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T:nimi Eesti Kiviöli A. U.

Tallinna

Pärnu mnt. 10.

Meillä on ilo onnitella Teitä niistä todella suurenmoisista tulok-

sista, joita saavutettiin Teidän eestibensiinillänne tämän vuoden
heinäk. 31 p:nä toimeenpannuissa suurissa automobiili- ja moottori-
pyöräkilpailuissa matkalla Riika —Libau—Riika. Kaikkien viiden
luokan voittajat, sekä autoilijat että moottoripyörien ajajat ovat
saavuttaneet voittonsa käyttäen Teidän tehtaittenne valmistamaa
bensiiniä, ja kaikki ajajat ovat kilpailujen jälkeen olleet sangen kii-
tollisia bensiinituotteitanne kohtaan.

Meidän lahjoittamamme palkinnot ovat voittaneet autoilija herra
T. Asmus ja moottoripyöräilijä herra W. Schneider. Nämä molem-
mat kilpailijat eivät olleet ainoastaan luokkavoittajia, vaan ovat
saavuttaneet myös abs. parhaat ajosuoritukset Teidän bensiiniänne
käyttäen.

Olemme iloisia saadessamme antaa Teille tällaisia tietoja; Teitä
tervehtien,

Kunnioittaen,
T:nimi "B eneelia"

A. Sosnovsky



testin teollisuudelle ovat viime aikoina antaneet
suunnattoman lisän sen maakamaran n.s. palavakivi-
muodostumat. Tämä palavakivialue, joka on pinta-alal-
taan 2470 km 2 ja sijaitsee Eestin pohjoisosissa, on ke-
hittynyt valtavaksi teollisuusseuduksi. Sinne on raken-
nettu lukuisia jalostustehtaita, jotka valmistavat tästä
raaka-aineesta monenlaisia tuotteita, kuten moottori-
öljyjä, palavakiviöljyä, puumateriaalin kyllästämisai-
neita, katon- ja tienpäällystysaineita y.m. Tärkein
tuote on kuitenkin bensiini, n.s. eestibensiini.
Tehtaista on tuotannoltaan suurin Eesti Kiviöli A. tl.,
jolla on hallussaan 10,000 hehtaaria maa-aluetta ja
joka työskentelee n. 2,000 :n työläisen ja erinomaisten,
tekniikan viimeisten saavutusten mukaan rakennettu-
jen koneitten avulla sekä teknillistä kykyä ja koke-
musta omaavien miesten johdolla. Päivittäin jaloste-
taan siellä n. 2,000 tonnia raaka-ainetta, josta saadaan
keskimäärin 20 pros. öljytuotteita.

EESTIBENSIINI on peräisin samoista luon-
nontuotteista kuin vuoriöljybensiinitkin.

Palavankiven synnyn selvittämiseksi ovat geoloogit
ja kemistit kehittäneet useita teorioita. Yleensä ollaan
sitä mieltä, että palavakivi on meriin muinoin kerään-
tynyttä kasvi- ja eläinkunnan jäännöstä. Sanotaanpa,
että se olisi kalkkikivien onteloihin varastoutunutta
vuoriöljyn muunnosta. Eestibensiini on siis peräisin
samoista aineista kuin vuoriöljybensiinitkin, sillä vuo-
riöljythän ovat syntyneet maan sisässä kuivatislaustu-
loksina kasvi- ja eläinjäännöksistä ja juuri sa-
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moja luonnontuotteita sisältää Eestin pala-
vakivi. Erilaiset olosuhteet ovat vaan aikojen kuluessa
muokanneet nämä alkuainekset toisen muotoiseksi.

EESTIBENSIINILLÄ on jo valmistustapansa
takia juuri nykyaikaisen automoottorin polt-
toaineelta vaatimia ominaisuuksia.

