätä halvempaa polttoainetta huo-
mattavasti vähemmän, karkeasti sanoen noin puolet
siitä kuin bentsiinimoottori omaa polttoainettaan
bentsiiniä. Vaikkapa siis ajateltaisiin, että diesel-
moottorien polttoaineelle pantaisiin aivan sama tulli-
fcai verorasitus kuin bentsiinillekin, niin säästäisi
dieselmoottori polttoainekustannuksissa puolet.
Tämä johtuu dieselmoottorin suuremmasta puris-
tuksesta johtuvasta paremmasta termisestä vaikutus-
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asteesta. Polttoaineethan hinnastaan huolimatta
ovat lämpöarvoltaan suunnilleen samanarvoisia. Toi-
nen suuri etu dieselmoottorilla verrattuna bentsiini-
moottoriin on se, että sen vääntömomentti verrat-
taessa samantehoisia moottoreita on huomattavasti
suurempi kuin bentsiinimoottoreitten. Samantehoi-
sista moottoreista on siis dieselmoottori huomatta-
vasti sitkeävetoisempikuin bentsiinimoottori. Diesel-
moottorin etuna voimme mainita vielä sellaiset kuin
sähkölaitteiden — sytytykseen tarvittavien — pois
jääminen sekä niiden paljon pienemmän tulenvaaral-
lisuuden.

Esitämme kuvissa i ja 2 pari käyräsarjaa, mitkä
osoittavat polttoaineenkulutuksen suhdetta bent-
siini- ja dieselmoottoreissa. Käyräsarjat ovat saman
tehtaan valmistamista moottoreista, niin ettei niiden
puolueettomuutta voine tai tarvinne epäillä.

Kuvassa i on käyräsarja, missä ylempi käyrä esit-
tää polttoaineen kulutusta hevosvoimatuntia kohti
bentsiinimoottorissa, minkä sylinterimitat ovat
120 X 185 mm, sekä alempi sellaisen dieselmootto-
rin polttoaineenkulutusta, minkä sylinterimitat
ovat 120 X 180 mm, siis käytännöllisesti katsoen
samansuuruiset moottorit. Käyristä käy ilmi poltto-
aineen kulutus eri kierrosluvuilla moottorin ollessa
täysin kuormitettuna. Käyrästön vasemmalla puo-

Kuva 4. Donnan dieselmoottorin leikkauskuva. A mäntä, B veni
tiili, C suihkusuudin, D kuumennustulppa, E räjähdystila, F ka

nava sylinteriin, G polttoainepumppu.
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Kuva 5. Donnan diesel-
moottorin venttiilidia-
gramma. Pakoventtiili
avautuu 35 ennen alakuo-
lokohtaa ja sulkeutuu 15
yläkuolokohdan jälkeen.
Imuventtiili avautuu 15
ennen yläkuolokohtaa ja
sulkeutuu 30 alakuolo-
kohdan jälkeen. »Fuel»
näyttää hetken, jolloin

suihkutus alkaa.

Kuva 6. Donnan diesel-
moottorin räjähdystilan
muoto ja venttiilien sijoi-

tus.

Len olevat mitat ovat englantilaisen tilavuusmitan
pint (n. 1 litra) kymmenesosia. Suurimmalla kierros-
luvulla on dieselmoottorin kulutus siis n. 70 % bent-
siinimoottorin kulutuksesta, mutta kierrosluvun alen-
tuessa muuttuu kulutus dieselmoottorille yhä edulli-
semmaksi. Esim. kierrosluvun ollessa 1 000 on diesel-
moottorin kulutus ainoastaan n. 47 % bentsiinimoot-
torin kulutuksesta.

