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«SAFETYLIGHT* etsijävalonheittäjä.

Tunnetusti parhain ja käytännöllisin markkinoilla olevista valonheittäjistä, n. 75 % Amerikassa myydyistä henkilövaunuista on varustettu

tällä valonheittäjällä.
"SAFETYLIGHT" on erikoisen nerokkaasti suunniteltu. Kaikki liikkuvat osat huolellisesti koteloidut sekä suojatut lialta ja kosteudelta,
joten ne käytännöllisesti katsoen, ovat kulumattomat. Yksinkertaisella kädenliikkeellä voidaan valonheittäjä asettaa haluttuun asentoon.

Kauttaaltaan kromloltu. Lasin läpimitta 6". Pallon kysytty valonheittäjä.
Hinta Smk. 858:—

Erikois kiinnitinlaite kattoasennusta varten. Sopiva asennustapa, kuorma-autoihin sekä moottoriveneisiin. Hintakpl. Smk. 30:—



«>

ÖLJYN PUHDISTAJA
Jotta autonne kestäisi kauvemmin ja toimisi aina moitteettomasti, on ohje-
kirjassa mainituin väliajoin tarkastettava onko moottorissa tarpeeksi öljyä.
Öljynvaihdokset muuttuvat kuitenkin tarkoituksettomiksi, ellei öljynpuhdis-
tajaa uusita määräajoin, sillä likainen öljynpuhdistaja likaa puhtaan öljyn.

Oljynpuhdistaja on uusittava aina 12000 kilometrin ajon jälkeen.

JARRUNESTETTÄ
Jotta Chryslerin vähäpainenestejarrut pysyisivät kunnossa, on niissä käy-

tettävä ainoastaan alkuperäistä

Hinta Smk. 165:— ISOChrysler I *J jarrunestettä
Hinta Smk. 48:—

«-MELAS"* huurrelaseja

~Melas"-huurrelasi on varustettu asetettavalla lämmönsäädöllä, joten virrankulutus on mahdollisimman pieni. Liika kuumenemisen
estämiseksi on „Melas" varustettu tarkkailulampulla, joka selvästi osoittaa milloin hehkulangat ovat toiminnassa. Samalla muistuttaa tämä
ohjaajaa vaunusta poistuessa siitä, että virta mahdollisesti on unohdettu katkaista. Lasin leveä kumireuna on aivan tiivis estäen kostean
ilman tunkeutumasta lasien väliin.

„Melas on lisäksi varustettu lämpömittarilla, joka osoittaa vaunussa olevan lämmön. Huurrelasin kehys on kevytmetallia ja kirk-
kaaksi kiilloitettu.

„Melas" imukiinnikkeet ovat erittäin tehokkaat ja pitävät huurrelasin varmasti ja ilmatiiviisti lasiin painettuna.

F 45 4 kiinnikettä Smk. 341:
F 65 6
FB5 6 „ ~ 545:—

LUMIKETJUJA
Tunnetusti kestäviä ja luotettavia S Y A lumiketjuja pidämme kaupan kaikkia kokoja.

Seuraavat soveltuvat käytettäviksi myymiimme autoihin.

Henkilöautoihin Pari

5,50 — 16 Smk. 360:—

6,00 — 16 „ 360:-
6,25 — 16 „ 380:—
6,50 —16 „ 380:—
7,50 — 16 „ 475:—

Kuorma-autoihin
Kaksoisrenkaita varten
kahdella sivuketjulla

Pari
32 x 6 Smk. 950:—
6,50 — 20 „ 775:—
7,00 — 20 „ 775: —

7,50 — 20 „ 1,070:

autoihin PariKuorma Kolmella sivuketjulla

32 x 6 Smk. 640-
34 x 7 „ 735-
7,00 —20 „ 525:-
7,50 — 20 „ 720:-

32 x 6 Smk. 1,100: —

6,50 — 20 „ 890:—
7,00 — 20 „ 890:—
7,50 —20

„ 1,280:—



Uusi suuritehoinen

..ARVIN"
Eniten myyty autojeniammityslaite

Arvin pitää tuulilasin ehdottoman kirkkaana

Arvin oli ensimmäinen laite, joka toimitettiin tuulilasin tuuletuslaitteella varustettuna.
Kokemus on osoittanut, että tehokas lämminilmatuuletus on mahdollinen ainoastaan erikois-järjestelmän avulla.

