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AUTOTARVIKKEITA

£XtOC paristoja autoja ja moottoripyöriä varten

iXtöC radiopalstoja.

JELXIÖC-IRONCLAD erikoisrakenteisia laatuparistoja

Linja-autoja,
vedenalaisia,

laiturivaunuja,

sähkökuljetuslaitteita,
sähköllä käyviä kuormavaunuja y.m. varten.

Oivallisen rakenteensa ja suuren varauskykynsä ansiosta ovat
Exide paristot tunnetut varmoina ja pitkäikäisinä virtalähteinä.

aivojen varavalaistusta
unia,

Exide paristojen suunnittelussa on kiinnitetty erikoista huomiota
suuren kestävyyden ja taloudellisuuden aikaansaamiseksi.

Exide huoltoasemallamme suorittavat ammattimiehet ajanmukaisilla
työvälineillä ja laitteilla kaikkea alaankuuluvaa paristohuoltoa.

OSRAM
AUTOLAMPUT
Osram-bilux-»S»-lampDuja,
Osram-ambra-lamppuja,
Osram-auto-valonheittäjälamppuja,
Osram-autolamppuja lisävalaistusta varten,
Osram-pysähdysmerkki-lamppuja,
Osram-moottoripyörä lamppuja.

BENDIX
OHJAUKSEN VAKAUTTAJA

tekee ohjauksen häiriöttömäksi huonoimmillakin
teillä,

LEVYPYÖRIÄ

on perusteellisesti kokeiltu erilaisissa olosuhteissa
ja on se osoittautunut kestäväksi ja tehokkaaksi,

linja-autoja, kuorma- ja
perävaunuja varten. Reijit-
tämättömiä levypyöriä eri

automalleihin.

vähentää rengaskuluja, koska vakauttajan tarjoa-
man turvallisuuden vuoksi voidaan vanhoja renkaita
käyttää vaaratta paljon kauemmin kuin aikaisemmin.

tekee rengasräjähdykset vaarattomiksi estäen auton
suistumasta tieltä räjähdyksen jälkeen,

on helppo asentaa kaikkiin henkilö-, kuorma- ja
linjavaunu malleihin.
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/fe-tfoi/ AUTOTARVIKKEITA
»CARTER» kaasuttajia käyttäen

saavutatte:

helpomman käynnistyksen,
suuremman voiman,
pienemmän polttoainekulutuksen.

A.C. sytytystulppa on moottorimiesten suosit-
telema kestävyytensä ja varmuutensa
ansiosta.

A.C. suosittelutaulukosta löydätte tarvitse-

manne sytytystulpan.

A.C. sytytystulpat kuuluvat useiden auto-

merkkien vakiovarusteisiin.

»Carter» on eniten levinnyt kaasuttaja.

Pidämme varastossamme varaosia
kaikkia »Carter» kaasuttajia varten.

Tutustukaa »Carter» moottorin vii-
meistelyhuoltoon.

A.C. SYTYTYSTULPPIEN PUHDIS
TUSLAITE.

»FERODC» JARRUHIHNAT
Parhainkin sytytystulppa vaatii

säännöllisen puhdistamisen.

A.C. sytytystulppien puhdistuslaite
korjaamoissa ja huoltoasemilla
lisää työnopeutta ja tehostaa
asiakaspalvelua.

Kullekin jarrujärjestelmälle
valittu sopiva Ferodo-jarru-
hihna takaa suurimman ajc-
varmuuden ja taloudellisuu-
den.

MARCHAL-
AUTOVALAISIMIA

Valonheittäjiä,

taka lyhtyjä,
pysäköimisvalaisimia,
varaosia, valonheittäjän laseja.

Hyvä valaistus lisää ajovarmuutta.

NEW DEPARTURE HYATT
KU U LALAAKERIT RU LLALAAKERIT

Näitä laakereita käyttämällä saavutetaan paras
mahdollinen teknillinen ja taloudellinen tulos.

Useiden automerkkien vakiovarusteita.

HARRISON AUTOLÄMMITYSLAITTEET
tekevät talviajon miellyttäväksi, helposti kiinnitettävissä,
säädettävä tasainen ilmavirtaus.

Useita eri malleja.
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AMMCO
Kiertokangen tarkistus- ja oikaisulaite

Mittaa ja oikaisee tarkasti ja nopeasti kiertokangen
kieroontumiset.KieroomumiseT.