Eestibensiinin ilmestyttyä markkinoille muutamia
vuosia sitten se sai ankaraa arvostelua osakseen. Moi-
tittiin sille ominaista hajua; väitettiin sen rikkipitoi-
suutensa ja epäpuhtautensa takia vahingoittavan käy-
tössä moottoreita. Nämä syytökset ovat syntyneet aina
siellä, missä eestibensiini on valloittanut markkinoita,
eikä niitten tarkoituksena ole mikään muu, kuin koettaa
suojella muita bensiinejä markkinoille tunkeutuneen
eestibensiinin kilpailulta. Mutta palavankiven jalostus-
koneistot on nykyisin ankaran tieteellisen
työn ja vaivalloisten kokeilujen jälkeen
kehitetty niin ensiluokkaisiksi, että markkinoille las-
kettu eestibensiini kykenee kyllä kilpailemaan muitten
bensiinituotteitten kanssa. Sillä on jo valmis-
tustapansa kautta juuri nykyaikai-
sen automoottorin polttoaineelta vaa-
timia ominaisuuksia, ja aivan lyhyessä ajassa
on se käytännössä osoittanut, että sitä vastaan tehdyt
syytökset ovat perusteettomia.

Naftabensiineihin verrattaessa on eestibensiinillä
vähän korkeampi ominaispaino, se on siis vähän ras-
kaampaa. Tätä ei voida pitää huonona ominaisuutena,
sillä ominaispaino ei ole mikään kaasuuntumisen ja syt-
tymisen mittapuu. Automobiilitekniikan jatkuva kehit-
tyminen on vaatinut yhä korkeamman puristuksen kes-
täviä polttoaineita, ja tämän vaatimuksen tyydyttämi-
nen on vienyt raskaampiin bensiinilaatuihin, niin että
eestibensiinin ominaispainoa voidaan pitää juuri ny-
kyaikaisen bensiinin ominaispainona. Eesti-



5

bensiinin ominaispainoa ei suinkaan ole koetettu teknil-
lisillä keinoilla saada korkeaksi, vaan johtuu se e e s t i-
bensiinille ominaisesta luonteesta.
Että bensiinillä on korkea ominaispaino, on se myös
ostajalle hyödyksi, sillä bensiini ostetaan litroittain ja
yksi litra näinollen antaa enemmän polttoainetta.

EESTIBENSIINI saa suuren puristuskes-
tävyytensä suoraan valmistustapansa kautta.
Sovellettaessa moottorit eestibensiinin käyt-
töön saadaan huomattavaa säästöä bensii-
nin kulutuksessa.

Kaikki bensiininkäyttäjät tietävät, mikä arvo ny-
kyaikana annetaan polttoaineen puristuskestävyydelle.
Puristuskestävyys ilmaistaan n.s. oktaaniluvalla, joka
tarkoittaa sitä, että bensiinikaasun ja ilman seos kestää
moottorisylinterissä tapahtuvaa puristusta. N.s. naku-
tusilmiö, joka johtuu kaasusysäyksistä sylinterin seinä-
miä vasten ja ennenaikaisesta itsesytytyksestä saa häi-
riötä aikaan ja aiheuttaa moottorin tehon laskua. Nyky-
aikana rakennetaan moottorit siten, että ne vaativat
polttoaineelta yhä korkeampaa puris-
tuskestävyyttä. Joka tuntee naftabensiinikysy-
myksen, tietää, että suoraansaatu „straight-run" nafta-
bensiini ei kestä yhdenkään nykyaikaisen moottorin ko-
rotettua puristusta. Naftabensiinin puristuskestävyys
lisääntyy krakkauksessa ja pantaessa siihen erilaisia
lisäaineita. Eestibensiini sisältää runsaasti tyydyt-
tämättömiä hiilivetyjä, jotka juuri antavat
polttoaineelle puristuskestävyyttä.
Se saa tämän ominaisuutensa kaksinkertaisessa
krakkauksessa suoraan valmistustapansa
kautta, eikä suinkaan ole mikään lisäaineilla aikaan-
saatu ilmiö.

Tähän saakka on kaikki moottorit sovellettu vuori-
öljytuotteita varten. Kaikissa niissä voidaan kuitenkin
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käyttää palavankiven tuotteita ilman, että mitään muu-
toksia moottoreissa tarvitsisi tehdä. Mutta jos moottorit
sovelletaan vielä eestibensiininkäyttöön, lisätään moot-
toreille annettavaa ilmamäärää tai pannaan kaasutta-
jaan hienompi suulake, niin voidaan eestibensii-
nin käytössä saada huomattavaa sääs-
tö a. Nokimuodostusta ei synny, ja eestibensiinille sovel-
lettu kaasuttaja hävittää tälle bensiinille ominaisen ha-
jun melkein olemattomiin.