Käytännössähän kuitenkin ainoastaan poikkeus-
tapauksessa sattuu, että automoottori käy täysin
kuormitettuna, että siis kuristusläppä on aivan auki,
kaasu »pohjassa». Polttoainekulutuksia näiden kah-
den moottorityypin kesken ei siis pidä verrata ai-
noastaan täysin kuormitettuna, vaan on niiden suh-
tautuminen osakuormituksiin vielä tärkeämpi. Ku-
vassa 2 esitetyt käyrät ilmoittavat: ylempi bentsiini-
moottorin ja alempi dieselmoottorin kulutuksen
hevosvoimatuntia kohti eri kuormituksilla, kierros-
luvun ollessa 1 200, mikä ehkä suunnilleen vastaa
tällaisen autodieselmoottorin keskimääräistä, taval-
lista työkäyntinopeutta. Kuten käyristä huomaa, ei
dieselmoottorin kulutus tehoyksikköä kohti kuormi-
tuksen laskiessa nouse läheskään yhtä nopeasti kuin
bentsiinimoottorin.

Juuri näistä syistä onkin ymmärrettävissä ne
erinomaisen edulliset polttoaineenkulutustulokset,
mihin käytännössä autodieselmoottoreilla on päästy.
Niiden polttoaineen kulutuksen on nimittäin todettu
olevan noin puolet bentsiinimoottorin kulutuksesta
samanlaisessa autossa ja samanlaisissa käyttöolo-
suhteissa.

Toinen erittäin suuri etu dieselmoottorilla nimen-
omaan autossa verrattuna bentsiinimoottoriin on se,

Kuva 7. Donnan diesel-
moottorin puristuksen

säätölaitteen sijoitus.
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että samantehoisia moottoreita verrattaessa on diesel-
moottorin vääntömomentti huomattavasti suurempi
kuin bentsiinimoottorin, se on siis paljon bentsiini-
moottoria sitkeävetoisempi. Tämä vetositkeys tie-
tysti osaltaan myös vaikuttaa polttoaineen kulutuk-
seen. Dieselmoottorilla varustettua kuorma-autoa
esim. ei tarvitse ajaa läheskään yhtä paljon poltto-
ainetta kuluttavilla pienemmillä vaihteilla kuin ta-
vallista autoa. Sitäpaitsi on tällainen sitkeä veto
tietysti mukava ajajalle. Kun nykyaikaisen, 6-sylin-
terisen kuorma-automoottorin, minkä suurin teho on
n. 65—68 hv. suurin vääntömomentti on n. 165 naula-
jalkaa, on esim. 58 hv. kehittävän Donnan diesel-
moottorin jo yhtä suuri. Autossa käytettynä vetää
siis 58 hv. dieselmoottori yhtä hyvin kuin 68 hv.
bentsiinimoottori tai oikeastaan paremminkin, sillä
myöskin vääntömomentti dieselmoottoreissa on vä-

hemmän riippuvainen kierrosluvusta kuin bentsiini-
moottoreissa.

Seuraavassa selitämme edellä esittämämme ylei-
sen selostuksen jälkeen lyhyesti englantilaisen Don-
nan-Ricardo dieselmoottorin rakenteen. Näitä moot-
toreita käytetään niiden kotimaassa varsin yleisesti
sekä kuorma- että linja-autoissa ja ovat ne jo siellä
parin muun dieselmoottorimallin ohella osoittautu-
neet täysin sopiviksi tähän tarkoitukseen ja mikä tär-
keintä erinomaisen taloudellisiksi. Näillä mootto-
reilla varustavat siellä useammatkin eri kuorma- ja
linja-autotehtaat autojaan jo uutuudestaan. Sitä-
paitsi ovat useat autojen käyttäjät vaihtaneet entis-
ten autojensa bentsiinimoottorit tällaisiin diesel-
moottoreihin, mikä vaihdos yleensä varsin mukavasti
ja helposti käy päinsä. Sitäpaitsi käytetään näitä
moottoreita mitä erilaisimpiin tarkoituksiin, kuten
traktoreissa, moottorivetureissa, nostolaitteissa, ra-
kennuskompressoreissa, moottoriveneissä j. n. e.

