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PILKKO-
P U U KAASUTIN
on kokonaan kotimainen tuote, suunniteltu ja

valmistettu kotimaassa, omia olojamme vastaa-

vaksi. Valmistuksessa käytetyt parhaat raaka-

aineet takaavat sen hoitokustannusten alhaisuuden.



P I L K KO-puukaasuttimen
rakenne ja edut: Uusi, tärkeä parannus!

Generaattorin syöpymisvaara poistettu!

Eräs niistä haitoista, jotka tähän asti ovat liit-
tyneet puukaasuttimiin "välttämättömänä pa-
hana", on ollut etikkahapon syövyttävä vai-
kutus generaattorin peltipintoihin ja mootto-
riin. PILKKO-puukaasuttimessa ei tätä vaaraa
esiinny. Sen ehkäisee

happoveden kokooja,
joka automaattisesti toimivan
vesilukon kautta poistaa puusta
orittuunn Unctonrlon in ot\\s\fn-erittyvän kosteuden ja etikka-
hapon, niin etteivät ne pääse
"varastamaan" generaattorin
ohuita pintoja.

Jäähdytyksestä ja lämmityksestä
huolehtivat generaattorin vaipat:

Polttoainesäiliö (1,4 hl)
on kaksivaippainen. Ulommainen
vaippa toimii jäähdyttäjänä, jo- 1 Wfr
ten erikoista jäähdyttäjääei tar-
vita. Koska tämä vaippa ympäröi
koko kaasutilaa, on jäähdytys
mitä tasaisin ja tehokkain.

Tulipesä vaippalevyineen
Suuttimien kautta virtaava ilma
lämpenee kiertäessään tulipesän
vaippojen välissä. Hk
toimii täten ilman esilämmittä- J|
jana.

Nopea sytytys: Yksi suuttimista
on asennettu kohtisuoraan syty-
tystulpan kanssa, joten liekki
saadaan suoraan tulipesään.



ILMAKUIVASTA PUUSTA
erottaa PILKKO-puukaasuttimen ainutlaatuinen happove-
den kokooja liian kosteuden (huom. säiliön lämmitys!) sekä
palaessa syntyvän etikkahapon.

PUHDASTA KAASUA!
Erikoisen suuri huomio on f | LIV IV^J-puukaasutti
messa kiinnitetty puhdistimiin, joita, öljypuhdistin mu
kaanluettuna, on viisi.

2 karkeapuhdistinta
Näissä puhdistuu kaasu kar-
keistä hiilihiukkasista. Ä Bjr

2 hienopuhdistinta
Näihin erittyvät kaikki hie- «hL
nommat hiilipölyhiukkaset. m^Kf

El NOKISTA

NUOHOAMISTA!
Sekä karkea- että hienopuhdistimiin kertynyt
hiilipöly poistetaan avaamalla puhdistimien
kansi ja vetämällä sisällä olevat reikälevy-
lamellit ulos. Lamelleja ravistamalla saadaan

Puhdistaminen käy kädenkäänteessä!
hiilihiukkaset irtaantumaan niiden pinnoilta.
Hamppua tms. ei tarvitse käyttää, koska
lamellit on asetettu siten, etteivät niissä ole-
vat särmikkäät reiät satu kohdakkain eivätkä

PILKKO-
PUUKAASUTTIMEN

kaaviopiirros

Öljypuhdistin
(Kiinnitetään välittömästi
auton runkoon). Tähän jää-

vät hienoimmatkin kaa-
sussa vielä olevat hiili pöly-
hiukkaset: sekä muut va-
hingolliset aineet. Puhdisti-
messa on tarkastusputki
öljymäärän tarkkailua var-
ten.

niinollen muodostayhtenäistä, suoraa kulku-
tietä kaasulle. Kaasusta erittynyt kosteus, jo-
ka tiivistyy vedeksi puhdistajissa, poistetaan
niistä päivittäin avaamalla puhdistajien kansi.



Kaikki r ILlxlvO-puukaasuttimen
putket
ovatl —1,5 mm paksuista rautalevyä hitsatuin saumoin. Kulmakappa-

leet puristettu kahdesta kappaleesta 1,5 mm rautalevystä.

Lai p a t
6 mm levyä sorvatuin pinnoin.

PILKKO -puukaasuttimen
mukana toimitetaan seuraavat

asennustarvikkeet :

£ tarvittavat putkijohdot

£ laipat ja putkikäyrät

generaattorin ja puhdistajien kiinnitysraudat

0 tuuletin

0 sekoittaja

0 täydelliset säätimet

£ sekoituskanki
tuhkakola
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PILKKO-
PUU KAAS UTTIMI A

kuormavaunuja,

henkilövaunuja,

injavaunuja

sekä traktoreita varten



Kaavakuva PILKKO-puukaasuttimen ainut-
laatuisesta vaippajärjestelmästä, jossa tuli-
pesä esilämmittää ilman, syntyneen kaasun
taas lämmittäessä polttoainesäiliötä ja jääh-

tyessä samalla.
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