Bensiinin rikkipitoisuus on aina ollut hyvin keskei-
nen asia. Sitä on ankarasti arvosteltu. On laadittu nor-
meja, mikä kulloinkin on ollut korkein sallitturikkipro-
sentti bensiineissä. Ennen oli amerikkalaisten sääntöjen
mukaan korkein sallittu rikkiprosentti 0,1, mutta kun
n.s. krakkausbensiinit ovat valloittaneet markkinoita,
on tätä prosenttimäärää kerta kerralta korotettu. Ame-
rikkalainen suuri asiantuntija G. Egloff sanoo, että 0,1
°/ 0 :n rikkipitoisuuden vaatimus bensiineissä on perus-
teeton, sillä todellisuudessa on Amerikassa jo kauan
käytetty jopa aina 0,5 °/ 0 rikkiä sisältäviä bensiinejä.

EESTIBENSIINI on täydellisesti syövytys-
vapaata, eikä aiheuta moottoreille minkään-
laisia vahinkoja. Tämän asian kaikinpuoli-
seksi varmentamiseksi suostuu allekirjoitta-
nut toiminimi antamaan eestibensiinin käyt-
täjille täydellisen takuun, niin että se korvaa
kaikki vahingot, jotka eestibensiini todis-
tettavasti on automoottoreille aiheuttanut.

Kauppaanlaskettu eestibensiini sisältää tarkkojen
tutkimusten mukaan aina alle 0,5 °/ 0 rikkiä ja käytän-
nössä suoritetut kokeet ovat näyttäneet, ettei vielä 1
°/0 :n rikkipitoisuus ole aiheuttanut moottoreille mitään
vahinkoja. Väitteet, että eestibensiinirikkipitoisuutensa
tai epäpuhtautensa takia saisi aikaan moottoreissa epä-
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tavallista kulumista ja syöpymistä, ovat kokonaan pe-
rusteettomia. Kemialliset tutkimukset ovat osoittaneet,
että eestibensiinissä olevat rikkiyhdistykset eivät syö-
vytä metalleja, ja käytän nö s sä saadut koke-
mukset vahvistavat tämän tosiasian
sitovasti. Tältä kannalta on eestibensiiniä paljon
tutkittu ja kokeiltu, on tarkalleen samanlaisissa olosuh-
teissa käytetty samanlaisissa lentokoneen y.m. mootto-
reissa eestibensiiniä ja naftabensiiniä, moottorit ovat
tarkastetut virallisesti ennen ja jälkeen käytön, ja täl-
löin on jatkuvasti todettu, että eestibensiini on täydelli-
sesti syövytysvapaata. Sitä samaa todistavat kaikki ees-
tibensiininkäyttäjät ja tutkijat, jotka tätä polttoainetta
rehellisessä mielessä arvostelevat.Käytäntö ja kemialli-
set kokeet ovat siis käsi kädessä osoittaneet, että vanhat
amerikkalaiset rikkinormit eivät enää mitenkään voi
olla voimassa, vaan mukautuvat täydellisesti nykyään
eestibensiinin antamiin vaatimuksiin.

EESTIBENSIININ ominainen haju ei johdu
rikkiaineista tai mistään epäpuhtauksista.

