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f T Ikolatta- ja venemoottorien hoito asettaa niiden

omistajalle aivan toisenlaisia vaatimuksia kuin
mihin olemme tottuneet autoihin, moottoripyöriin y.m.
nähden. Jos viimeksimainittuihin ilmestyy vikoja, voi-
daan ne melkein aina viedä johonkin lähellä sijaitsevaan
korjauspajaan tai bensiiniasemalle, missä ammattitaitoi-
set henkilöt nopeasti korjaavat kaikenlaiset, sekä pienet
että suuret viat, mutta aivan toista on vesillä liikuttaessa,
siellä jokaisen täytyy olla oma mekaanikkonsa. Tietysti
jokainen haluaa, että hänen moottorinsa kävisi mahdolli-
simman hyvin aiheuttamatta huolia ja ylimääräistä
työtä, mutta jotta tällainen asiaintila saavutettaisiin, on
otettava huomioon eräitä tärkeitä moottorin hoitoa kos-
kevia seikkoja.

Yksi tällainen seikka on oikea voitelu. Gargoyle
Mobiloil on palvellut mitä ankarimpien työsikentelyolo-
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suhteitten vallitessa satoja kilpaveneen ohjaajia, javoitte
siis luottaa siihen, että se tulee työskentelemään myöskin
Teidän moottorissanne niin, että voitelusta johtuvia häi-
riöitä ei tule sattumaan. Katsokaa Gargoyle-taulukosta,
mikä Gargoyle Mobiloil-öljylaatu parhaiten soveltuu ulko-
laita- tai venemoottoriinne ja seuratkaa tämän taulukon
ohjeita sekä tässä kirjasessa annettuja neuvoja.



ULKOLAITAMOOTTORIT
Ulkolaitamoottorin kehitys.

Ulkolaitamoottori on nyt lopullisesti ~saanut paikan
auringossa". Sitä ei enää pidetä laitteena, joka jossain
määrin korvaa airoja soutuveneessä, tai yksinomaan
koneena, jota joskus voidaan käyttää huviajoon. Ulko-
laitamoottorilla on nykyaikana saavutettu ei ainoastaan
nopeusennätyksiä, vaan myöskin ensiluokkaisia kestä-
vyyssaavutuksia pitkillä matkoilla, joista ei ole voitu
uneksiakaan muutamia vuosia sitten. Tästä johtuu, että
nykyään ulkolaitamoottoria jo yleensä pidetään luotetta-
vana voimanlähteenä, ja rakennetaan näitä moottoreita
nykyään hyvin monenlaisia veneitä varten.

Ulkolaitamoottoriveneitten nopeus on lisääntynyt kym-
menestä sataan kilometriin tunnissa viime vuosina, ja
näyttää siltä, kuin tämä nopeus lähiaikoina vieläkin
kasvaisi.

Nopeampia veneitä, nopeampia koneita, se on kehityk-
sen tunnussana. Uudenaikaisten ulkolaitamoottorien
männät iskevät 4,000—12,000 kertaa minuutissa. Viisi
vuotta sitten oli kierrosluku ainoastaan puolet tästä
määrästä.

Rakenne ja käyttö.
Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ulkolaitamoot-

torit ovat kaksitahtista tyyppiä, joissa tavallisesti on
2 tai 4 vastakkaista vaakasuorassa asennossa olevaa
silinteriä. Hyvin heikoissa ja kevyissä moottoreissa
käytetään ainoastaan yhtä silinteriä, kun taas suurissa
ja voimakkaissa moottoreissa on 4 jopa 5 silinteriä.
Viimemainitut mallit ovat nelitahtisia moottoreita, joissa
silinterit ovat asetetut säteettäisesti kampikammion
ympärille.

Kuten kaikki kaksitahtiset koneet niin myöskin tämän-
tyyppinen ulkolaitamoottori imee polttoaineen kampi-
kammioon, puristaa sen ja siirtää sen silinteriin männän
yläpuolelle, missä se edelleenkin puristuu ja viimein
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syttyy. Kun palaneet kaasut ovat
tehneet tehtävänsä, ne poistuvat silin-
terin seinämissä olevista aukoista,
kun mäntä on kulkenut pois aukon
suulta. Toisinaan säädetään tarkis-
tusventtiilien avulla kaasuseoksen
kulkua kampikammioon. Muutamissa
rakennetyypeissä käytetään mekaa-
nisesti toimivaa venttiiliä. Muuten
sekä imu- että poistokaasut kulkevat
aukoista silinteriseinämissä. Sytytys-
tulppiin magneetosta tai induktio-
rullasta ja patterista johdettu virta
aikaansaa sytytyksen.

