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SPORT
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BERIIET
AUTOMOBILER

I BERLlET*vagnen förenas den franska automobilindustrins
förnämsta kvalitetsegenskaper: det förstklassiga solida

materialet, den tekniskt fulländade konstruktionen
den eleganta formen. Oaktadt denna höga
rangklass ställer sig priset på en BERLIET
främst beroende därpå
otroligt lågt
att fabrikationen sker i mycket
stora serier och tillverknings*
kostnaderna därigenom
kännbart ned;
—

HALL

BARA

TILLFÖRLITLIGA

bringas.

Idealiska landsvägsvagnar!
Levereras öppna eller täckta.

Vi framhålla särskilt nedan
stående vagnar jämte pris

Tekniska uppgifter

—

Modell 16/40 Hkr

Motor: 40 Hkr. 4 cyl. Kolvdiameter 90 mm., slaglängd 130 mm.
Zenith*förgasare
»triple diffuseur». Magnettändning. Tryck*
smörjning. Kylning med vattenpump. Elektrisk start och belys*
ning. Växellåda: Kulväxel, 4 hastigheter framåt och en back.
Koppling: Torra lameller. Fjädrar: Fram halveliptiska, bak canti*
lever. Hjul: Ståleker eller engelska Rudge With*Worth artilleri*
hjul. Ringar: Michelin Cord*ringar 820x120 eller Ballongringar.
Alemit-chassissmörjning med fettspruta. Vikt: c:a 1,200 kg.
Axelavstånd: 3200 mm.
Spårvidd: 1400 mm. Totallängd:
4650 mm.
=

»TORPEDO*LLJXE»

för 6—7 personer.
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Tekniska uppgifter

—

Modell 12/32 Hkr

Hkr. 4 cyl. Kolvdiameter 80 mm., slaglängd 130 mm.
Zenith*förgasare »triple diffuseur». Magnettändning. Trycksmörj ning.
Kylning genom Thermosifonsystem. Elektrisk utrustning för igång*
sättning och belysning. Växellåda Kulväxel, 4 hastigheter framåt
och en back. Koppling: torra lameller. Fjädrar: Fram halvelip*
tiska, bak cantilever. Hjul: Skivhjul av Michelin*tillverkning eller
engelska Rudge With»worth*artillerihjul. Ringar: Michelin Cord*
ringar 765 X, 105 eller Ballongringar. Alemit*chassissmörjning med
fettspruta. Vikt: c:a 1,100 kg. Axelavstånd: 3060 mm. Spårvidd:
Motor: 32

:

»TORPEDO» för 4—5 personer.

Tekniska uppgifter

—

1420 mm.

Totallängd: 4350 mm.

Modell 9/23 Hkr.

Motor: 4*cyl med hängande, överstyrda ventiler. Solex*förgasare.
Magnettändning. Trycksmörjning. Kylning genom thermosifon*
system. Elektrisk start och belysning. Växellåda: Kulväxel, 4 hastig*
heter framåt och en back. Koppling: Lamelltyp. Fjädrar: Halv*
eliptiska fram och bak. Hjul: Michelin*skivhjul med Ballong*
ringar 730x130. Fyrhjulsbromsar. Alemit*chassismörjning med
fettspruta. Vikt: c:a 900 kg. Axelavstånd: 2800 mm. Spårvidd:
1250 mm. Totallängd: 3950 mm.

TORPEDO för

4 personer. 23

Hkr.

Utrustning: Ställbar glasvindskärm, sufflett med sidoskydd och fodral, ett reservhjul kompl. med ringar. Väg* och hastig*
hetsmätare, olje* och ampéremätare samt avbrytare, luftregulator och kontrollampa monterade pä aluminiuminstrumentbräde.
Elektriska strålkastare med avskärmare, nummerlantärna. Elektriskt signalhorn. Kompl. sats verktyg, domkraft och pump.