Dorman-moottorit, niinkuin kaikkikin autoissa
käytäntöön tulevat dieselmoottorit, ovat 4-tahti-
moottoreita. Kussakin sylinterissä on niissä kaksi
sylinterinkanteen sijoitettua venttiiliä, imu- ja pako-
venttiili. Nämä venttiilit saavat käyntinsä aivan
samoin kuin tavallisen bentsiinimoottorinkin kansi-
venttiilit nokka-akselilla olevien nokkien, venttiilin-
nostajatankojen ja venttiili vipujen välityksellä. Imu-
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tahdin aikana ei sylintereihin kuitenkaan imeydy
mitään seosta, vaan puhdasta ilmaa niinkuin kaikissa
dieselmoottoreissa. Puristustahdin aikana puristuu
sylinteriin imeytynyt ilma kuten bentsiinimootto-
rissa seos. Erotus on vain siinä, että puristussuhde
dieselmoottoreissa on paljon suurempi ja ilmanpaine
sen mukaan puristustahdin lopulla. Puristuspaine
Dorman-moottoreissa on kokonaista 31 ilmak. (450
naulaa neliötuumalle). Tämä korkea puristus kuu-
mentaa ilman siinä määrin, että puristustilaan pu-
ristustahdin lopulla ruiskutettu polttoaine tästä kuu-
muudesta syttyy heti ilmaan sekaannuttuaan pala-
maan. Tästä polttoaineseoksen äkkinäisestä palami-
sesta on seurauksena voimakas paineen kohoaminen
puristustilassa. Paine nousee aina n. 55 ilmakehään.
Tällainen äkkinäinen ja voimakas paineen nousu
aiheuttaa tietysti kaikkien sen alaiseksi joutuvien
osien samoinkuin voimaa siirtävien osienkin sekä laa-
kereitten ankaran rasituksen. Siitä syystä täytyykin
dieselmoottorit rakentaa paljon »romuluisemmiksi»
kuin tavalliset bentsiinimoottorit. Tämä on kieltä-
mättä juuri näiden moottoreitten ehkä suurin heik-
kous bentsiinimoottoreihin verrattuna. Dieselmoot-
toria ei jo tästäkään syystä voida koskaan saada ra-
kennettua yhtä kevyeksi kuin bentsiinimoottorit.
Paineen vaihtelua dieselmoottorin sylinterissä osoit-
taa käyrä kuvassa 3. Paineet on siinä ilmoitettu
englantilaisin mitoin nauloissa neliötuumaa kohti.

Dorman-moottoreissa on puristustila aivan eri-
koisen muotoinen. Sen rakenne selviää ehkä ku-
viosta 4 paremmin kuin pitkistä selityksistä. Kuten
kuviosta näkyy, nousee mäntä aivan sylinterin ylä-
pintaan asti. Sylinterin kannen ja männän yläreunan
väliin jää vain niin suuri rako, ettäei ole pelkoa män-
nän ottamisesta kiinni sylinterin kanteen. Ilma pu-
ristuu puristustahdin aikana kanavaa F myöten
pallonmuotoiseen puristus- ja räjähdystilaan, mihin
suulakkeen C kautta polttoaine puristustahdin lo-
pulla ruiskutetaan. Tällöin pyrkii palamisen vuoksi
yhä laajenemaan pyrkivä korkeapaineinen kaasu
samaa kanavaa F myöten purkautumaan sylinteriin
ja painamaan alas mäntää. Tällaisella erillisellä,
pallonmuotoisella räjähdystilalla saavutetaan usei-
takin etuisuuksia, joista seuraavassa esitämme muu-
tamia.

Tällaisella rakennetavalla on ensinnäkin se etu,
että ilman ja siihen ruiskutettavan polttoaineen se-
kautuminen on pallomaiseen räjähdystilaan johtavan
kanavan tangentiaalisen aseman ja siitä johtuvan
ilman pyörreliikkeen vuoksi mahdollisimman teho-
kas. Polttoainesuulakkeen sijoitus on mukavaa.
Käytettäessä tavallista puristustilaa, täytyy diesel-
moottoreissa polttoainesuulake sijoittaa ehdotto-
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Euva 8. Donnan dieselmoottorin ominaiskäyriä. Ylin käyrä: paine
B teho ja F kulutus.

masti keskelle sylinteriä ja varsinkin pienemmissä
moottoreissa on tällöin hyvin vaikea saada venttiilejä
tarpeellisen suuriksi. Sitäpaitsi vaikuttaa tämä
räjähdyskammion muoto ja sijoitus ehkä varsin
huomattavalta osalta sen, ettei moottorissa esiinny
vähän kuormitettunakaan lainkaan dieselmootto-
reille muuten niin ominaista ja autossa hyvin
kiusallista jytkyttävää ääntä.

