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VUODEN 1939 CHEVROLETIN ESITTELYÄ
Tässä kirjasessa esitellään Chevroletin 1939 Super De Luxe- ja De Luxe-mal-
lit, jotka perusmalleiltaan ja runkojensa rakenteen, moottoreittensa, vaihdelaatik-
kojensa, kytkimiensä, taka-akseliensa ja jarrujensa suhteen ovat samanlaiset. Molem-
missa sarjoissa ilmenevät mainiolla tavalla Chevroletin perinteelliset ominaisuudet
- kaunis ulkoasu, suuri suorituskyky, turvallisuus, mukavuus, taloudellisuus ja
kestävyys, joiden nojalla Chevrolet on vuosi vuodelta kyennyt saavuttamaan ja
säilyttämään ensi-sijaisen asemansa eniten myytyjen henkilövaunujen joukossa.

Suuret kuvat seuraavilla sivuilla esittävät Super
De Luxe- ja De Luxe-vaunuja tarkoin todelli-
suutta vastaavasti, lukuunottamatta että kuvissa
näkyvät puskurikoristeet, ruostumattomasta teräk-
sestä olevat astuinlaudan reunan suojukset ovat

ominaisia vain Super De Luxe-malleille. Kaikkia
kuvattuja korimalleja on tarjolla kahta runko-
mallia, paitsi Super De Luxe neljän hengen
Kupee'ta. Kummankin vaunusarjan väliset eroa-
vaisuudet selostetaan erittelyssä (kts. takakantta).

UUSI, IMULLA TOIMIVA VAIHTEENASETIN • UUDET, VIRTAVIIVAISET FISHER-KORIT • UUSI, KESTÄVÄMPI RUNKO • ENTISTÄ PAREMPI AJONÄKÖALA • CHEVROLETIN KUULUISA,

KANSIVENTTIILEILLÄ VARUSTETTU KUUTONEN • TÄYDELLISTETTY ERILLINEN ETUJOUSITUS (parannettu iskujakestävä ohjaus)* • PARANNETUT NESTEJARRUT • KEVENNETTY KYTKIN

Uusi imulla toimiva vaihteenasetin sekä Super De
Luxe- että De Luxe-malleissa. Täydellistetty erilli-
nen etUJOUSitUS a.in.nast.nnn Xnmor rto T.ii-ro-rnnlloissntoastaan Super De Luxe-malleissa

Vain Chevrolet antaa näin paljon — niin huokealla!



Erikoispiirteitä — Sisäänraken-
nettu matkatavarasäiliö, sisäl-
lään vararenkaan pidike ja kan-
nellinen työkalulaatikko. Paket-
tihylly takaistuimen selkäno-
jassa . . . Liukuvat taka-osaston
ikkunat. . . Kaksi tukihihnaa ..

.

Kaksi käsivarsino jaa edessä,
kaksi takana . . . Tuhkakuppi
etuselkänojan takana . . . Huo-
pakannatin . . . Kaksi taka- ja
pysäytysvaloa; numerolevy-
lamppu keskellä.

SUPER DE LUXE TOURING SEDÄN

Touring Sedan'ien ja Tou-
ring Coach'ien tilavassa,
sisäänrakennetussa matka-
tavarasäiliössä on vara-
rengas ja kätevä, kannel-
linen työkalulaatikko.



SUPER DE LUXE TOURING COACH
Erikoispiirteitä — Sisäänraken-
nettu matkatavarasäiliö; sisällä
vararenkaan pidike ja kannelli-
nen työkalulaatikko . . . Täysi-
leveä etu-istuinpielus, jaettu
selkänoja . . . Pakettihylly taka-
istuimen selkänojassa . . . Yksi
käsivarsinoja ohjaajanistuimen
kohdalla, takana kaksi . . . Kaksi
taka- japysäytysvaloa, numero-
levylamppu keskellä.