Jos olisi kysymyksessä jokuparfyymiaine, niin sil-
loin eestibensiinin hajulle olisi annettava toivomisenva-
raa. Mutta, bensiinihän on vo i m a-a me 11 aja haju
sinänsä hyvin vähämerkityksellinen seikka, varsinkin
kun se ei johdurikkiaineista tai epäpuhtauksista, vaan
bensiini saa ominaisen hajunsa tyydyttämättö-
mistä hiilivedyistä, jotka ovat sen arvokkaita
osia. On kokeellisesti lisätty eestibensiinin rikkimäärää
aina 1,2 °/ 0 :in saakka ja hajussa ei tällöin ole voitu huo-
mata mitään eroa verrattaessa sitä tavalliseen tuottee-
seen. Onhan kaikilla bensiineillä oma hajunsa, ja ol-
koonpa kysymyksessä mikä polttoaine tahansa, jos se
huonosti asennetusta kaasuttajasta johtuen poistuu
moottorista palamattomana kaasuna, niin antaa se voi-
makkaamman hajun kuin nesteenä. Eestibensiinin omi-
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naista hajua ei siis ollenkaan voida pitää bensiinin huo-
nouden ja epäpuhtauden mittapuuna, eikä voida väit-
tää, että se olisi sen vahingollisempaa ympäristölleen
kuin muittenkaan bensiinien hajukaasut, ja sen epämiel-
lyttävyyskin on oikeastaan makuasia. Nyt kun eestiben-
siinin teknillisetvalmistusvaikeudet ovat voitetut ja saa-
tetut hyvään ratkaisuun, tullaan kiinnittämään enem-
män huomiota sellaisiin seikkoihin kuin hajuun, ja jos
tätä todella tahdotaan jonkinmoisena laatukysymyksenä
pitää, niin käyttäjät ovat kai huomanneet, että tässä
suhteessa on paljon parannusta saatu aikaan, ja siihen
suuntaan tulee se edelleenkinkehittymään.

EESTIBENSIINI on muita bensiinilaatuja
huomattavasti halvempaa. Sen käytön ta-
vattoman suuri lisääntyminen osaltaan todis-
taa tämän polttoaineen varmaa tulevaisuutta.

Suomessa on eestibensiiniä käytetty vasta muuta-
mia vuosia, mutta käytön tavattoman suuri lisääntymi-
nen osaltaan todistaa tämän polttoaineen varmaa tule-
vaisuutta. Tällöin on vielä muistettava, että käyttäjät
eivät ole ostaneet eestibensiiniä minkäänlaisesta pakos-
ta, vaan ovat valinneet sen omasta vapaasta tahdostaan
huokeana ja hyvänä moottorin polttoaineena,
eikä syyttä, sillä eestibensiinitäyttää täydellisesti nyky-
aikaisen autotekniikanvaatimukset. Se on s y ö v y t y s-
vapaata, puhdasta, vesikirkasta, suu-
ren puristuskestävyyden omaavaa nestettä,
jolle vielä erikoiset stabilisaattoritantavat hyvän varas-
toimiskestävyy den.

<rrß^>
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Näin kirjoittavat EESTIBENSIININ
käyttäjät meille lähettämissään lu-
kuisissa kiittävissä lausunnoissaan:

.?£.#

V. PUKKILAN
AJOKALULIIKE Alavus. 1 p. elokuuta- 1938.

ai av us

11

Todistus.

Allekirjoittanut on noin kolmen ja puolen vuoden aikana

käyttänyt autoissaan eestiläistä bensiiniä,ja saanen täten tällä ajal-

la saamistani kokemuksista mai nltuata polttoaineesta sanoa seuraavaa:

Eestibensiiniä käyttäessäni olen ensinnäkin huomannut,että

se on äärettömän helppoa syttymään Ja vetovoima, si is puristuskestä-

vyys on tällä bensiinillä erikoisen hyvä,eikä aiheuta moottoreissa

n.s.kilkutusta,mitä joskus eräissä bensiineissä esiintyy. Sitäpaitsi

olen huomannut,että bensiinin kulutus on huomattavasti pienempi ees-

tiläisellä bensiinillä kun yleensä naftasta valmistetuilla. Koska

olemme kuulleet,että k,o.bensiini jollain tavalla syövyttäisi ja no-

keaisi auton moottoria,olen erikoisesti Itse perinpohjin ottanut vers-

taallamme asiasta selvää näiden kolmen ja puolen vuoden aikana. Koke-

muksemme ja tutkimuksiemme tuloksena on,että tällaiset puheet ovat

olleet täysin perättömiä ja erikoisesti kehoittaisin eestibensiinin

käyttäjiä asentamaan kaasuttaja normaalia pienemmälle suulakkeelle,

koska voimakkaampana bensiininä vaatii eestiläinen isomman ilmaseok-

sen ja niin ollen kaiken bensiinin palaessa häviää siitä samalla mai-

nitulla bensiinillä oleva hajunsa.

