Motto

Att

betjäna allmänheten länder oss själva till nytta.
samvetsgrant

Vi önska Eder välkommen. Eder bil underkastasf ackkunnig och sorgfällig vård.

Fett pressas i nippor och resårer.

Bromsarna justeras.

Vatten eller kylarvätska Thermenol"
påfylles i kylaren.
„

Oljebeståndet granskas. Olja påfylles
eller ombytes helt och hållet.
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SHELL SERVICE.
v kan den bilåkande allmänheten under sina resor erhålla på Shells servicestationer allt, vad man
härvid kan önska sig. Den yrkeskunniga Shellservicemannen granskar bilen ingående och sorg-

fälligt. Han kontrollerar bensin-, olje- och vattenbestånden, justerar
tandningen, belysningen och bromsarna, fyller ringarna med luft
enl. föreskrift, rengör vagnskorgen in- och utvändigt, polerar den,
torkar fönster, lyktor, strålkastare, nummerskyltar m. m. Han ger
råd och anvisningar betr. bilens reparation.
För den bilåkande allmänhetens bekvämlighet är även väl
sörjt. Sålunda stå telefon, vänt- och tvättrum samt "W. C. till förfogande. Paket kunna avlämnas och avhämtas, upplysningar erhållas betr. linjebilernas, tågens och ångbåtarnas avgångs- och ankomsttider, väg- och stadskartor stå till förfogande. Shells servicestation
är biltrafikantens avgångs- och ankomststation; alltid står den påpassliga Shell-servicemannen till hans förfogande.

På Shells service-station erhåller Ni
snabb, uppmärksam,
sorgfällig, fackkunnig
betjäning, under sträng
och insiktsfull kontroll.

Shells oöverträffade
produkter: Shell bensin,
Shell motoroljor & fett
och Shell Car Polish.

Anmärkningar och önskemål
sändas till oss i Helsingfors.

FINSKA SHELL AKTIEBOLAGET

Eder bil rengöres och poleras med„Car Polish".

Ringarna ägnas en noggrann eftersyn,
repareras, fyllas med luft enligtföre skrift.

Upplysningar angående vägargator m. m.

erhålles.

Fönstren, lyktorna, strålkastarna
och nummerskylten torkas.

Vi tacka Eder för besöket och hoppas Ni blivitfullt tillfredsställd samt önska Eder en angenäm resa och hoppas på ett glatt återseende.

FÖRR OCH NL
uru mycket bättre är det icke ställt för våra dagars motorman i jämförelse med hans föregångare

blott några decennier tillbaka!
Redan bränslefrågan utgjorde förr ett svårlöst problem. Vid längre resor kunde motormannen aldrig vara säker på att få en användbar
vara, om han överhuvudtaget alls kunde erhålla
motorbränsle. Service enligt nutida begrepp kände man då för tiden alls icke till. En längre automobilresa var då ett rätt vågat företag.
Något, som man däremot nu speciellt fäster sig vid, är det
täta nät av bensinpumpar och servicestationer, som utbreder sig
över landet. Alla dessa stationer stå motormannen till tjänst.
Våra dagars motorism är säkert, såväl under freds- som under krigstid, en av de allra viktigaste faktorerna i det dagliga livet.
Fullständigt inseende detta har Shell alltid bemödat sig om
att på bästa sätt betjäna motorismen. Först och främst sker detta
genom att anskaffa och tillsaluhålla produkter av allra högsta kvalitet och under senaste tid även genom att på alla Shell-servicestationer erbjuda motormannen en fackkunnig service. (Se illustrationerna inne i broschyren.)
En Shell-servicestation är icke utrustad med onyttiga extravaganser. Såsom hela Shell-organisationen överhuvudtaget bör även
Shell-servicestationen vara en verkligt nyttig institution i det ekonomiska livet i allmänhet och för motorismen i synnerhet.
I dessa våra bemödanden hoppas vi få räkna på motormännens benägna stöd.
Vi emottaga tacksamt anmärkningar och önskemål beträffande servicen på våra stationer.
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ungefär samma spec. vikt kan ett motorbensin kvalitativt vara mycket högvärdigare än ett an-

rots

beroende på dess andra egenskaper, varför
bensmets kvalitet ej kan bedömas endast på basen av spec. vikten.
nat,

Den moderna motortekniken ställer näml.
allt högre fordringar på vissa specialegenskaper hos
bränslet för att motorn skall prestera högsta effekt. Sådana fordringar äro: Renhet från för motorn skadliga ämnen, lätt startförmåga, lämplig kompressionsgrad, d. v. s. förmåga att utveckla motorns beräknade kraft, lämplig destillation så att möjligast jämna
och fullständiga förbränning erhålles.

Ett ändamålsenligt, rent motorbensin kan sålunda praktiskt
blott erhållas genom sammanblandning av bensinkvaliteter, som
äga bestämda olika egenskaper.

Shells väldiga oljefält i olika delar av världen erbjuda Shell
de allra största möjligheter att kontinuerligt och tillförlitligt utvälja
de lämpligaste råprodukterna för framställning av det renaste och
högvärdigaste motorbensinet. Härpå beror den stora framgången
för Shell-motorbensinet, som är resultatet av oavbrutna vetenskapliga och praktiska prov.
Samma omständigheter kunna Shell-oljornas stora framgångar tillskrivas. Shell-rekommendationstabellen är därför en på-

litlig vägledare för motormannen. Den nya Shell-rekommendationstabellen finnes på alla Shell-stationer.
Shell-produkternas fortlöpande och riktiga användning har
praktiken
i
visat sig vara mest rationell och ekonomisk.

Den moderna Shell-servicen betyder säkert
ännu märkbarare rationalisering för motormannen.
Några upplysningar om Shell-servicen finner Ni på ett
annat ställe i denna broschyr.
en
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Anm.
För motormannen av i dag kan bensmets spec. vikt endast utgöra en
approximativ värdemätare för att bl. a. konstatera att bensmet ej är uppblandat
med petroleum eller andra tunga produkter. (Shell bensmets specifika vikt är nu ungefär 0,715 vid -f- 15° C). Shell-bensinet befinner sig hela vägen från ursprungsorten till pumpen under plomb, vilket bäst garanterar dess renhet.
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