VOITELU.
Voitelu tapahtuu sekoittamalla öl-

jyä polttoaineeseen, ennenkuin poltto-
aine kaadetaan säiliöön. Kun tähän
seokseen tulee ilmaa kaasuttajassa
tai sekoitusventtiilissä ja kun seos on

päässyt kampikammioon, suurin osa polttoaineesta haih-
tuu, jättäen kaikille koneosille öljykerroksen. Kun seos
on tullut silinteriin, haihtuu täällä laputkin poltto-
aineesta, jolloin myöskin silinterin seinämille jää öljy-
pisaroita.

Ensiksikin on siis valittava oikea öljylaatu ja sen
jälkeen on otettava selville, missä suhteessa öljyä on
sekoitettava polttoaineeseen. Parasta on seurata kunkin
ulkolaitamoottoritehtaan antamia ohjeita tässä suhteessa.
Oikea sekoitussuhde riippuu tietysti moottorin raken-
teesta ja sen työskentelyolosuhteista. Kilpa-ajossa on
toisinaan käytettävä enemmän ja toisenlaatuista öljyä
kuin tavallisessa ajossa. Polttokaasun syöttöputkessa on
tavallisesti öljysuodatin. Se on irroitettava ja puhdis-
tettava säännöllisesti kerta kuukaudessa.

Katsojaa Gargoyle-taulukosta siv. 13, mikä on oikea
öljy ulkolaitamoottoriinne.
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Voiteluöljyn ja poltto*
aineen sekoittaminen.

Voiteluöljyä ja poltto-
ainetta ei pidä sekoittaa
polttoainesäiliössä, vaan eri-
koisessa, täysin puhtaassa
astiassa. Voiteluöljyä ja
bensiiniä on kaadettava oi-
keassa suhteessa tähän as-
tiaan ja seosta on sitten se-
koitettava puhtaalla tikulla
tai muulla sellaisella.

Vaihdepesäkkeen voitelu paineruiskulla.
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Vaihdepesäkkeen voi'
telu.
Vaihdepesäkkeen voi-

telu tapahtuu useimmi-
ten paineruiskulla, jolla
tähän pesäkkeeseen pai-
netaan paksua öljyä tai
rasvaa (kts. edell. siv.);
Vaihdepesäkkeen voite-
luvaatimukset ovat erit-
täin suuret. On käytet-
tävä voiteluainetta, joka
on pehmeää, miltei juok-
sevaa ja johon ei muo-
dostu kanavia alhaisessa
lämpötilassa. On nimit-
täin muistettava, että
tämä vaihdepesäke, joka
käyttää potkuria, on ve-
den alla, jossa lämpö-
määrä väliin voi olla

jopa 0° :eessa riippuen vuodenajasta. Voiteluaineen on
myös oltava sellaista, että se estää veden haitallista
vaikutusta. Se ei myöskään saa juosta ulos, ei silloin-
kaan, kun kone nostetaan ylös vedestä ja aurinko alkaa
lämmittää sitä. Voiteluaineen on sitäpaitsi oltava täysin
happovapaata ja muuten puhdasta, niin ettei se ole
vahingollista pesäkkeen kuulalaakereille ja muille osille.
Voiteluaineen pitää lisäksi estää veden tunkeutumista
vaijidepesäkkeeseen.

Voiteluaine, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset, on
Vocolubricant.

Riippuen siitä, kuinka usein moottoria käytetään, on
voiteluainetta lisättävä vaihdepesäkkeeseen, joko joka
viikko tai sitten ainakin joka neljäs viikko.
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ULKOLAITAMOOTTORITEHTAAT

Caille Motor Company, U.S.A.
Cross Gear & Engine Company, U.S.A.
Elto Outboard Motor Company, .S.A.
Evinrude Motor Company, U.S.A.
Johnson Motor Company, U.S.A.
Lockwood Motor Company, U.S.A.
Ab. Archimedes, Ruotsi.
Ab. Pentaverken, Ruotsi.

suosittelevat Gargoyle Mobiloil-öljyä.

Näitten tehtaitten valmistusmäärä on 98 % koko ulko-
laitamoottorien valmistusmäärästä Yhdysvalloissa ja
100 % Ruotsissa.

4 huomattavinta amerikkalaista ulkolaitamoottoriteh-
dasta (Evinrude, Johnson, Elto, Lockwood) suosittelee
yksinomaan Gargoyle Mobiloil-öljyä bensiinisäiliön
kyljessä.

Pyytäkää siis
Gargoyle Mobiloil-öljyä!

VACUUM OIL COMPANY, HELSINKI.
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HÄIRIÖITÄ ULKOLAITA*
MOOTTORISSA.