Viitaten ylempänä olevaan,tulemme edelleenkin pysymään ees-

tibensiinin käyttäjänä,koska sen olemme tulleet huomaamaan meille

taloudellislmmaksi polttoaineeksi ja niin ollen on meille edullisin.

/(QuZ:<^LJch< j L̂
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H. Heröerz,
insinööri

Kapteenink.l4.

Helsinki, L5.7.35.

Oy. Trustivapaa Bensiini A.B.

Helsinki.

Täten saan ilmoittaa Teille niistä tuloksista, joi-

ta olen saanut kokeillessani eestibensiiniä Willys Knight, van-

hempaa mallia olevassa henkilöautossani. Aikaisemmin käytin au-

tossani tavallista kevytbensiiniä, mutta moottorin suhteellisen

vaikea käynnistys,parsinkin kylmällä ilmalla ja tämän poltto-

aineen suuri kulutus antoivat minulle kuitenkin aihetta kokeil-

la eestibensiiniä autoni polttoaineena.

Kokeilin ensin lisäämällä 25$ eestibensiiniä taval-

liseen kevytbensiiniin, sitten lisäsin 50$, 75$ ja lopuksi siir

ryin kokonaan 100$: neestibensiinin käyttöön ja siitä syystä,

että kokeissani lisätessäni eestibensiinimäärää sain autolla-

ni huomattavasti parempia veto- ja kiihtyväisyystuloksia pie-

nemmällä polttoaineen kulutuksella.

Nyt voin Teille ilmoittaa, että olen siirtynyt ko-

konaan toimittamanne eestibensiinin käyttöön, sillä tällä polt-

toaineella olen päässyt parhaimpiin tuloksiin, ilman että mi-

tään polttoaineen aiheuttamia vikoja autoni moottorissa olisi

ilmennyt, ja voin siis hyvällä syyllä suositella kaikille au-

toilijoille eestibensiinin käyttöä, siten säästetään rahaa ja

saadaan käyttää täysin hyvää auton polttoainetta.

Kunnioittaen,
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EESTIBENSIININ pitkäaikaisessa jat-

kuvassa käytössä saatuja kokemuksia!

°/v S A S E K A A/B
HOYRYKARAISTUJA KATTOTIILEJA KAIK K I T 111 EJ Ä

TEHDAS JA KONTTORI
POSTIOSOITE TAPANILA

LENNÄTINOSOITE MALMI

TAVARAOSOITE MALMI
PUHELIN 02 220

Tapanila, elok. 4 p;nä 1936.
~i

0/Y Trustlvapaa Bensiini

Helsinki, Fredrikinkatu 65

L J

Kyselyynne, minkälaisiin tuloksiin olemme tulleet
käyttäessämme eestiläistä bensiiniä autojemme polttoaineena,

saamme täten vastata, etta vuodesta 1936 lähtien olemme käyt-

täneet 206"460 litraa vastaten n. 800*000 km:n ajoa sangen
raskaassa kuorma-autoliikenteessä. Tarkat vertailut ovat osoit-
taneet, ett'emme millään muulla bensiinilaadulla voisi saavut-
taa niin edullisia tuloksia kuin Teidän "Eesti-bensiinillä",
Joten edelleenkin tulemme sitä käyttämään.

Kunnioittaen

0/Y S/A S E K A A/B
LN/LT

iMAXåJ XjmL^dU^

Tahdon vielä viitata helmikuun 11 päivänä 1936 an-

tamaani todistukseen.



TODISTUS.

Valan velvoituksella pyynnöstä todistan seuraavaa:
Vuosina 1929, 1930 ja 1931 käytin enimmäkseen virolaista bensiiniä ilman