Modell 40 Hkr. Fmk

Modell 32 Hkr. Fmk

Modell 23 Hkr. Fmk
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Tekniska uppgifter
kolvdiameter 90 mm., slaglängd 130 mm.
Magnettändning. Trycksmörjning. Kylning med vattenpump. Elektr.
start och belysning. Växellåda: Kulväxel. 4 hastigheter framåt och
en back. Koppling: torra lameller. Kraftöverföring: Skruv och
skruvhjul. Hjul: Michelin extra starka" skivhjul, enkla fram och
dubbla bak, med ringar 835 X 135 eller Jätteringar både fram och
bak 34 X 7". Alemit*chassissmörjning med fettspruta. Vikt: 1,850 kg.
Axelavstånd: 3670 mm. Spårvidd: 1600 mm. Totallängd: 5100 mm.
Motor 40

AVDELNING

Hkr. 4 cyl.

Pris Fmk

BERLIET*AUTOBUS för 25—30 personer.

2,000 kg LASTAUTOMOBIL.

BERLIET*AUTOBUS' för stadstrafik rymmande 25—30 personer.
Byggt å special buss*chassis med ett axelavstånd av 4375 mm. Motor
50 Hkr. Ringar 955 X 155 enkla fram och dubbla bak. Karosseriet
extra elegant och bekvämt inrett överträffande alla hittills i Finland
levererade, nedfallbara fönster med vevanordning, dynorna äro med
prima resårer, beklädda med äkta läder. Utrustningen är solid och
praktisk med uppvärmningsanordning, vindrutctorkare, skjutbara
dörrar emellan vagnen och bakre plattformen samt dubbel sidodörr,
som automatiskt öppnas och slutes som i våra spårvagnar. Allt
arbete och material av prima slag. Reservhjul med ringar jämte
kompl. utrustning, verktyg och reservdelar. Provvagn i lager
till påseende.
Pris Fmk

BERLIET*SEDAN*LANGDISTANS AUTOBUS speciellt för lands*
vägstrafik med plats för 23 personer. Motor 40 Hkr. Axelavstånd
4156 mm. Elegant och durabelt inredd med djupa, bekväma, resår*
stoppade läderbeklädda sittplatser, varje avdelning med skild ingång
rymmande 5 personer. Solid och praktisk] utrustning med upp*
värmningsanordning, vindruteputsare, elektrisk takbelysning och
ringledning. Breda dörrar med mekaniskt nedfallbara fönster. Tak
ventiler m. m. Vagnen levereras kompl. utrustad med elekrt. start
och belysning. Väg* och hastighetsmätare, olje* och ampéremätare,
verktyg och reservdelar. Reservhjul med ringar 835 X 135 enkla
fram och dubbla bak eller jätteringar 34 X 7" bak.
Pris Fmk

BERLIET*SEDAN*AUTOBUS för 23 personer.
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UPPFINNING!

GAZOGENE-APPARAT FOR TRAGASDRIFT KAN
MEDLEVERERAS TILL ALLA B E R L I E T-V AGNAR.
ENORM INBESPARING I BRÄNSLEKOSTNADERNA
ISYNNERHET Å AUTOBUSSAR OCH LASTVAGNAR.

A

UTOMOBILEN ÄR EJ LÄNGRE ATT ANSE SOM EN LYXARTIKEL. DEN HAR
blivit en nödvändig och ovärderlig hjälp i det dagliga arbetet såväl för affärsmannen, tjänste*
mannen och lantbrukaren "som för var och en, för vilken tiden är dyrbar.
För att en automobil skall kunna fylla de stora krav, som på grund härav måste ställas på den, fordras:
att
att
att
att
att
att
att

varje del av automobilen är framställd av bästa och lämpligaste material,
den är byggd på det omsorgsfullaste sätt,
den är driftsaker,
den är bekväm och lättkörd,
den har ett tilltalande utseende,
den är billig i drift och
den kan köpas för rimligt pris.

Dessa fordringar uppfylla Berliet.
AUTOMOBILES BERLIET, Lyon, tillämpar vid sina konstruktioner de bästa moderna idéer
och de nyaste uppfinningarna inom branschen. Tillverkningen sker under så fullkomligt betryg*
gande garantier för god vara, som endast utomordentliga resurser och halvsekellång erfarenhet
kunna lämna.
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