Ulkolaitamoottorin rakenteesta johtuu, että monet sel-
laiset viat ja häiriöt, joita helposti sattuu monimutkai-
semmissa koneissa, eivät ulkolaitamoottorissa tule kysy-
mykseen. Tästä huolimatta kuitenkin usein tapahtuu,
että huonosta sytytyksestä, epätäydellisestä kaasutuk-
sesta ja väärästä voitelusta aiheutuu vakavia häiriöitä.
Tämän kirjasen rajoitettu tila asettaa esteen näiden
vikojen tarkemmalle käsittelemiselle, mutta tahtoisimme
kuitenkin kiinnittää huomiota muutamiin häiriöihin, jotka
usein sattuvat ulikolaitamoottorissa ja jotka ovat tavatto-
man kiusallisia, mutta kuitenkin hyvin helposti vältettä-
vissä.

Jokainen moottori voi polttaa puhtaasti ainoastaan
määrätyn määrän öljyä normaalisissa työskentelyolo-
suhteissa. Jos öljyn syöttö nousee liian suureksi, niin
liika öljy kerrostuu sytytystulpille ja silinterin seinämille.

Tämä liiallinen öljyn syöttö johtuu joko siitä, että
öljyä on sekoitettu polttoaineeseen liian runsaasti tai että
seosta syötetään moottoriin liian suurissa määrin. Nämä
epäkohdat ovat helposti autettavissa. Ensiksikin on
sekoitettava öljyä polttoaineeseen oikeassa suhteessa,
mikä sopii moottoriin ja sen työskentelyolosuhteisiin.
Samalla on huomattava, että öljyn sekoittaminen poltto-
aineeseen tapahtuu perinpohjaisesti, ennenkuin sekoitus
kaadetaan polttoainesäiliöön. Toiseksi on vältettävä
liikakaasutusta ja kaasuttajan ylivalumista.

Viallinen sytytystulppa lakkaa pian kokonaan toimi-
masta, sillä tällainen tulppa ei saa aikaan silinterissä
täydellistä räjähdystä, mikä polttaisi voiteluöljyn. Joka
kerta, kun räjähdys jää epätäydelliseksi, kasaantuu
enemmän palamatonta voiteluöljyä silinteriin. Tällöin on
heti muutettava viallisten sytytystulppien tilalle uudet.

Vialliset sytyiysiulpat.

Kilpa-ajoon käytetyt sytytystulpaf tavallisesti eivät
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toimi hyvin jokapäiväisessä (käytössä. Sentähden on käy-
tettävä sytytystulppaa, joka soveltuu työolosuhteisiin.
Käyttäessänne tavallista enemmän öljyä kilpa-ajossa
välttäkää moottorin hiljaista käyntiä, koska tämä aikaan-
saa vikoja sytytystulpissa. Tosiasia on, että ikäyttäes-
sänne moottoria hiljaista vauhtia pitkän aikaa öljyä
alkaa kasaantua silinteriin, ja tällöin sellaisetkin sytytys-
tulpat, jotka on aiottu normaalisia olosuhteita varten,
vikaantuvat. Hiljaista käyntiä olisi siis vältettävä.

Liikakaasutus.
Kun liian paljon polttoainetta syötetään kaasuttajaan,

vaikeutuu käyntiinpano tai kone pysähtyy käytyään
muutaman sekunnin. Tällainen voi hyvin helposti tapah-
tua, joskaasuttajan annetaan vuotaa yli moottorin ollessa
kuumana tai jos pidetään ilmansäätöventtiiliä suljettuna,
kun moottori pannaan kylmänä käyntiin. Sulkekaa neula-
venttiili ja kiertäkää moottoria, kunnes se alkaa käydä;
sen pitäisi ikäydä muutaman sekunnin ja sitten pysähtyä.
Tämän jälkeen säätäkää kaasuttaja oikein.

Vettä bensiinissä.
Vesihöyryn tiivistymisestä ja väliin: myöskin muista

syistä vettä usein ilmaantuu polttoainesäiliöön ja kaasut-
tajaan, vaikeuttaen käyntiinpanoa tai pysähdyttäen moot-
torin. Tällöin on irroitettava bensiinisiivilän tulppa ja
laskettava vesi pois siivilästä, säiliöstä ja kaasuttajasta.

Tukkeutuneet polttoainesiivilät
Näiden siiviläin tehtävänä on koota kaikenlaista likaa