Ainoa koje, loka antaa tehokkaan lämminllmatuuletuksen.

Standard malli Smk. 979:—

Master „ „ 1,144:—1,144:—

Arvin lämmityslaitteeseen toimitamme myöskin täydellisen kytkintäsarjan, jolla voidaan johtaa lämmintä ilmaa
Chrysler - Plymouth ja Chrysler autoissa oleviin tuuletusaukkoihin tuulilasikehyksen alareunassa.

Lämminilma suuttimia tuulilasia varten
Tämä suutin kiinnitetään tuulilasin sisäpuolelle. Metalliletkun avulla johdetaan lämmin ilma moottorista tähän suuttimeen,

joka tasaisesti lämmittää tuulilasin. Suutin on varustettu säätöventtiilillä.

Lämminilma Imusuppilo
kiinnikkeilleen

Lämminilma letkua
25 m/m sisäm. nikkelöityä

25 m/m ja 30 m/m sisäm. letkua 30 „ „ „

varten. Hinta Smk. 16:50 35 „ „ >!

Hinta mtr. Smk. 46:20 __
,

...

55:_ Uusi suutin malli
„ „ 63:80 Kauttaaltaan uusittu, oikealle suuntautuva

lämminilmasuutin 30 m/m sisäm. letkua
varten.

Hinta kpl Smk. 143:—
Tavallinen malli.. „ 115:50

„
. .

„ 99:— 25 m/m.

Kuten kuvasta ilmenee

pakoputkesta tuleva pakokaasu nokeaa auton
takaosan ja puskurin. Käyttämällä viereistä
jatkokappaletta, poistuu tämä haitta ja ollen
hyvin kromattu, se samalla korostaa autonne

kauneutta. Hinta 80:—

Ei näin vaan näin.
iwmamaam\



♦.TRICO" puhallustuuletin

Toimii imulla!

Ei kuluta sähkövirtaa!

Sähköjohdot tarpeettomat!

Pakkanen on autonne pahin vihollinen talvella
Suojelkaa senvuoksi moottorianne ja jäähdyttäjäänne tehokkaasti käyttämällä jäähdyttäjänestettä,

jota pidämme kaupan.

olevasta laskuhanasta, taikka irroittamalla siinä oleva tulppa.

Jotta jäähdyttäjä pysyisi aina puhtaana, samoin kuin moottori, on siinä käytettävä ruosteen muodostusta
ehkäisevää Chryslerin valmistamaa

..RUST RESISTOR"
nestettä, jolloin säästytte monelta ikävältä yllätykseltä

Hinta Smk. 40:—

Auton puhdistukseen ja kiilloitukseen käytätte luonnollisesti ainoastaan ensiluokkaisia aineita. Sellaisia ovat Chryslerin valmistamat

Paste Cleaner, puhdistusaine.
Hinta Smk. 35:—

AUtOmObile POliSh, kiilloi-
tusaine. Hinta Smk. 40:—

Fabrlc cleaner, tahranpois-
toaine. Hinta Smk. 40:—

AlltO WaX, kiilloitusaine
Hinta Smk. 35:—

KIRJAPAINO TIETO

TRICO tuulilasin huurteenestämistuuletin, on käytännöllinen uutuus, jonka avulla tuulilasi voidaan pitää puhtaana, talvella jäästä sekä
keväällä, kesällä ja syksyllä hiestä. Myöskin ilma vaunun sisällä pysyy tämän avulla puhtaana ja raittiina. Tuuletin asennetaan kuten
kuvassa näkyy ja on se kiinnitetty kuulaniveleellä, joten sitä voidaan kääntää kaikkiin suuntiin. Tuuletin toimitetaan himmeäksi

oksidoituna, siipi nikkelöitynä, täydellisenä varusteineen ja kiinnityslaitteineen.
Vähemmän tilaa ottava ja isompi, kuin markkinoilla löytyvät sähköllä toimivat tuulettajat. Smk. 225:50

Tyhjentäessänne veden jäähdyttäjästä, laskekaa vesi myös moottorista sen Vasemmalla SlVUlla