että autoni olisi siitä vahingoittunut tai näyttänyt toisenlaiselta kuin aikai-
semmin, jolloin käytin etupäässä amerikkalaista bensiiniä. Lähimpänä syynä
siihen, että rupesin käyttämään virolaista bensiiniä oli eräs vaihtokauppa,
jonka kautta yhtiöni (O. Y. Keiton A. B.) tuli suurehkon virolaisen bensiini-
määrän omistajaksi. Ajoin keskimäärin yli 40.000 km. vuodessa ja käytin
virolaista bensiiniä myöskin niissä lukuisissa kilpailuissa, joihin mainittuina
vuosina voitokkaasti osallistuin. Yhtiöni autot käyttivät myöskin paljon viro-
laista bensiiniä, samoin osa asiakaspiiriämme, johon etupäässä kuului helsin-
kiläisiä ammattiautonkuljettajia. Koska sekä minun autoni että yhtiöni ja
sen asiakkaiden vaunut enimmäkseen olivat yhtiön oman verstaan hoidossa
ja sen huollon alaisina olin tilaisuudessa arvostelemaan eri bensiinilajien ja
voiteluöljyjen vaikutusta moottoreihin, enkä huomannut kulutukseen, no-
keamiseen, kilkutukseen y. m. nähden minkäänlaista eroavaisuutta virolais-
ten ja amerikkalaisten bensiinilajien välillä, minkä vuoksi senkin jälkeen
kuin edellämainittu bensiinimäärä oli loppunut verrattain suuressa mittakaa-
vassa ja edelleen ilman minkäänlaista haittaa käytin virolaista bensiiniä.

Helsinki, helmikuun 11 päivänä 1936.
Lennart Nordensvan
Jääkärimajuri evp.

TODISTUS.

Olen omistamiini kuorma-autoihin tämän vuoden alusta alkaen käyttänyt
yksinomaan Eesti-bensiiniä.

Vaununi olivat talvella usein yötä ulkona enkä huomannut edes käynnis-
tyksessä mitään eroavaisuutta amerikkalaiseen bensiiniin verrattuna.

Koska Eesti-bensiini on paljon halvempaa kuin amerikkalainen ja vielä
"riittoisampaa", katson sen nykyään edullisemmaksi polttoaineeksi mitä aina-
kin kuorma-autoihin on saatavissa.

Minulla on myös ollut autojeni moottorit auki aivan äskettäin eikä niissä
ole ollut minkäänlaista bensiinistä johtuvaa vikaa vaan ovat ne olleet aivan
samanlaiset kuin yleensä amerikkalaisella bensiinillä ajetut moottoritkin.

Porvoossa 26. 7. 38.
Rajael Eriksson

Kuorma -autoliikennöitsija
Porvoon kaupungista.
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TODISTUS.
Toiminimeni käytössä on kaikkiaan 11 kuorma-autoa, 6 Fordia, 4 Chevro-

lettia ja 1 International, joista useimmat ovat viimevuosien malleja. Kaikissa
autoissani olen tammikuusta 1936 alkaen käyttänyt pääasiassa Eesti-bensii-
niä polttoaineena. Päästäkseni selville tämän bensiinin sopivaisuudesta auto-
jen polttoaineena, ja tutkiakseni julkisesti esitettyjen syytösten todenperäi-
syyttä, että Eesti-bensiini aiheuttaisi automoottoreissa epätavallista kulumista
ja syöpymistä, olen tuona aikana ottanut näistä asioista perusteellisesti selvää.

Kun kolmella Ford-autoistani, malli —37 oli ajettu kullakin 30.000 ja 50.000
km. yksinomaan Eesti-bensiiniä käyttäen, tarkastutin näitten moottorit kun-
kin ajomatkan jälkeen Etelä-Suomen Auto Oy:n korjauspajassa. Tällöin
ilmeni kaikissa mittauksissa, että mitään epätavallista kulumista ei ollut to-
dettavissa ja syövytystä tai nokimuodostusta ei myöskään koskaan huomattu.
Vanhimmilla autoillani on jo ajettu yli 100.000 km. Eesti-bensiiniä käyttäen,
ja mitään tämän polttoaineen aiheuttamia vikoja ei ole näitten autojen moot-
toreissa todettu useista virallisista tarkastuksista huolimatta, joten olen oma-
kohtaisesta kokemuksestani tullut täysin vakuutetuksi, ettei Eesti-bensiini
millään tavalla vahingoita autojen moottoreita.

Viitaten yllämainitsemiini seikkoihin ja ottaen huomioon Eesti-bensiinin
suuren puristuskestävyyden, jonka raskaassa kuormituksessa helposti huo-
maa, ja että se on hinnaltaankin muita bensiinilaatuja paljon halvempaa, olen
tullut näkemään, että Eesti-bensiini on vallankin raskaitten kuor-
in a-autojen edullisinta polttoainetta, ja luonnollisesti tulen edel-
leenkin käyttämään tätä, minulle taloudellisinta bensiiniä autojeni
polttoaineena.