polttoaineesta. Jos siis polttoaine ei juokse helposti
kaasuttajan läpi, on siivilä irroitettava ja puhdistettava.
Moottoria käytettäessä suolaisessa vedessä tapahtuu
usein, että pehmeä, valkoinen tai keltainen kerros kasaan-
tuu siivilään. Tämä johtuu suolalla kyllästetyn ilman
vaikutuksesta alumiinisiin polttoainesäiliöihin. Tällainen
ilmiö ei ole vaarallinen, paitsi siinä tapauksessa, jos se
tukkii siivilät.
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1. Vauhtipyörän mutteri. 2 Ilmaventtiili. 3. Täyttöaukon tulppa. 4. Poltto»
ainesäiliön hana. 5. Äänenvaimentaja. 6. Silinterinkansi. 7. Puolipurist. vipu. 8.
Ohjausköyden silmukka. 9. Puolip. venttiili. 10. Poistoaukko. 11. Kääntölaakeri.
12. Peräänkiinnitys 13 Pakoputken sulkija. 14. Pakoputki. 15. Tukihylsy. 16.
Akselihaarukat. 17. Tukihylsyn asetteluruuvi. Veden alla: 18. Pakoputken aukko.
19. Veden tuloaukko. 20. Veden poistoaukko. 21. Potkurin mutteri. 22. Potkuri.
23 Rasvan täyttö (toiselta puolelta). 24. Kalarauta. 25. Vaihdelaatikon pää. 26.
Vaihdelaatikon pään ruuvi. 27. Vaihdelaatikko (alaosa). 28. Veden tyhjennysaukko.
29. Suuntauslevy. 30. Tarkastusaukon tappi. 31. Vaihdelaatikko (yläosa). 32. Tyh»
jennysaukon tappi. 33. Peräpultin lovi. 34. Siivilä. 35. Kiinnityspultit. 36. Kaasut»
taja. 37 Tangon nivel. 38. Kaasun säätö 39. Pysäytysnappula. 40. Ilmantuloaukon
kansi. 41. Luistinventtiili. 42. Sytytyksen säätö. 43. Vauhtipyörä. 44. Käyntiinpano»
nuoran uurre.
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VENEMQOTTQRIT

Käyttäkää oikealaaiuisia öljyä.
Mitä venemoottorien voiteluun tulee, on ensiksikin

tietysti katsottava, että käytetään oikealaatuista öljyä
Gargoyle Mobiloil-öljyä.

Toisekseen, koska öljy on kaadettava koneeseen, on
otettava huomioon, että astia, josta öljyä kaadetaan, on
aivan puhdas. Lukemattomia kertoja lian täyttämä öljy-
suodatin ja myöhemmin palaneet laakerit ovat aiheutu-
neet haituvista, jotka ovat irroittuneet trasselitukosta,
millä on pyyhitty käytettyä öljyastiaa. Sentähden kat-
sokaa, että astia, josta öljyä kaadatte koneeseen, on
puhdas.

\lkää kaatako liikaa öljyä säiliöön.
Kolmanneksi on tärkeätä, että.öljyä ei kaadeta liikaa

öljysäiliöön. Liian korkea öljytaso aiheuttaa tarpeetto-
man suuren öljynkulutuksen, likaiset sytytystulpat ja
suuret nokihiilikerrostumat.

Liikaa öljyä ei siis saa kaataa säiliöön, mutta kuitenkin
on katsottava, että se aina on täysi. Kampikammiossa,
jossa on öljyä ainoastaan puolet oikeasta määrästä, tay-
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tyy sen kiertää kaksi kertaa niin usein
kuin tavallisesti. Se ohentuu ja lai-
menee kaksi kertaa niin nopeasti ja
sillä on ainoastaan puolet lämmön-
johtokyvystään. Siis neljänneksi aina
on muistettava, että öljytaso kampi-
kammiossa on pidettävä oikealla koh-
dalla.

Öljyn vaihto
Olette käyttäneet moottorianne muu-

tamia tunteja joka päivä noin kuukau-
den ajan ja teidän on siis ryhdyttävä
toimenpiteisiin öljyn vaihtamiseksi, ku-
ten autossakin tehdään. Samoinkuin
autossakin tulee öljy venemoottorissa-
,kin likaiseksi ja ohenee, sillä siihen
sekoittuu vettä, haihtumatontä poltto-
ainetta, tomua, metallihiukkasia ja
nokikerrostumia. Päästäksenne näistä
tarpeettomista lisäaineista ja samalla

välttääksenne koneenne vahingoittumista, on öljy sään
nöllisesti laskettava pois kanipikammiosta.

Mitä autoihin tulee, on helppo tietää, koska öljy on
laskettava pois, sillä mittaristahan näkyy, kuinka monta
kilometriä autolla on ajettu. Venemoottoriin nähden
tämä ei ole yhtä helppoa. Lienee parasta, että öljy
lasketaan pois moottorista noin 100 käyttötunnin jälkeen,
sillä tällöin moottorin korkein teho parhaiten säilyy.

6 hyvää neuvoa.
Noudattamalla seuraavia kuutta yksinkertaista neuvoa

voitte epäilemättä saada moottorinne toimimaan useam-
pia käyttötunteja ilman, että vikoja ilmaantuu.

