
..COEUR ASS"

Hansa-Lloyd snabblastvagn med jätteluftgummiringar.

är den för alla transporter mest lämpliga vagnen, ty den är
snabb, hållbar och billig i drift.
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BESKRIVNING
Motor:

över Hansa-Lloyd 1 •/*—2 ton snabblastvagn typ ~Coeur Ass"

30 hkr. 4*cyl. blockmotor 90x140 mm, långsamt löpande
av modernaste konstruktion.

Ventiler: stående, dammfritt inkapslade anordnade å ena sidan
av motorblocket.

Vävaxeln av chromnickelstål löpande i tre väldimensionerade
lager.

Smörjning: effektiv och sparsam centraltrycksmörjning genom
oljepump.

Tandning genom modern Bosch högspännings=magnetapparat med
för hand inställbar tändmomentinställning.

Kylning: Termosyphonsystem med rikligt dimensionerad mes*
singslamellkylare och motordriven ventilator.

Karosser! :

Kraftöverföringsorgan:

Koppling torr, elastisk lamellkoppling av beprövat system.
Växellåda av aluminium, innehållande 4 utväxlingar framåt, 1

bakåt. Växelspaken befinner sig i mitten av förarsätet.
Samtliga kugghjul och axlar äro av chromnickelstål, gla*
sythärdade och inslipade med särskild omsorg varigenom
slitagemöjligheterna i hög grad reducerats.

Kardan. System: Ljudlöst arbetande elastiskt verkande skruv
och snäcka. Kardan och bakhjulsaxlar ävensom differens
tialkåpan äro dammfritt inkapslade samt löpa i olja.

Hjul av prima stålgjute, försedda med fullgummiringar, fram
860x90, bak 860x90x2 eller på särskild beställning iätte*
luftgummiringar fram 34x5", bak 38x7".

Ramen med tillbehör:

Ramen av pressat stål, extra förstärkt samt försedd med prak*
tisk dragkrok för släpvagn. Hansa=Lloyd vagnens elastiska kardan,

Styrinrättningen, lätt manövrerbar av »skruv* och snacksystem».
Bromsar: 1 st. Fotbroms verkande på kardanaxeln, 1 st. hand*

broms verkande på bakhjulstrummorna.

Förarsätet med bekväm plats för 2 personer, av stålplåt försett
med överbyggt tak och sidoväggar samt nedfallbara tyg*
gardiner med celluloidfönster. Inställbart vindskyddsglas.
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snabblastvagn med Kipp=släpvagn. Lastkapacitet 3 ljt ton.



Lastkorg av stål, bottnen fodrade med trä. Lastyta 2,90X1,65
meter. Lastytan är synnerligen lågt belägen. Rymliga och
praktiskt anordnade låsbara fack för uppbevarande av
verktyg m. m. finnas.

Utrustning :

Belysning: komplett acetylen belysningsanordning eller på särs
skild beställning elektrisk.

Verktyg m. m.: HansasLloyd fabrikernas väl sammansatta och rik;
liga verktygs*, reservdels* och tillbehörssats.
På särskild beställning levereras Hansa=Lloyd verkens

durabla och praktiska med stål lastkorg och
höjes härigenom »Coeur Ass» lastförmåga till 3 l j% ton.

Leveranstid:

Betalningsvillkor :

Vi erkänna oss vara bundna av ovanstående offert till den

A. B. F. TILGMANN O Y.

Benzinåtgång per 100 km c:a 17 liter.
Oljeåtgång per 100 km c:a 0,8 liter.
Maximalhastighet 45 km/tim.
Chassiets vikt 1,500 kg.
Stigningsförmåga 25 °/0

Pris för den kompletta farfärdiga vagnen jämte presenning med bågar och fullständig prima ringgarnityr Fmk:

OBS.! Dylika släpvagnar behöva enligt internationella
bestämmelser icke vara försedda med bromsar och särskild
förarsits.

Uppgifter över bränsleförbrukning,
vikt m. m.

Skattebelopp enligt gällande lag Fmk per år.


