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LYHYT TEKNILLINEN SELOSTUS

Akseliväli 2,9 m.
Malli 27—20 ... 5 hengen 2-ovinen Sedan

„ 27—24 ... 5 hengen loisto-Roadster
27—25 ... 5 hengen loisto-Touring

„ 27 -26 ... 2 hengen liikemiehen kupee
m 27—26 S. . 4 hengen loistokupee
„ 21—T! ... 5 hengen 4-ovinen Sedan
„ 27—28 ... 4 hengen kupee
„ 27—29 ... 7 hengen Touring

Akseliväli 3,05 m.
Malli 27—40 ... 5 hengen 2-ovinen Sedan

„ 27—27 ... 5 hengen 4-ovinen Sedan
, 27—48 ... 4 hengen kupee

Akseliväli 3,25 m.
Malli 27—48 ... 7 hengen Touring

. 27—50 ... 7 hengen Sedan
„ 27—50 L. . 7 hengen Sedan-Limousini
. 27—51 ... 5 hengen Brougham
, 27—54 ... 4 hengen loisto-Roadster

27—54 C. . 4 hengen kupee
„ 27-55 ... 5 hengen loisto-Touring
„ 27—58 ... 5 hengen kupee

2,9 m. akselivälin mallit.
KONE - Kuusi sylinteriä, venttiilit sylinterin-

kannessa, 63 HV, 2800 kierroksella minuu-
tissa. Kone lepää alustalla kolmen tuki-

kohdan varassa ja on täydellisesti kumilla
eristetty alustasta. Ilmanpuhdistaja, Marvel-
kaastittaja; bensiinisäiliöön mahtuu 64,3 lit-
raa; bensiininsuodatin, Stewart vacuum-
syöttö.

3,05 m. ja 3,25 m. akselivälien
mallit.

KONE - Kuusi sylinteriä, venttiilit sylinterin-
kannessa, 77 HV 2800 kierroksella minuu-
tissa. Kone kolmen tukikohdan varassa,
kumilla eristetty alustasta. Marvel-kaasut- ]
taja, bensiinisäiliöön mahtuu 75,7 litraa;
bensiinisuodatin. Stewart vacuumsyöttö.

SÄHKÖLAITTEET. Exide patteri, 6-8 voltin;
Delco kaksoisjärjestelmä, laippatyyppiä.
Generaattorin käyttö suoraan epäkeskoista.

VOITELU. Painesyöttö kampiakselin ja kier-
tokankien laakereihin, liikuttajavarsiin ja
työntötankoihin sekä epäkeskoihin; nokka-
akselin laakerit, sylinterin seinämät ja män-
nän tappi saavat voitelunsa kiertokankien .
räiskyttämästä öljystä. Öljypumppu on kam- '
pikammion syvimmässä kohdassa AC mal-
linen öljynsuodatin. Kampikammion tuu-
letus, joka poistaa vesihöyryn. j

KYTKIN. Monilevyinen, kuiva, kymmenen I
levyä.

Buick viiden hengen loisto Touring Malli 27— 55

VAIHDELAATIKKO samaa kappaletta kuin
kone, kuulatyyppinen vaihde, kolme no-
peutta eteenpäin, yksi taaksepäin, vaihde-
tanko keskellä.

AKSELIT. Etuakseli käännettyä Elliott-mallia,
muottiin taottua I-terästä. Taka-akseli */*

uiva.
JARRUT. Jalkajarrut mekaaniset nelipyörä-

jarrut, ulkopuoliset, puristuvat. Käsijarru
mekaaninen, sisäpuolinen, laajeneva, vai-
kuttaa yksinomaan takapyöriin.

KONEALUSTAN! VOITELU korkeapaineinen
Zerk öljypumppu seuraa jokaisen auton
mukana. Voitelukupit kansineen kaikissa
laakereissa, jotka kaipaavat voitelua.

JOUSET. Etujouset puolielliptiset, takajouset
cantilever-mallia. Kaikissa jousen silmu-
koissa irralliset pronssiholkit. Kumiset is-
kunvaimentajat sekä edessä että takana.

OHJAUS. Jacoxin puoleksi lukitseva ruuvi ja
mutterinpuolikas.

RENKAAT 31V5.25 suorasivuiset paliorenkaat
2,9 m. akselivälin mallissa; 33\'6,00 pi te ni-

missä malleissa.
PYÖRIEN VÄLI 1,43 m.

KORIT JA VARUSTEET. Katetut korit Fi-
sherin, avonaiset Buicktehtaan valmistamat.

Termostaatti avoinna Termostaatti suljettuna

Buickin 6 syl. moottori

Ylläolevat kuvat selittävät Buickin jäähdytysveden termostaattisen
säädön toimintaa. Konetta käyntiin pantaessa estää säätölaite
veden kulun kuten ylläoleva kuva osoittaa, kunnes veden lämpö
nousee £0 asteeseen. Sitten se avautuu vähitellen kuten vasemman-
puoleinen kuva osoittaa päästäen veden kiertämään kuten taval-
lisesti. Jos kone pysäytetään, estää säätölaite veden kierron heti
kun sen lämpö laskee alle 50 asteen. Täten tulee käyntiinpano
kylmälläkin ilmalla paljon helpommaksi.
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