1. Älkää käyttäkö liikaa kaasuttajan ilmansäätövent-
tiiliä moottoria käyntiinpantaessa, älkääkä myöskään
antako kaasuttajan liikaa vuotaa yli.
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2. Käyttäkää moottoria niin, että se pysyy kuumana.
3. Säätäkää kaasuttaja niin, että käytätte heikointa

kaasuseoiSta, jolla saatte täyden voiman moottorista.
4. Älkää antako moottorin käydä, jos joku sytytys-

tulpista on epäkunnossa.
5. Välttäkää liiallista tyhjänä- ja hiljaista käyntiä.

Jos tämä on välttämätöntä, säätäkää jäähdytysveden
tulo niin, että kone pysyy kuumana.

6. Lisätkää aina Gargoyle Mobiloil-öljyä kampikam-
mioon, jotta öljy pysyy oikealla korkeudella.

Kuinka öljy on laskettava pois.
Öljy on paras laskea pois moottorista silloin, kun kone

on vielä kuuma. Silloin kaikki vieraat aineet, jotka
mahdollisesti ovat sekaantuneet öljyyn, ovat vielä juok-
sevassa tilassa ja helposti poislaskettävissa. Muuten osa
näistä aineksista kerrostuu kampikammion seinämille ja
jää sinne.

Jos kone on varustettu ulkopuolisella öljysäiliöllä, öljyn
tyhjentäminen on helppo asia. Öljyn tyhjentäminen
kampikammiosta on vaikeampaa, sillä pohjatulppaan on
tavallisesti vaikea ipäästä käsiksi. Jos näin on asianlaita,
poistakaa kampikammion kansi ja tyhjentäkää öljy öljy-
pumpun avulla. Muutamissa koneissa on nykyään tätä
tarkoitusta varten varta vasten rakennetut pumput.

Laskettuanne öljyn pois muuttakaa ja puhdistakaa
öljysuodatin bensiinillä. Jos pyyhitte kampikammiota,
käyttäkää puhdasta, ehyttä kangaskappaletta tähän tar-
koitukseen, älkääkä koskaan käyttäkö trasselia.

Älkää huuhdelko kampikammiota paloöljyllä, sillä osa
paloöljystä jää melkein varmasti kampikammioon ja
ohentaa siellä tuoreen öljyn.

Kun mekaanisia voitelulaitteita ja läpinäkyviä öljy-
kuppeja käytetään koneen voiteluun, pitäkää ne hyvin
täytettyinä ja säätäkää öljynsyöttö kunkin moottorin
erikoisohjeitten mukaan. Katsokaa, miten öljy juoksee
öljykupeista sen jälkeen, kun kone on lämminnyt, sillä
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usein öljynsyöttö näistä kupeis-
ta tapahtuu nopeammin koneen
kuumetessa ja hitaammin öljyn
jäähtyessä ja öljymäärän vähe-
tessä öljykupista..

Jos mekaaninen öljyämislaite
on varustettu käsivivulla, kään-
täkää sitä muutamia kertoja,
ennenkuin panette koneen käyn-
tiin. Täten täyttyvät öljyjohdot
öljyllä, joka mahdollisesti niistä
koneen seisoessa on juossut pois.

KÄYTTÖOHJEITA
Koneen lämpö.

Venemoottorimiehet toisinaan kerskailevat sanoen:
~Katsokaa, kuinka ,se käy kylmänä". Aivan kylmästä
silinteristä ollaan toisinaan hyvinkin ylpeitä. Valitetta-
vasti kuitenkaan tämä ei ollenkaan osoita tehokasta
työskentelyä ja tällaisesta asiain laidasta johtuu useita
vakavia konehäiriöitä.

öljyn oheneminen.
Jotta bensiini täydelleen muuttuisi kaasuksi, vaaditaan

suhteellisen korkeata lämpöä, muuten osa polttoainetta
pysyy sekoittuneena silinterin seinämillä olevien öljy-
pisaroiden kanssa ohentaen öljyä ja aiheuttaen poltto-
aineen tunkeutumista kampikammioon. Vielä suurempi
osa polttoaineesta menee hukkaan pakoputken kautta.
Polttoaine, joka tulee kampikammioon, ohentaa öljyn
siellä vähentäen sen voitelukykyä. Kun silinterin seinä-
mät ovat kuumia, muuttuu polttoaine kaasuksi, vähentää
öljyn ohentumista ja edistää tehokkaasti räjähdystä.
Kun polttoaine pääsee tunkeutumaan kampikammioon
kylmässä koneessa, tulee kampikammioon myös vettä,
jota muodostuu palamisessa syntyneestä höyrystä. Täten
syntynyt vesi sekaantuu öljyyn ja nokeen muodostaen
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emulsion tai sakan, joka voi tukkia öljysuodattimen ja
aiheuttaa vakavia häiriöitä. Kun kone on kuuma, tämä
höyry ei tiivisty vedeksi, vaan poistuu kampikammiosta.