Touring Sedan'eissa ja Tou-
ring Coach'eissa ja kaikissa
Kupee'issa on numerolevy-
lamppu keskellä takana.
Kaikissa Super De Luxe-
vaunuissa on kaksi taka-
ja pysäytysvaloa.



SUPER DE LUXE MATKAKUPEE
Erikoispiirteitä — Erikoisen
suuri, sisäänrakennettu matka-
tavarasäiliö; sisällä vararenkaan
tila . . . Erikoisen tilava . . .

Matkatavarahylly istuimen ta-
kana . . . Täysileveä istuinpie-
lus, jaettu selkänoja . . . Käsi-
varsinoja ohjaajanpaikan koh-
dalla . . . Kaksi taka- ja pysäy-
tysvaloa; numerolevylamppu
keskellä ... 68 litran poltto-
ainesäiliö.

Tilavan, takaa-avattavan
matkatavarasäiliön lisäksi
matka-Kupee'ssa on suuri
matkatavarahylly istuimen
takana sisällä.



Erikoispiirteitä — Sisäänraken-
nettu matkatavarasäiliö, jonka
sisällä vararenkaan tila . . .

Täysileveä etuistuinpielus jaet-
tuine selkänojineen; kaksi alas-
laskettavaa istuinta . . . Liuku-
vat takaosan ikkunat . . . Kaksi
käsivarsinojaa ohjaajan istui-
men kohdalla . . . Kaksi taka-
ja pysäytysvaloa; numerolevy-
lamppu keskellä.

SUPER DE LUXE 4-heng. URHEILUKUPEE

Neljän hengen Urheilu-
kupeet kaksi takaistuinta
voidaan laskea alas ja
tehdä siten tilaa ylimää-
räisille matkatavaroille.



Erikoispiirteitä — Sisäpuolinen
matkatavarasäiliö takaistuimen
takana . . . Vararenkaan peite
ja lukko . . . Pakettihylly taka-
istuimen selkänojassa . . . Liu-
kuvat takaosaston ikkunat .

.
.

Kaksi tukihihnaa Kaksi kä-
sivarsino jaa edessä, kaksi ta-
kana . . . Tuhkakuppi etuselkä-
nojan takana . . . Huopakanna-
tin . . . Kaksi taka- japysäytys-
valoa.

SUPER DE LUXE SEDÄN

beetan eissa ja Coach'eissa
on matkatavarasäiliö taka-
istuimen takana ja paketti-
hylly takaistuimen yläosan
ja takaikkunan välissä.

* Tätä mallia ei säännöllisesti ole varastossa, mutta voidaan kiinteää tilausta vastaan toimittaa vähintään 2 kk. toimitusajalla.



Erikoispiirteitä — Sisäpuolinen
matkatavarasäiliö takaistuimen
takana . . . Vararenkaan peite ja
lukko . . . Täysileveä etuistui-
men pielus, jaettu selkänoja . . .
Pakettihyliy takaistuimen sel-
känojassa . . . Kaksi taka- ja
pysäytysvaloa.

DE LUXE COACH

Erilliset, täysileveät istuin-
pielukset, jaettuine, taittu-
vine selkänojineen lisää-
vät viihtyisyyttä ja muka-
vuutta Coach'eissa, Touring
Coach'eissa ja kaikissa Ku-
pee'issa.



V:n 1939 CHEVROLETIN KORI
Suuri läpileikkauskuva
esittää Super De Luxe
Touring Sedan'in koria,
jonka laitteet ja rakenne
ovat pääpiirteissään samat
kuin muitten Super De
Luxe-mallien. Pienet, yk-
sityiskohtia esittävät ku-
vat tarkoittavat sekä Su-
per De Luxe- että De
Luxe-malleja, lukuunotta-
matta kuvia, joiden selos-
tukset on merkitty täh-
dellä (*).

Uusi, imulla toimiva vaih-
teenasetin ohjaustankoon
asennettuine vipuineen li-
sää tilaa.