Varustettu paisunta-leuoilla
esim. yleisin malli B

tavallisesti 39—68 m/m
lisäleuoilla 67—80 mm

Kätevä ja välttämätön korjaamotyöväline

B
E
A
N

ETUPYÖRIEN
TARKISTUSLAITE
JA OI KAI SUTYÖVÄLINEET,

Soveltuu kaikkien rengaslaatujen viilaukseen
Käytännöllinen, lisää työnopeutta.

LOVEJOY
ISKUNVAIMENTAJAT

ovat kestäviä ja tehokkaita.
Vakiovarusteina monissa auto-

merkeissä.

joilla voidaan selvästi ja nopeasti havaita pyörien
asennon pienetkin virheellisyydet ja korjata ne.

Täydellinen huolto erikoiskor-
jaamossamme.

BEARD

A
R
OSÄÄDETTÄVÄT KALVAIMET

erikoisvoitelupurlstimilla voi-
daan suorittaa voitelu eri
voiteluaineilla nopeasti ja mukavasti.

Voitelusäiliö on kätevästi vaihdettavis-
sa toiseen säiliöön.

Puristin on hyvin suojattu pölyltä ja
lialta.

BEARD kalvaimen seitsemän terää oikeaan leikkaus-
kulmaan asetettuina antavat oivallisen leikkauspinnan.

Terät ovat helposti säädettävissä.

Säätö on järjestetty siten, että 15 kalvaimen sarjalla
voidaan kaivaus suorittaa 7 16"—I 5/8".

4

KORJAAMOTYÖVÄLINEITÄ

AMMCO MÄNNÄNRENGASVIILA

AMMCO pulttien kiristysavain ja kiristys-
määrän ilmaisija
Tätä työvälinettä voidaan menestyksellisesti käyttää
tasaisen kiristyksen aikaansaamiseksi kiristettäessä pult-
teja sylinterin kannessa, laakeripesäkkeissä ja yleensä
eri moottoreiden laippaliitoksissa.

»ARO» PAINEILMALLA TOIMIVAT
VOITELU PURISTIMET



//ec/oi/ KORJAAMOTYÖVÄLINEITÄ
AT LAS

PÖYTÄSORVI

Kauttaaltaan tarkkuustyötä, jossa lujaan rakenteeseen
liittyvät erikoislaitteet lisäävät voimaa jamonipuolisuutta

Atlas pöytäsorveissa
on automaattinen poi-
kittaissyöttö.

Atlas pöytäsorveja
toimitetaan sekä liu-
ku- että rullalaake-
reilla.

Kaksirivinen laake-
rointi.

Täysin koteloitu pys-
tyakseli.

Rungon ja jalustan
painoa lisätty.

Entistä kestävämpi ja
työtehoisempi.

PORAKONE

malli N:o 52

BLACKHAVVK,
PORTO-POVVER 10 tonn.
YLEISTYÖVÄLINEISTÖ
PORTO-POVVER *issa yhdistyvät kaikki tär-
keimmät korjaamotyövälineet käytännöllisenä
ja kätevänä varusteena.

PORTO-POVVER poistaa monien erikoistyö-
välineitten hankkimisen, kuten nostovivun,
jousien suoristajan, pyörien ulosvetäjän ja
monta muuta työvälinettä, koska nämä työt
voidaan suorittaa Porto-Povver yleistyöväli-
neellä.

PORTO-POVVER soveltuu erikoisesti rungon
ja korin vahingoittuneitten osien oikomiseen.

HOLMES
METALLIRUISKU
levittää tasaisen pinnan ja
täyttää lovet kuumentamatta
työskentelypintaa.

PORTO-POVVER yleistyövälineellä on 10 ton-
nin työteho.

GRACO CJ-500
VOITELUPURISTIN-
TELI NE

on varustettu

2:lla Graco korkeapainevoitelupuristi-
mella CJ-237 ja CJ-247,

N:o 3780
Uusi kätevä malli.

Sisältää yleisimmät peltityövälineet,

Sijoiteltu metallilaatikkoon, koko 8,5x18x
50 cm, paino 12,5 kg.2:l!a Graco matalapainevoitelupuristimella

CJ-257 ja CJ-267.

»HEDOY»Nämä voidaan vuorotellen nopeasti kyt-
keä Graco CJ-207 automaattiseen paine-
ilmapuristimeen.

Työpaine 8000—10000 naulaa.
Tarpeelliset yhdyskappaleet mukana.
Ei voiteluhukkaa.

Käytännöllinen korjaamotyöväline.

Laite on helposti säädettävissä oikeaan asen-
toon riippumatta siitä missä asennossa vent-
tiilit ovat moottorin ylätasoa vastaan.Eri voiteluaineiden sekoittuminen mahdoton.
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Koje on kätevä käytännössä
ja on ilmajäähdytelty.