Jos liikaa hiili- ja nokikerrostumia muodostuu, vaik-
kakin käytetään Gargoyle Mobiloil-öljyä oikeata laatua,
merkitsee se sitä, että räjähdys ei tapahdu täysin tehok-
kaasti tai että voiteluöljyä tulee koneeseen liikaa, tai voi
se myöskin merkitä kumpaakin. Savuava liekki ei voi
polttaa täydellisesti öljyä, vaikka sitä olisi vain vähän,
ja puhdas, kuuma räjähdys ei myöskään voi polttaa
kaikkea öljyä, jos sitä tulee liikaa silinteriin. Sekä näitä
että muita vikoja voidaan helposti välttää, jos pidetään
mielessä seuraavat tärkeät ohjeet:

10 hyvää neuvoa.
1. Pitäkää kone aina oikeassa lämpötilassa sen käy-

dessä. 55—70° C. on oikea poistuvan jäähdytysveden
lämmön keskimäärä. Jos voitte hyvin koskettaa kädel-
länne silintereitä, eivät ne enää ole tarpeeksi kuumia
voidakseen toimia tehokkaasti.

2. Käyttäkää heikointa kaasuseosta, mikä voi antaa
täyden voiman moottorille.

3. Jos kone nakuttaa, järjestettyänne kaasun säädön
ylläolevan mukaisesti ja jos sytytys lisäksi on oikein sää-
detty, on parasta (käyttää korkealaatuista erikoispoltto-
ainetta.

4. Pitäkää sytytysjärjestelmä hyvässä kunnossa.
Kuuma kipinä aiheuttaa nopean puhtaan räjähdyksen.

5. Älkää kaatako liikaa öljyä kampikammioon ja kat-
sokaa, että läpinäkyvistä syöttökupeista tai mekaanisista
voitelulaitteista ei juokse liikaa öljyä moottoriin.

6. Välttäkää tyhjänäkäyntiä, älkääkä muuten käyttäkö
konetta hiljaa enempää kuin on tarpeellista. Jos tätä ei
voida välttää, pitäkää kone kuumana ja kaasuttaja sää-
dettynä niin pienelle kuin mahdollista.

7. Asettakaa venttiilin nostajat siten, että pelivara on
oikea, sillä huono puristus vähentää voimaa, haaskaa
polttoainetta ja vähentää räjähdyksen tehoa. Vuotavat
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venttiilit ja männät edistävät liikaa
öljynsyöttöä ja hiilen muodostumista.
Käyttäkää Gargoyle-taulukon suosit-
telemaa Gargoyle Mobiloil-öljylaatua.
Kokeilut tuntemattomilla öljyillä voi-
vat aiheuttaa vahinkoa.

9. Älkää luulko, että paksumpi öljy,
kuin mitä suositellaan Gargoyle-tau-
lukossa moottorianne varten korvaa

metallin, mikä on kulunut pois silintereistä, männistä tai
muista moottorin osista. Asettakaa tilalle uusi tai kor-
jatkaa vanhat kuluneet osat,

10. Jos kone on varustettu säädettävällä öljyn jääh-
dyttäjällä, katsokaa, että se on asetettu niin, että oikea
öljyn lämpö säilyy veden lämpömäärän vaihdellessa.

Sähkölaitteet.
Sähkölaitteet vaativat vähän voitelua. Magneeton,

generaattorin ja käyntiinpanomoottorin laakerit ovat
varustetut voiteluaukoilla tai öljykupeilla. Voidelkaa
laakerit joka viikko muutamilla tipoilla moottoriöljyä.
Virranjakajan laakerit voidaan voidella moottoriöljyllä,
'kun laakereissa on öljykupit, tai Mobilubricant-rasvalla,
jos rasvakuppeja käytetään. Pitäkää rasvakupit hyvin
täytettyinä Mobilubricant-rasvalla.

Kun hammaspyöräkäytöllä varustettu pumppu panee
jäähdytysveden liikkeeseen, on pumpun laakerit usein
varustettu rasvakupeilla. Pitäkää pumpun laakerit täy-
tettyinä Mobilubricant-rasvalla ja kiertäkää näitä kup-
peja kerran täi kahdesti päivässä.

Kytkin

Venemoottoreissa käytetään
monentyyppisiä peräytyskytki-
aniä, ja niitten voiteluvaatimukset
ovat hyvin erilaiset eri mootto-
reissa. Jos niitä ei voidella suo-
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raan moottorista käsin, on niitä säännöllisesti erikseen
voideltava. Tavallisimmin käytetään peräytyskytkimiin
rasvaa, ja suosittelemme tällöin korkealaatuista vaseliinia,
Mobilubricant-rasvaa, tarkoitukseen. Erikoisesti soveltuu
tarkoitukseen Vocolubricant-rasva, jota jo edellä suosit-
telimme ulkolaitamoottorien vaihdepesäkkeisiin. Kun
kytkinkammio on varustettu rasvakupeilla, on nämä
täytettävä Mobilubricant-rasvalla ja rasvakuppeja kier-
rettävä muutamia kierroksia päivittäin.