Lahdessa, elok. 3 p:nä 1938. Kalle Saario.

Viittaan vielä lokakuun 11 p:nä 1936 antamaani todistukseen.

TODISTUS.

14 p:stä tammikuuta 1936 alkaen olen omistamissani kuorma-autoissa
käyttänyt yksinomaan eestiläistä bensiiniä ja on käyttämäni määrä 1 p:ään
marraskuuta tätä vuotta noin kolmekymmentätuhatta litraa. Tällä ajalla ja
eri määrien käytön jälkeen olen tarkastellut eestiläisen bensiinin vaikutusta
auton moottoriin. Kun eräällä autoistani oli ajettu 35,000 km. ja ainoastaan
eestiläisellä bensiinillä, menin Etelä-Suomen Auto Oy:n korjauspajalle tar-
koituksella puhdistaa ja tarkistaa tämän auton Ford 8 moottori ja samalla
todeta, onko sanottu bensiini millään erikoisella tavalla vahingoittanut sitä.
Tarkastuksen toimitti korjaamon työnjohtaja useampien monttöörien avus-
tamana.

Kun moottorin kansi oli avattu ja mittaus toimitettu, oli tuloksena, ettei
sanottu bensiini ollut aiheuttanut mitään vahingoittavasti, vaan voitiin todeta
samat tämän ajomäärän aiheuttamat seikat kuin muillakin bensiineillä ajet-
taessa.

Tämän vuoksi voin minä valanvelvoituksella todistaa, ettei E e s t i-b en-
s i in i millään tavalla vahingoita auton moottoria.

Lahdessa lokakuun 11 päivänä 1936.
Kalle Saario

Tehtailija, Lahti.
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TODISTUS.

Koska minulta useat autoilijat ja viimeksi tavaran myyjä, Oy. Trustivapaa
Bensiini, ovat tiedustelleet millaiseen käsitykseen olen tullut Eesti-bensiinin
suhteen auton polttoaineena, vastaan lyhyesti että saamani käsitykset ja ko-
kemukset siitä ovat täysin myönteisiä.

Olen nimittäin suorittanut sanotulla bensiinillä N. 100 000 ajokilometriä ras-
kaalla kuorma-autolla, joka tietää suunnilleen 25 000 Itr. polttoainekulutusta.
Rahallinen polttoainesäästö on siis ollut N. Smk. 10 000: —, verrattaessa käyt-
tämäni bensiinin hintaa muiden tunnettujen bensiinien hintoihin. En ole ha-
vainnut, että sitä kuluisi enemmän kuin muitakaan bensiinilaatuja km kohti.
Myyjän julkisuudessa esittämää ilmoitusta, että kaasuttajaan erikoiset suut-

timet asettamalla sitä kuluu vähemmän kuin tavallista naftabensiiniä, en ole
huomannut julkisuudessa kumotuksi.

Eesti-bensiinillä kone on helppo käynnistää, mikä mielestäni todistaa sitä,
että se kaasuuntuu tarpeeksi helposti. Moottorissa en ole havainnut napu-
tusta.

Eräitten henkilöitten väitteet, että paitsi epämiellyttävää hajua, Eesti-ben-
siini aiheuttaa moottorissa eräitä haittoja, m.m. epänormaalista kulumista ja
syöpymistä, on käytäntö minun kohdaltani osoittanut perättömiksi, mikäli
pidetään riittävänä sillä ajamaani 100 000 kilometrimäärää. Kun tänä aikana
ammattimiehet ovat koneeni aukaisseet tavanmukaisia korjauksia varten, ei
siinä ole todettu mitään bensiinin aiheuttamia haittoja, ei edes tavallista
enemmän nokea.

Puolestani voin melkoisella varmuudella todistaa nuo Eesti-bensiinille epä-
edulliset väitteet paikkansa pitämättömiksi. Lausuntoni perustuu käytännössä
saatuihin kokemuksiin, eikä kamariteoriaan.

Salossa 3/4 1938
Kaarlo Aitamäki.

P. S. En ole muuten mikään alokas autoasioissa, sillä takanani on 12:sta
vuoden kokemus ammattiautoilijana.

TODISTUS.