Käyntiinpano ei liioin näissä enemmän kuin kyllä
muissakaan autodieselmoottoreissa tuota minkään-
laisia vaikeuksia. Sitä varten tarvitaan kyllä moot-
torissa erikoiset käyntiinpanoa helpottavat laitteet.
Onhan ymmärrettävää, ettei tavallisin käyntiinpano-
moottorein tai käsin jaksakiertää tällaista moottoria
ympäri, jos sen puristus on niin korkea kuin käynnin
aikana. Tätä varten on moottorissa laitteet, millä
käyntiinpannessa puristusta voidaan vähentää. Imu-
venttiilien vivut on sijoitettu, kuten kuvasta näkyy,
epäkeskeisesti akselilleen, mikä taas on kierrettävissä
moottorin etupäässä olevan käsikahvan avulla. Kun
kahva kierretään käyntiinpanoasentoon, kiertyy ak-
seli niin, että vivun pienemmän liikkeen vuoksi imu-
venttiilien aukioloaika lyhenee ja sylintereihin tulee
siis pienempi lataus. Puristus tulee tällöin luonnolli-
sesti myös pienemmäksi. Täten pienentynyt puris-
tus ei kuitenkaan enää ainakaan koneen ollessa kyl-
mä pysty synnyttämään niin korkeata lämpötilaa
sylinterissä ja räjähdystilassa, että ilmaan ruisku-
tettu polttoaine puristuslämmöstä syttyisi. Siitä
syystä on kunkin sylinterin räjähdyskuulassa kuu-
mennuskynttilä, mikä sähkövirralla saadaan käyn-
tiinpanon ajaksi hehkuvaksi. Tämä hehkuva kynt-
tilä, mikä siis suinkaan ei ole mikään tavallinen sy-
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tytyskynttilä, tekee seoksen syttymisen mahdolli-
seksi. Tällaisten kuumennuskynttilöiden sijasta voi-
daan myös käyttää erikoisia niiden aukkoon kier-
teillä kierrettäviä sytytyspatruunoita, missä on
annos suhteellisen helposti syttyvää ainetta, siksi
helposti, että käyntiinpanon ajaksi pienennetty pu-
ristuskin pystyy synnyttämään aineen syttymiseen
tarvittavan lämmön. Kun sytytys kerran on saatu
alkuun, kierretään puristuskahva käyntiasentoon ja
kone alkaa käydä täysin puristuksin. Pienempien
pysähdysten jälkeen, jos moottori vielä on hiukankin
lämmin, ei käyntiinpannessa kyllä tarvitse minkään-
laista muuta apua kuin puristuksen kevennyksen.

Venttiileitten aukioloajat käyvät selville kuviosta
5. Polttoaineen suihkutus räjähdystilaan alkaa n. 20

astetta ennen puristustahdin loppua. Suihkutus
alkaa samalla hetkellä ja loppuu hiukan aikaisemmin
tai myöhemmin riippuen kuormituksesta, siis kaasu-
polkimen asennosta.

Voitelu ja jäähdytys näissä moottoreissa on jär-
jestetty samoin kuin bentsiinimoottorissakin. Veden
kiertoa varten on vesipumppu.

Sylinterit ja kampikammion yläosa ovat samaa
valukappaletta. Painon vähentämiseksi ja kulumi-
sen etäsmiseksi eivät sylinterin sisäseinämät kuiten-
kaan ole valurautaa, vaan on sylinterit varustettu
erikoisteräksisillä holkeilla, mitkä on puristettu sylin-
tereihin. Kampikammion pohja, mikä muodostaa
öljysäiliön, on aluminiumivalua. Sylinterin kansi on
kaksiosainen ja varustettu venttiilivipu ja suojele-
valla kannella, kuten moottorin ulkomuotoa osoitta-
vasta kuvasta 6 näkyy.