Potkuriakselin laakerit, nivelet y.m. on myöskin pidet-
tävä hyvin voideltuina.

SUOSITTELUTAULUKKO VENE. JA
ULKOLAITAMOOTTOREILLE.

Seuraavalla aukeamalla olevasta taulukosta näette
oikean laadun Gargoyle Mobiloil-öljyä käytännöllisesti
katsoen kaikkia vuosien 1929—1931 mallia olevia Suo-
messa esiintyviä vene- ja ulkolaitamoottoreita varten.
Autoja ja moottoripyöriä varten on julkaistu eri kirja-
nen, joka ilmaiseksi lähetetään pyydettäessä. (Katsokaa
irtileikattavaa sivua tämän kirjasen lopussa.)

Alle — 18° C. pakkasella suositellaan Gargoyle Mobil-
oil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin. Kirjaimet taulu-
kossa osoittavat suositellun Gargoyle Mobiloil-öljylaadun.

A merkitsee Gargoyle Mobiloil "A",
B „

Gargoyle Mobiloil "B",
H „ Gargoyle Mobiloil Aero "H" j.n.e.

Ohjeita sellaisten merkkien voitelusta, joita ei ole otettu
Gargoyle-taulukkoon, lähetetään pyydettäessä. Soittakaa
tai kirjoittakaa

VACUUM OIL COMPANYLLE,
Helsinki. Puhelin 23 601.
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VENE» JA ULKOLAITA» 1931 1930 1929 1928
MOOTTORIT

Moottori Moottori Moottori Moottori

Andros B 15
Archimedes (ulkolaitani. 2.5, 3.5

ja 5 hv.)
„ (AA, A*2, A*3)
~ (kilpamoott. 7 hv. ja BSRB)

Ares (T/W 8 D)
„ (muut mallit)

BB
li 15

TT

BB

TT

151!

B. M. W.
Buffalo (Knight)

„ (Clipper)
~ (malli BA, CE, CM, 50-80,

Navy & Navigator) . . .
~ (kaikki muut mallit) ~ . .

BB
A
B

A
B

A
B

BB
A

A
B

Caille (Aristocrat)
~ (kaikki muut mallit) .. . .

~ (ulkolaitamoottori)
Chrysler ( Royal malli AM 6. AMR)

~ (Imperial malli AM)
.. . .

~ (muut mallit)
Cross . . . .

BB
B

BB
B

BB
B

BB
B

Arc
A
A

A
A
BB
BB
B B

(ulkolaitamoottori)

A
A
BB
BB
B
15
A
TT
A
A
A

A
TT
A
A
A

Dunelt
A
TT
A
A
A

A
A

BB
1515
B

A
TT
A
A
A

Elto
Evinrude
Falcon
Fay & Bowen (Faybow) (Malli

Challenger, Conqueror,
Defender, T & 1 Z). .

.

~ (Faybovv) (kaikki muut mall.)
Fiat (53*A)

1515

15
A

15
A

A
B
AG. E. N.

11

151!
A
B
A

A
B

Gray (Malli Z, ZB, 1—5, 2—lo,
6 U, O)

~ (malli 4—50, H 50, II 75)
~

(kaikki muut mallit)
.. . .

A A
li

Hl', 1515 BB BB
Hall Scott (A. C. F.)
Hartford (ulkolaitamoottori) .

B B

lltis
A

li
A

B

Indian
A
A

A A A

Johnson 6. Johnson Seahorse
(ulkolaitamoottori). . . . A AA

Kermath (Malli 3, 4—5, 6-8, 12,
A
H

XII
A
A
A

A

A
II
II
A
A

16 & 20)
(malli 35, 50, 65, 70, 85, 100)
(kaikki muut mallit) . . . .

A
II

XII
A
A
A
A

A
II
II
A
A

Kipinä .
K. V. K.
Lockwood (Malli 41)

..

~ (ulkolaitamoottori) A A A

MaybachD(l2sil. * 150 hv), S 5,
S 6, S 7 (60-100 hv.) SI,
S 2 (W 2, W 3). (60 hv.)

Maybach (Diesel G 4 a ja ilma»
laivamoottori VL 2). .

