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Patentoituja

Lumiketjuja "Anti-Slir"
käytettiin hyvin laajassa mittakaavassa
Kungliga Automobilklubben'in talvikil-

pailuissa 1928 Ruotsissa.

Parhaimmat palkinnon-
saajat kaikissa luokissa

käyttivät

"Anti-Slir"

Tämä uusi lenkkien rakenne
el ainoastaan estä liukumista,
vaan tekee jarruttamisen hel-

pommaksi.

PÄÄMYYJÄ SUOMESSA

Helsingin Autokeskus O.Y.
Vuorikatu 14 tl Puh. 23 923

Helsinki



t

Muutamia ammattimiesten lausuntoja
"Anti-Slir" Lumiketjuista,

Johtaja Ohlsson (Bil-Olle) Svenska Motortidning'issa.

„
Ketjut muodostivat nyt kuten aina talvikilpailuissa vaikeimman

pulman. Minä luulen kuitenkin, että ruotsalaiset antislirketjut ky-
kenevät melko hyvin ratkaisemaan tämän vaikean pulman."

Kapteeni John Nerén, Tukholma

kirjoitta m. m. „Voin myöskin mainita, että keskustellessani van-
han ystäväni, Kungliga Automobilklubben'in tietarkastajan, insinööri
Gustaf Ericsson'in kanssa, sain sen käsituksen, että hän on ajanut
Teidän ketjuillanne kokonaisen kuukauden yhteensä 20,000 km. sekä
pitää niitä hyvinä. Kilpailuissa on osa myöskin käyttänyt ketjujanne
ja mikäli minä tiedän, ovat he olleet tyytyväisiä niiden kykyyn
estää luikumisen."

Todistuksia
henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet "Anti-Slir".

Täten on minulle mieluista todistaa, että ne "Anti-Slir" lumi-
ketjut, jotka Teiltä ostin syksyllä 1927 ovat toimineet erikoisen
tyydyttävästi ja olen koko viime talven ja keväällä ajellut jäisillä
mäillä ja käänteissä esteettömästi, joissa ennen käyttämäni ketjut
ovat osoittautuneet kokonaan arvottomiksi. Tämän johdosta on mi-
nulle mieluista suositella näitä "Anti-Slir" ketjuja jokaiselle, joka
sekä talvisin että kelirikon aikana ajaa autossa.

Husö Gård, elokuun 14 p:nä 1928,

B. F. Huber
Ins.
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Allekirjoittanut, jolla viime vuoden marraskuusta lähtien on ollut
"Anti-Slir" ketjut Essex-Coach auton takapyörissä saa täten ilolla
todistaa, että ainakin kerran, kiitos näiden ketjujen erinomaisesta
jarrutuskyvystä, olen ollut tilaisuudessa välttämään vakavan onnetto-
muuden. Ei olisi kuitenkaan vahingoksi vaikka poikkilenkkien luku-
määrä lisättäisiin kahdella. Kuitenkin ovat ketjut tällaisinakin par-
haammat mitä olen koetellut vuodesta 1909 ja voin suositella niitä
jokaiselle erinomaisena varmuutena liukumista vastaan, kuitenkin
edellyttäen, että ne asetetaan paikoilleen oikein, mikä on hyvin
tärkeätä- Kunnioittavasti

Sundsvall helmik 13 p. 1928.

Oscar Knaust.
Allekirjoittanut, joka kahden viimeisen talven aikana on käyttänyt

"Anti-Slir" ketjuja on huomannut, että ne ovat erinomaisia liuku-
mista vastaan, erittäin tahdon mainita niiden ylivoimaisuudesta
liukumista vastaan sivullepäin.

Jönköping, kesäk. 4 p:nä 1928.
K. G. Holmgren
Ammattien tarkastaja.
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Helsinki 1928. Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö.