Keveytensä vuoksi voi sillä työskennellä
koko päivän rasittumatta, paino 900 gr.

BELZER PELTITYÖVÄLI NESARJA

VENTTIILIEN RENGASTUSKOJE



CHAMPION

LECTROLITE-
FRISZ JARRUJEN
TARKISTUSKOJE

RENGASAVAIMET

Tarkkuustyöväline jarruken-
kien nopeaa, yksinkertaista
ja tarkkaa säätämistä varten.

Perusnestemäärä vähäinen.

ovat käytännöllisiä, koska niitä voidaan
ohuiden rengasseinämiensä vuoksi käyt-
tää ahtaissakin kohdissa.

Kestävyys taataan.

• Nesteen kulutus pieni.

# Vapaa jäätymisvaaralta.

# Nopea, pehmeä käyttö.

STANLEY PORAKONEET JA
SÄHKÖ VASARAT
Yksinkertainen kiinteä rakenne.
Tehokas tuuletus sallii pitkäaikaisen kuormittamisen.
Tasapainoistetut yleisvirtamoottorit.
Erikoisteräksiset hammaspyörät toimivat öljy- ja

pölytiiviissä koteloissa.
Kara-istukoissa kuulatukilaakerit rinnan pitkien

pronssilaakereiden kera.
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I LM A-AH T I M ET
ovat käytännöllisesti suunniteltuja, tarkasti ja huolellisesti
valmistettuja mitä parhaimmista raaka-aineista.

Champion ilma-ahtimet ovat varustetut automaattisella
keskipakoiskatkaisijalla, joka poistaa paineen pumpusta
heti moottorin pysähdyttyä, jotta uusi käynnistys olisi mah-

dollisimman helppo.

Champion ilma-ahtimissa on tiivistevuodot vältetty vala-
malla sylinteri ja kansi yhteen.

Sylinteri ja männän kartiomuoto ehkäisevät liiallisen kuu-
menemisen ja öljyn poistumisen sylinterin ja männän sei-
nämien väliltä.

Tehokas jäähdytys ja kuulalaakerit lisäävät työkelpoisuutta.

Champion ilma-ahtimet ovat rakennetut kestämään pitkä-
aikaista käyttöä.

GLOBE NESTENOSTURIT

% Nosturin liikkeitä eivät ehkäise kireät tiivisteet, vaan
on öljyn tiivistys varmennettu männän alapäässä lukko-
liitteisellä männänrenkaalla ja kolmella öljynpyyhkijällä.

STANLEY ruuvitaltat ovai valmis-
tetut parhaimmasta työkalu-
teräksestä ja huolellisesti kar-
kaistut.
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WALKER kuljetusnosturi
malli No. 797.

Kätevä erikoistyöväline esim. koneen poh-
jan irroittamisessa ja kiinnittämisessä,
kardaaniakselin keskustukilaakerin irroit-

tamisessa. Kuljetusnosturi korvaa
apumiehen.

KORJAAMO NOSTURIT
ovat suunnitellut pitkä-aikaista käyttöä varten.

Rakenteellisesti tarkoituksenmukaisia. Täydel-

linen kotelointi sallii käytön kaikissa olosuh-

teissä. Useita malleja 2—lo tonniin.
WALKE R

TYÖPUKIT

PIKAPORAKONE
Sylinteriporausta varten.
Sylinterin jälkihionta tarpeeton.
Kiinnityspultteja ei tarvita.
Leikkausterän tuet estävät vinopo-

raukset.
Nopea syöttö.
Täydellinen työtarkkuus.

Monessa tapauksessa voidaan sylin-
terit porata irroittamatta moottoria

VAN NORMAN

Lujarakenteisia. Käytännöllisiä

VENTTIILI-ISTUKAN
hiomiskone,

malli »RO-CEN-TO».

vaunusta.

Venttiili-istukoiden nopea ja täsmäl-
linen hiominen vaatii riittävästi
voimaa ja on siksi Van Norman
»Ro-cen-to» hiomakone varustettu
puolen hevosvoiman moottorilla,
joka takaa sille riittävän lyötehon.
Hiomakiven istukassa on vapaasti
liikkuva teräksinen kaksoisepäkes-
ko, joka panee hiomakiven kiertä-
vään liikkeeseen pitkin istukkaa.
Näin jäähdytetään istukka ja kivi
ja hiomajätteet pääsevät samalla

poistumaan.
Van Norman »Ro-cen-to» on ra-
kennettu kestämään ja sen käyttö-

kustannukset ovat vähäiset.