Moottorin käyttöominaisuuksia esittää kuvion -8
käyräsarja. Käyrät ovat 4-sylinterisestä mootto-
rista, minkä sylinterin mitat ovat 101.6 X 130 mm.
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Krikoisesti pistävät siinä silmään edullisetpolttoaineen
kulutuskäyrä ja vääntömomenttia esittävä käyrä.

Kun tällaiset dieselmoottorit, voipa sanoa jokasuh-
teessa, täytyy korkeiden paineitten vuoksi rakentaa
tukevammin kuin bentsiinimoottorit ja kun niiden
kierroslukua ei ainakaan toistaiseksi ole voitu saada
korkeammaksi kuin n. 2 000 kierrosta on ymmärret-
tävää, että nämä moottorit tulevat raskaammiksi
kuin bentsiinimoottorit. Raskaammissa kuorma-
autoissa ja linja-autoissa, siis juuri niissä, missä
myös polttoaineen kulutus on tuntuvin, ei kuiten-
kaan tämä moottorin jonkinverran suurempi paino
merkitse sanottavia. Ksim. henkilöautoihin ei ny-
kyisiä dieselmoottoreita kuitenkaan juuri voine
ajatella.

Useissa maissa, yleisimmin ehkä Bnglannissa ja
Saksassa, käytetään dieselmoottoreita autoissa, ras-
kaammissa kuorma-autoissa ja linja-autoissa jo
varsin yleisesti, niin että voinee hyvinkin jo sanoa
niiden käytön sivuuttaneen varsinaisen kokeilu-
asteen. Ksim. Englannissa toimeenpanevat useat
autoalan ammattilehdet ajokokeita erilaisilla ja eri-
merkkisillä autoilla j. n. e., mistä kokeista tulokset
julkaistaan. Olemme ammattilehdissä huomanneet
useitakin dieselmoottoreilla, m. m. Dorman-Ricardo
moottoreilla, varustetuilla autoilla suoritettujen ko-
keitten yksityiskohtaisia selostuksia, mitkä ovat
mitä kiittävimmät tälle uudelle autoalan tulokkaalle.
Lienee tuskin uskallettua ennustaa, että varmaan
lähiaikoina meilläkin ilmestyy asiaan innostuneita
auton käyttäjiä, mitkä ottavat asiakseen kokeilla
näiden moottoreitten sopivaisuutta meillä. Ja mik-
sipä eivät ne kävisi jamenestyisi meillä jos ja kun ne
kerran ovat osoittautuneet ei vain käyttökelpoisiksi,
vaan edullisiksikin muualla.
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Halvan kuljetuksen edellytyksinä
on mahdollisimman vähän kulut-
tavat ja mahdollisimman tukeva-
rakenteiset kuorma-autot.
MORRIS COMMERCIAL autot
täyttävät nämä vaatimukset täy-
dellisemmin kuin mitkään tähän
asti maahamme tuotetut autot.

Niiden kulutus on aivan yllättävän

raskaihin kuorma-autoihin.

Päämyyj a:

MORRIS
Työn huolellisuudessa, varusteiden täy-
dellisyydessä ja ihanteellisissa ajo-omi-
naisuuksissa tarjoavat nämä englanti-
laiset laatuautot ostajalle suorastaan

jotain meillä ennen näkemätöntä.
MORRIS tehtaan valmistama erittäin
laaja mallisarja tekee jokaiselle mah-
dolliseksi valita auton juuri omien vaa-
timusten ja varojensa mukaan.

pieni ja niiden tukevasta rakenteesta voi kuka hyvänsä varmistautua tarkastamalla niitä.
MORRIS COMMERCIAL kuorma-autoja on 1/s tonnisesta pakettiautosta aina 3x/2 tonnisiin
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