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JY un General Motorsin jälleenmyyjillä Suomessa nyt on tilaisuus
tarjota Herroille kuormavaununostajille Diesel-moottorilla varus-
tettu alusta, niin tällöin ei tarjota mitään kokeiluasteella olevaa vau-
nua. Bedford-alustat ovat hyvin tunnetut ja yleisesti arvostetut
laajoissa piireissä tarkoituksenmukaisen rakenteensa, tukevuutensa,
kestävyytensä ja erinomaisen taloudellisuutensa vuoksi. Diesel-
moottori — "Perkins Leopard II"—, joka parhaana ja tarkoituksen-
mukaisimpana moottorina on valittu, on jo vuosikausia ollut
Englannissa tunnettu Diesel-rakenteiden edelläkävijänä ja on sen
maine pienikulutuksisena, luotettavana ja kestävänä moottorina
vakiintunut.

Koska Diesel-moottorin toiminta ei vielä
ole monelle täysin selvillä, annetaan tässä
pienessä lehtisessä eräitä yleisiä tietoja.
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Diesel-moottori.
Diesel-moottori on pääpiirtein rakennettu

aivan samalla tavoin kuin tavallinen ben-
siinimoottori. Siinä on kampiakseli, kierto-
kanget, männät, nokka-akseli ja tavallisen-
malliset venttiilit. Siinä on vesivaipat ja
tavalliset jäähdytyslaitteet. Siinä on gene-
raattori ja käynnistinmoottori. Voitelujärjes-
telmä on sama. Pääero on siinä, että Diesel-
moottorista puuttuu kaasuttaja ja sähkö-
sytytysjärjestelmä, johonkuuluu virrankat-
kaisija, sytyty skela, sytytystulpat ja kaape-

lit. Kaasuttajan ja sytytysjärjestelmän asemesta on Diesel-mootto-
rissa erikoinen polttoainepumppu, joka syöttää polttoainetta suo-
raan asianomaisiin sylintereihin juuri oikeana hetkenä. Polttoaine
syttyy siitä voimakkaasta kuumuudesta, joka syntyy sylinterissä
huomattavasti korkeamman puristuksen vuoksi. Tästä korkeasta
puristuksesta johtuu, että Diesel-moottorin osien tulee olla jonkin
verran vahvemmat ollen tästä seurauksena, että Diesel-moottori on
hiukan painavampi kuin vastaavanlainen bensiinimoottori.

1 Syöttöpumppu • 2 Ruiskutinsuutimet

Syöttöpumppu.

moottori toimii seuraavalla tavalla:
Imu. Männän liikkuessa alaspäin, avau-
tuu imuventtiili ja sylinteri täyttyy puh-
taalla ilmalla.
Puristus. Kun mäntä alkaa liikkua ylös-
päin, sulkeutuu imuventtiili ja sitä mu-
kaa kuin mäntä kohoaa korkeammalle,
puristuu ilma sylinterissä kohoten sen
lämpötila siihen määrään, joka tarvi-
taan raakaöljyn sytyttämiseksi. Ruiskutinsuuti met.
Räjähdys. Männän ollessa korkeimmas-
sa kohtaa ruiskuaa kussakin sylinterissä
olevasta suutimesta sopiva määrä poltto-
ainetta, joka silloin korkean kuumuu-
den vuoksi syttyy, jolloin mäntä painuu
alas.
Poisto. Männän liikkuessaylöspäin avau-
tuu pakoventtiili ja sylinteri tyhjentyy
palaneesta kaasusta.

Diesel-niOOttOrissa on seuraavat tärkeät laitteet:

3 Polttoaineen puhdistimet # 4 Sähköllä toimiva polttoainepumppu

Syöttöpumppuun kuuluu polttoainesäiliö, jonka sisässä liik-
kuu moottorin käyttämä nokka-akseli, joka välittömästi vaikuttaa
pikkupumpuissa oleviin mäntiin. Jokakerta kun nokka-akseli työn-
tää pikkupumpun männän ylös, puristaa tämä vahvan teräsput-
ken ja ruiskutinsuutimen kautta sopivan määrän polttoainetta
asianomaiseen sylinteriin. Erikoisen säätölaitteen avulla voidaan sy-
linteriin työntyvän polttoaineen määrää vaihdella ja siten myös
moottorin kehittämää tehoa. Kyseiseen säätölaitteeseen vaikuttaa
kaasupoljin. Syöttöpumppu on koje, joka on valmistettu niitä suu-
rinta tarkkuutta noudattaen, se on perusteellisesti koeteltu ja sää-
detty tehtaassa eikä epäpätevän henkilön pidä koskaan ryhtyä
tarkastamaan ja säätämään sitä.