WATERVLIET STAR

JARRUHIHNAN
NIITTAUSKONE

KORKEATEHOINEN
PAINEILMAVASARA

Säädettävä iskentä, tasainen työ-
tulos. Nopeus 10.000 iskua mi-

□ Syrjäyttää vanhat niittaus
koneet.

nuutissa.
Varustettu jalkaventtiilillä, jolloin D Poistaa vanhat niitit

molemmat kädet ovat vapaat. D Poraa reiät ja upottaa niiiit

Kevyt. Paino 5,2 kg. D Niittaa kiinni uudet niitit.

Helppo käsitellä. D Hioo hihnat.
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STARRET mittausvälineitä
suuria tarkkuusarvoja vartenEDUSTUKSET:

AC-sytytystulpat, mittarit,
puhdistajat, polttoaine-
pumput ym.

Starret mittausvälineitä N:o 900.

Starret kärki-, jalka- ja länkiharppeja
» mitansiirtoharppeja,
» kierrelukijoita,
» mikrometrejä,
» yleisindikaattoreita,
» astemittoja,
» kierrekulmatulkkeja,
» rakotulkkeja,
» työntömittoja.

AUTO-LITE-sähkölaitteet.
CARTER-kaasuttajat.
DELCO-REMY-sähkölaitteet.
EXIDE-akkumulaattorit.
FERODO-jarruhihnat.
GUIDE-autovalaisimet.
HARRISON-jäähdyttäjät ja

autojen lämmityslaitteet.
HYATT-rullalaakerit.
LOVEJOY-iskunvaimentajat.
NEW DEPARTURE-kuula-

laakerit.
NORTH-EAST-sähkölaitteet.
OVEN-DYNETO-sähkölait-

teet.
VVALKER-nostovivut.

AMMCO-työvälineet.
ARO-voitelulaitteet.
ATLAS-sorvit ja porakoneet.
BEAN-jarrujen ja ohjauslait-

teiden tarkistuskojeet.
BEARD-säädettävät seitsen-

teräiset kalvaimet.
BLACKHAVVK-työvälineet.
CHAMPION-ilma-ahtimet.
STANLEY-sähkökäsipora- ja

-penkkihiomakoneet ym.
STROMBERG-mittaus- ja tar-

kistusvälineet.
VAN NORMAN-hioma- ja

pikaporakoneet.

»H EDOY»

1. sytytystulpat,
2. korkeajännitejohdot,
3. induktiokela,
4. virranjakaja,
5. magneetto,
6. polttoainepumppu,
7. tyhjiösäiliö »Vacuum»,

VARAUSLAITTEITA

JA

TASASUUNTAAJIA
KAIKKIIN

VARAUS-

TARKOITUKSIIN!

ZIM-venttiilityövälineet.

»HEDOY»

15. Vacuumi järjestelmä.

LISÄKSI PIDÄMME VARAS-
TOSSAMME:

ARMSTRONG-avaimia.
BACHO-avaimia.

autoakkujen varauslaite
on teknillisesti ja taloudellisesti

oivallisesti suunniteltu.

Laitteella voidaan varata I —4 akkua
ja laitteen erikoisesia rakenteesta joh-
tuu, ettei siinä synny laisinkaan tyh-
jänäkäyntihäviötä, olipa varauksessa

yksi tai useampia akkuja.

BELZER-aufotyövälineitä.
BILLNÄS'in vasaroita.
CLEVELAND-kalvainporia.
STANLEY-työvälineitä.
STARRET-mittausvälineitä.

Laitteessa ei ole kuluvia osia.

AJANMUKAISTUTTAKAA KORJAAMONNE
TEHOSTAKAA ASIAKASPALVELUA

ERIKOISTYÖVÄLINEITÄ TARKOITUKSENMUKAISI LLA TYÖVÄLINEILLÄ

CHEVROLET,
FORD ja Sähkö O.Y. HEDENGREN Elektr. A.B.
OPEL

autoja varten.
PUHELIN 20356
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KORJAAMOTYÖVÄLINEITÄ

STRÖMBERG MOTOSCOPEMIa
voidaan suorittaa seuraavat tarkastukset ja säädöt

moottorissa:

8. sylinterin tiivisteet,
9. mäntien tiiveys,

10. renkaitten tiiveys,
11. venttiilien tiiveys,
12. kaasuttajain säätö,
13. venttiilien säätö,
14. pakoputken vastapaine

PIENENTÄKÄÄ TYÖKUSTANNUKSIA


