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JM.ielenkimtoinen uutuus. J. utustukaa vih-
kosessa mainittuihin seikkoihin..— Lrooorich
varmuus-sisärengas tekee ajonne keskeyty-
mättömäksi, varmaksi ja harmittomaksi. ■—

SISÄRENGAS
JOKA KESTÄÄ NAU LANPISTOKSET JA KOR-
KEAN ILMAPAINEEN, TUKEE ULKORENGASTA

JA PIDENTÄÄ SEN IKÄÄ
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LAtxTlxv.N , kun ensimmäinen auton sisärengas valmis-
tettiin, on koetettu keksiä keinoja renkaiden suojelemiseksi naulojen
y. m. terävien esineiden pistoksilta joista on seurauksena ilmarenkaan
puhkeaminen. — XVaikkim näihin keksintöihin on kuitenkin suh-
tauduttu epäilyllä ja syystäkin, sillä ne ovat kaikki olleet enemmän

tai vähemmän epäkäytännöllisiä.

Goodrich varmuus-sisärengas
ei ole suojattu itse pistoksia vastaan. iJen koko

merkitys on siinä, että pistoksen sattuessa — naulan tai muun terävän

esineen tunkeutuessa sekä uiko- että sisärenkaan lävitse — sisärenkaan
erikoinen rakenne estää ilman pääsyn ulos sisärenkaastaauton kulkiessa.
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_l\_uten kuvasta M:o i näkyy, muistuttaa varmuus-sisärengas suuresti

tavallista sisärengasta, xiarmaalla merkitty osa on itse sisärengas.
JM.ustalla merkitty osa on n.s. puriste-kumi, joka silmänräpäyksessä,
naulan siihen tunkeutuessa, sulkee ilmalta ulospääsyn. Valkoisilla
pilkuilla merkitty osa on joustavaa coro-kuaosta, jonka tarkoituk-
sena on puristekumin puristuksen rajoittaminen tarkoitetulle alalle.
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KUVA 2. Valmistettaessa Goodrich
varmuus-sisärenkaita asetetaan mus-
talla merkitty n. s. puristekumi sisä
renkaan päälle, jonka jälkeen rengas
vulkanisoidaan. Vulkanisoinnin Jälkeen
käännetään sisärengas nurin siten, että
sisäpuoli tuke ulospäin ja päinvastoin.
Pumpattaessa pakoitetaan sitten sisä-
puolelle jäänyt, kuvassa mustalla mer-
kitty kumi normaalia pienemmälle
pinta alalle, josta on seurauksena pu-

ristus.

KUVA 3 osottaa vannuussisärengasta sellaisena
kuin se on ennen ilmalla täyttämistä. Kuten näkyy,
on puristeeseen joutuvan kumiosan pinta-ala suu-
rempi kuin mitä sisärenkaan normaali pyöreä

asento edellyttäisi.

KUVA 1 näyttää varuluussisäreiikaan ilmalla täyttämisen jälkeen. Mustalla merkitty kumiosa on
joutunut puristukseen, ollen nyt pinta-alaltaan pienempi kuin vapaana ollessaan. Kuvasta näkyy
myöskin, miten cord-kudos keskittää puristuksen määrätylle alalle siten lisäten puristusta.

JVun naula tai muu terävä esine tunkeutuu uiko- sisärenkaan lävitse,
joutuu se puristuksessa olevan kumin osan, puristekumin, tiiviisti

ympäröimäksi. Ja kun naula vedetään ulos, tukkeutuu reikä puris-
tuksen vaikutuksesta silmänräpäyksessä, jolloin ilma ei myöskään
enää j>ääse tunkeutumaan ulos sisärenkaasta.

.iN aula voidaan poistaa renkaasta ajon jälkeen sopivan tilaisuuden
tullen, ilmanpaineen kuitenkin pysyessä koko ajan ennallaan. —

iNaula poistetaan yksinkertaisella otteella pihtien avulla.

Vjroodrich varmuus-sisärenkaan erinomaisen luja rakenne tukee uiko-
rengasta ja tekee sen vastustuskykyisemmäksi kivien ja kuoppien
antamia iskuja ja töytäyksiä vastaan. Sitäpaitsi säilyttää se tasaisen

ilmanpaineen kauemmin kuin tavallinen sisärengas.

9, P



cl 1

AIKA ON RAHAAI
Nykyhetken liikemies tietää, että joka hetki
on rahan arvoinen ja tavaroitten nopea ja jat-

kuva toimitus on sama kuin liikkeen menestys.

Siksi hän tietää valita itselleen oikeat kuljetusvälineet ja
tietää pitää nuolta siitä, että ne ovat lakkaamatta val-
miit palvelemaan. Viivytykset merkitsevät usein rahan
hukkaa ja ovat aina huonoa mainosta liikkeelle.

HUOMATKAA, miten tärkeän palveluksen Teille
tekevät Cyoodrich varmuus-sisärenkaat estäessään henkilö-
jä kuormavaununne jäämästä tielle naulan tai muun terä-
esineen puhkaistessa renkaan.

Ottakaa heti palvelukseenne

GOODRICH
VARMUUS-SISÄRENKAAT

GOODRICH VARMUUS-SISÄRENKAITA
(AIR CONTAINER)
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