Me allekirjoittaneet, Salossa ja sen ympäristössä asuvat automiehet olem-
me käyttäneet Eesti-bensiiniä autojemme polttoaineena jatkuvasti aina
siitä alkaen kun tätä polttoainetta tällä paikkakunnalla on ruvettu myymään,
siis jo yli 2 vuoden aikana.

Minä, Oskar Rintala olen ajanut Ford 8 ja Chevrolet merkkiä olevilla
kuorma-autoillani jo yli 200,000 km. yksinomaan Eesti-bensiiniä käyttäen, ja
on tällöin bensiinikulutukseni ollut n. 50,000 litraa.

Minä, Verner Suoninen olen ajanut Ford merkkisellä kuorma-autollani
100,000 km. Eesti-bensiiniä käyttäen. Ajoissani olen kuluttanut 25,000 litraa
Eesti-bensiiniä.

Minä, Vilho Takala olen ajanut Ford merkkisellä kuorma-autollani 120,000
km. Eesti-bensiinillä. Kulutus 30,000 litraa.
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Automiehinä kyllä tiedämme, koska koneemme saavat kunnollista poltto-
ainetta, ja me kaikki olemme kokemuksissamme tulleet näkemään, että Eesti-
bensiini on bensiiniltä voimaa kysyvissä koetuksissa ja mitä erilaisimmissa
olosuhteissa aina osoittautunut täysin luotettavaksi ja todella hyvätehoi-
seksi auton polttoaineeksi. Omien tarkastuksiemme ja useitten ammattimies-
ten tutkimusten perusteella voimme myös vakuuttaa, että mitään moottori-
vikoja tai epätavallisia häiriöitä ei Eesti-bensiini ole koskaan autojemme
moottoreille aiheuttanut.

Käyttämämme Eesti-bensiini määrät, jotka yhteen laskettuina tekevät yli
105,000 litraa ja suorittamamme ajomatkat todistavat, etteivät havaintomme
perustu mihinkään pieniin kokeiluihin, vaan ovat ne raskaassa ajossa
ja todellisessa työssä saatuja tuloksia.

Salossa 30 p. heinäk. 1938.
Verner Suoninen, Salo.
Vilho Takala, Salo.
Oskar Rintala, Kuusjoki.

TODISTUS.

Omistamistani s:stä kuorma-autosta olen tammikuusta 1938 alkaen käyt-
tänyt yksinomaan eestiläistä bensiiniä 4:ssä autossa.

Epäilin kuten niin monet muutkin autoilijat varmaankin tekevät Eesti-
bensiinin käytön mahdollisuutta ja sen laatua yleensä.

Kokeilin aluksi yhdellä autolla Eesti-bensiiniä. Tällä koe-autolla saatoin
havaita, että bensiinin kulutus oli huomattavasti pienempi mitä tavallisella
amerikkalaisella bensiinillä ajettaessa. Toiseksi, vedossa tein sen havainnon,
että koneessa oli tuntuvasti parempi kiihtyväisyys ja sitkeys mitä aikaisem-
min. Tämä vaunu oli koko tämän koeajan raskaassa tukkiajossa kelin ollessa
mitä raskain.

Avattuani vielä moottorin tein sen huomion, ettei bensiini millään tavalla
ole pilannut sitä, vaan oli se kaikinpuolin moitteettomassa kunnossa.

Tämän jälkeen olen kuten edellä mainitsin käyttänyt lisäksi 3:ssa yksin-
omaan Eesti-bensiiniä ja olen siihen tyytyväinen.

Suurimmaksi osaksi minun kohdaltani joudutti siirtymistä Eesti-bensii-
niin hinnan ero verrattuna muihin, sillä 35 p:nin ero litranhintaa kohti on jo
yksinään sellainen tekijä, joka varmasti kannattaa ottaa huomioon, bensii-
nin vielä ollessa riittoisampaa kuin amerikkalainen.

• Kuten edellä mainitsin olen tyytyväinen tähän bensiiniin ja käytän sitä
edelleen.

Porvoossa 24. 7. —38.
B. Lindholm

Kuorma-autoliikennöitsijä
Porvoon kaupungista.
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