TT

\v

TT TT TT

\V \v

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn luotettava neuvo, joka perustuu
sen insinöörien tarkkoihin tieteellisiin ja käytännöllisiin kokeisiin.
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VENE» JA ULKOLAITA»
MOOTTORIT

1931 1930 1929 1928
Moottori Moottori Moottori Moottori

Niagara (Dunkirk) (D*sarja)
~ (Dunkirk) (malli 84.) B

B 15
(Dunkirk)(kaikkimuutmall.) A

~ (Chicago)
Nopsa A

A A
A

Olympia
Osmo
Penta (ulkolaitamoottori U 21) . A A

(ulkolaitamoottori S 2)... A

A A
A A

A
A

A
A

(ulkolaitamoott., racermalli
U 21, I 2) TT TT

(malli P 4, P 6) AF
(kaikki muut mallit) .... A A A

„ (A 4, BM 2. C4, C6, kun
paloöljyä käytetään polt»
toaineena)

Pirat

A

BB BB H K HB
A
APyrkijä A A A

Red Wing Thorobred (Malli A,
D, K, KK) A A A A

(Big Chief 4, Big Chief Spe»
cial 4, BB 6, Med. Duty,
BB 6, High Speed, Big
Chief 6 & Big Chief
Special 61 B B B

(BB Special 6 Med. Duty,
BB Special 6 High Speed) H H

15

H
A

II
ASarin A A

Scrippis (F 6 Jr. Gold Cup, malli
G 6, H 6. 202, 172, F 4,
F 6, 200, 201, 120, 121,
84, 125, 124, 173, 162,
163 & 203) B B

(kaikki muut mallit) .... BB BB
B

li 15
A
A
Bli
li

B
BK
A
A
1515
B

Simplex A A
Sterling (Neptuno) A A

iCoast Guard) BB BB
(kaikki muut mallit) .... B B

Thornycroft (RE 4, AB 4, DB 2,
M 2, M 4 (paloöljymoot»
torit) BB BB 1515 15B

(RE 4, AB 4, DB 2, M 2,
M 4) (bensiinimoottorit) A A A A

~ (kaikki muut mallit) .... BB BB
T. S. D TT

BB KB
TT

Universal (Util.)
„ (Flexifour) BB BB

(kaikki muut mallit) .... B B

A A
BB HB
B B

Van Blerck n
Wickström (5-7 hv., 1 5i1.)... A

„ (7 hv., 2 sil.) A

Winton B BB BB BB

A A(9—12 hv., I—2 sil.). ... A A
(muut mallit) A A A A

Tokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn luotettava neuvo, joka perustuu
sen insinöörien tarkkoihin tieteellisiin ja käytännöllisiin kokeisiin.
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Millaisissa pakkauksissa voiteluaineemme ovat.

Gargoyle Mobiloil ~E"-öljyä myydään rautaisissa ja puisissa
koko- ja puoliastioissa sekä 5 ja 1 gall. kannuissa.
Gargoyle Mobiloil Arctic-, ~A"-, ~AF"-, ~BB"- ja ~B"-öljyjä
myydään rautaisissa ja puisissa kokoastioissa, rautaisissa
puoliastioissa sekä 10, 5 ja 1 gall. kannuissa.
Gargoyle Mobiloil ~A"-öljyä myydään sitäpaitsi % gallonan
kannuissa.
Gargoyle Mobiloil Aero ~D"-öljyä myydään rautaisissa puoli-
astioissa sekä 10, 5 ja 1 gall. kannuissa.
Gargoyle Mobiloil ~TT"-öljyä myydään 10, 5 ja 1 gall. kan-
nuissa.
Gargoyle Mobiloil Aero ~W"-öljyä myydään puisissa koko-
astioissa, rautaisissa puoliastioissa sekä 5 ja 1 gall. kannuissa.
Gargoyle Mobiloil ~C"- ja ~CW'-öljyjä myydään puisissa koko-
astioissa ja rautaisissa puoliastioissa ja myöskin xk astioissa
Dolly-pumppua varten sekä 5, 1 ja % gall. kannuissa.
Gargoyle Mobilgrease- ja Vocolubricant-rasvaa myydään rau-
taisissa koko- ja puoliastioissa ja, myöskin K A ast. Dolly-
pumppua varten sekä 10, 5 ja 1 naulan purkeissa.
Mobilubricant-rasvaa myydään puisissa koko- ja puoliastioissa
sekä 25, 5 ja 1 naulan purkeissa.
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Nimi:

Osoite:

allekirjoitus.

Lähetettävä 40 pennin avonaisessa kirjekuoressa os
VACUUM OIL COMPANY,
Helsinki.

VACUUM OIL COMPANY
Leikatkaa irti tästä. Keskuskatu 5.

Jos haluatte ylimääräisen vapaakappaleen ~Oikea Voitelu"4urjasta itsellenne tai jollekin
tuttavistanne, täyttäkää allaoleva kuponki ja lähettäkää se osoitteellamme Helsinkiin.

Pyydetään lähettämään vapaakappale ~OIKEA VOlTELU"*kirjasta:

Ulkolaita* ja venemoottoreita varten kpl.
Henkilö*, kuorma* ja linjasautoja sekä traktoreja varten kpl.
Moottoripyöriä varten kpl.







Mukava 1 gallonan
pakkaus