Kussakin sylinterissä on ruiskutinsuudin, joka on syöttöpum-
pun yhteydessä teräsputken välityksellä. Sylinteriä kohti olevassa
päässä on useita hyvin pieniä (0.3 mm) reikiä, joitten kautta poltto-
aine ruiskuaa. Reikien tulee olla pienet, jotta polttoaine tulisi hie-
nosti jaetuksi ja tasaisesti hajoitetuksi räjähdyskammiossa. Suu-
timet ovat tästä syystä hyvin arkoja polttoaineessa olevalle lialle
ja siksi on olemassa laite, jonka avulla ne voidaan mukavasti puh-
distaa. Jotta vältettäisiin niitten likaantumista, on moottorissa:
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Polttoaineen puhdistimet.
Nämä — kaksi kappaletta — ovat erittäin tehokkaita suo-

dattimia polttoaineen tarkkaa puhdistamista varten. Jotta toi-
minta olisi keskeytymätöntä, on tärkeätä, että nämä määrätyin
väliajoin huolellisesti puhdistetaan.

Sähköllä toimiva polttoainepumppu.
Tämän pumpun tehtävänä on ainoastaan siirtää poltto-

ainetta säiliöstä puhdistimiin.

PERKINS DIESEL/issä on merkillepantava erikois-
muotoinen räjähdyskammio ja sen mukaan konstruoidut suu-
timet. Vastakkaisella sivulla ylinnä oikealla olevasta kuvasta
näkyy, miten räjähdyskammio on sylinterin yläpuolella pyö-
reän ontelon muotoinen. Sundin ruiskuttaa kaksi hienoa suih-
kua, toisen räjähdyskammioon, toisen alas mäntää kohti. Tästä
on seurauksena erittäin tasainen sytytys ja täydellinen pala-
minen, josta on tuloksena suurin mahdollinen teho samalla
kun polttoaineen kulutus on pienin mahdollinen ja pakokaasu
on savuton ja hajuton.

Perkins Dieselissä on Boschin valmistama syöttöpumppu,
joka on markkinoiden mainioin ja jota käytetään kaikissa
ensiluokkaisissa Diesel-moottoreissa.

Moottorin mitat ovat seuraavat:
Sylintereitä 4 # Sylinteriläpimitta 105 mm • Iskun pituus

127 mm • Sylinteritilavuus 4.4 litraa • Hv. 75, 2,400 kierr.*
Vääntömomentti 190 jalk.naulaa = 26.2 kgm.

* Teho mitattu takapyörien kohdalta kaikkien apulaitteiden ollessa
kytkettynä.

Vastakkaisella sivulla ylinnä olevat kuvat:
Vasemmalla: Moottorin halki-

leikkaus sivulta.
Keskellä: Moottorin halki leik-

kaus päästä katsottuna.Syöttö-
pumppu näkyy oikealla, kes-
kellä moottoria ja sen alla on
öljysuodatin.

Oikealla: Moottorin ylä-
osan halkileikkaus, josta nä-
kyy räjähdyskammio, venttii-
lit ja ruiskutinsuudin.



Diesel-moottorin korkean vääntömomentin vuoksi on mahdollista
käyttää pienempää taka-akselin välitystä kuin vastaavanlaisessa
bensiinimoottorin käyttämässä alustassa, josta on se etu, etid
samalla vauhdilla ajettaessa moottorin kierrosluku on pienempi.
Bedford Dieselin taka-akseliväliiykset ovat

Malli WTH 6.72:1
VV I L 5.75:1
WTB 5.25:1

Perkins Dieselillä varustettujen Bedford-alustojen eritelmät ja
varusteet ovat samat kuin bensiinimoottorin käyttämien alustojen
ja saadaan kaikki tarpeelliset tiedot Bedford-luettelosta.

Perkins Diesel-moottorin edut:
1. Polttoaineen kulutus pientä. Enemmän kilometrejä

litraa kohti halvemmalla.
2. Vanna käynnistys kaikilla ilmoilla.
3. Kylmäkin moottori kehittää viipymättä täyden tehon,

kun taasen bensiinimoottoria ensiksi on lämmitettävä,
ennenkuin se alkaa kunnolla vetää .

■i. Yksinkertainen rakenne, mukava säätää.
5. Vetokyky erinomainen, suurin mahdollinen vääntö-

momentti myös kierrosluvun ollessa alhainen. (Katso-
kaa käyrä kuvaa.)

6. Pakokaasu täysin savutonta, se on vaarattomampaa
kuin bensiinimoottorin pakokaasu.

7. Ei mitään sähköjärjestelmää, joten ei myöskään tämän
mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä.

8. Kaasuttajaa ei ole, joten kaasuttajasäätöjä ei esiinny.
9. Polttoaine ei aiheuta tulipalovaaraa, se ei myöskään

haihdu.

Bedford Dieselin hinnat:
Alusta: Kokonaispaino: Kuormituskyky: Renkaat: Hinta:

VV T H

VV TL

VV T B
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