
Är Ni ägare till en lastbil
Får Ni full redovisning ■

över huru lastbilen användes av Er chaufför

Det har Ni inte,
sålängeErbil icke är utrustad med
en patenterad självregistrerande
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Automobil-
dubbelkontrollapparat

Cr chaufförs muntliga redovisning kan blott un
der vissa förutsättningar vara tillfyllest, men sa-

dan redovisning nar endast värde av en berättelse.

\A/\A/\A/-apparatens dagsrap- ■¥f vir wir port är ett dokument I
med fullständig redovisning I
över huru Er lastbil blivitanvänd ■



dygnet på minuterna:

i. när lastbilen startat från garaget;

4. när bilen återkommit till garaget och

Genom en tredje anordning visar apparaten:

WWW-apparatens rapportskiva visar för

i. när, huru länge och med vilken hastighet chauffören
kört varje sträcka, med uppgi t över det körda kilo-
metertalet för varje tillryggalagc sträcka;

3. när, huru ofta och huru länge uppehållen inträffat;

5. huru många kilometer per dag och huru många kilo-
meter inalles blivit körda.

6. Samtidigt tjänstgör WWW-apparaten som ett bilur för
chauffören.

Kåkar Ni ut för en oärlig chaufför som skulle komma
på den tanken att koppla bort böjliga valsen [rån appa-
raten till autohjulet. så registrerar ändock WWW appa-
raten, trots avkopplingen :

om, nar, huru ofta och huru länge bilen kört eller
stannat och anger tillika att valsen varit i bedrägligt syfte
avkopplad !

Chaufförens knep upptäckes genast och ofelbart. Del-
ar tack vare denna uppfinning apparaten blivit patenterad
såsom en med dubbelkontroll.

om, när och huru länge rapportskivan varit insatt i apparaten.
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Rapportskivan förtäljer (på minuterna noggrannt) för
r mera än det Eder chaufför vill minnas han har gjort,



L /2 naturliga
storleken

nettovikt
c:a 1.7 kg,

WWW-autoko ntrollapparater
äro oundgängliga för:

militären,
transportaffärer och speditionsfirmor
varuhus och andelsaffärer,
bagerier, mejerier och grossister,
samt för varje liten affär
som har egen lastbil,

ty den ger Er garanti
för att Er dyrbara lastbil,
bränslet, oljan, gummiringar m. m. till dito
samt Er chaufförs dyra arbetstid

användas ekonomiskt och ända-
målsenligt.

Följ andra firmors här och i utlandet exempel och
förse Er lastbil med en WWW-apparat, ty det är det
säkraste medlet för att nedbringa Edra omkostnader. Med
en WWW-apparat blir Ni en belåten lastautomobil ägare!
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Nervandergatan

att Ni äger bilen, men det är andra som köra den;
- det Ni har rätt att fä veta, huru Er dyrbara egendom

an\'ändes i främmandes värd;
att en oärlig chaufför skall nog göra invändningar mot

WWW apparaten, ty för honom är systemet med
muntliga rapporter det mest tilltalande

men att Er ärliga och flitiga chaufför hälsar WWW
apparaten välkommen, tv han kan dä elokuinen
tern sig såsom värd Ert förtroende.

I illskriv och infordra offert samt närmare förklaringar frän

dubbel ko n tro 11 apparater