Solakka, hohtava, vauhtia ilmentävä
jäähdyttäjän koriste.

Selvät osoitintaulut ja hel-
posti tavoitettavat säätö-
laitteet ovat tunnusomaisia
kojelaudalle. Kaksi tuuli-
lasin lämmitysaukkoa siltä
varalta, että autoon asen-
netaan lämmityslaite. (Ku-
va esittää Super De Luxe'n
kojelautaa).

Hansikaslokero on erikoisen mukava
ja käytännöllinen.

Pitkät ja kapeat valonheittäjät ovat
kiinteästi asennetut lokasuojille.

Käksiovisissa viiden
hengen vaunuissa ja
kaikissa Kupee'issa
on täysileveä etuis-
tuinpielus jaettuine
selkänojineen.

Konepellin tuuletusaukot pitkät ja kapeat. Vaunu-
mallia ilmaisevat nimikilvet lisäävät vaunun tyy-
likkyyttä.

Tuulilasin puhdistajat lepäävät jou-
tilaina ollessaan tuulilasin kehyksen
alareunaa vasten.

Ovien varmuuskahvat kauniit, käy
tännölliset ja kestävät.

Aurinkosuojus asetel-
tavissa. Se voidaan
kiepauttaa sivulle es-
tämään häikäisevää,
ikkunaan kohdistu-
vaa valonloistetta.

3 i \ ■■■■■&Suuremmat tuulilasit
ja kapeat kulmapyl-
väät tarjoavat entistä
paremman ajonäkö-
alan.

Kaikissa v:n 1939 ve-
dottomissa tuuletus-
ruuduissa on var-
muuslukko.

* Takaosaston ikki
nat liukuvat taaks(
päin. (Super De Lu>
Touring Sedän jane
jän hengen Kupee

*Kaikki viiden hengen Super De
Luxe-vaunut varustetut huopakan-
nattimilla.

Hakasulkimella va-
rustettu, kumitiivis-
teinen metallinen
kansilevy mahdol-
listaa nopean käsik-
sipääsyn paristoon.

Merkittävä lisä-
mukavuus on lat-
tianalainen työka-
lulaatikko Tou-
ring Sedan'ien ja
Touring Coach'ien
matkatavarasäi-
liössä.



V:n 1939 C H EVR OLET I N RUN KO
Super De Luxe'n sekä De Luxe'n rungot ovat perusmallinsa sekä
kehyksiensä, moottoreittensa, vaihdelaatikoittensa, kytkimiensä,
taka-akselinsa ja jarrujensa suhteen samanlaiset. . . Tässä kuvattu
De Luxe'n runko eroaa De Luxe'esta pääasiallisesti etupyö-
riensä erillisessä jousituksessa ja ohjauslaitteensa rakenteessa.
Kaikki tällä ja vastakkaisella sivulla esitetyt rakenneyksityis-
kohdat, paitsi tähdellä (*) merkityt, ovat ominaisia molemmille
runkomalleille.Koneellinen käynnistyslaite kytkee

käynnistyshammaspyörän pysyvästi
vauhtipyörään kunnes moottori on
todella saatu käyntiin.Kojelaudan alle sovi-

tettu käsijarrun vipu
muistuttaa pistoolin
kahvaa ja toimii pai-
nettaessa siinä ole-
vaa irrotinliipasinta.

Chevroletin "siniliekkinen" räjäh-
dyskammio varmentaa moottorin
taloudellisuuden ja voimakkuuden.

Jousilevy-kytkin on rakenteeltaan
yksinkertainen, kevyt polkea ja kyt-
kee pehmeästi.

Ilmanpainekanßfot poltto-
ainepumpussa huolehtivat
bensiinin tasaisesta virtaa-
misesta.

Ilma jäähdytetty, jänni-
tesäätäjin varustettu ge-
neraattori kehittää riit-
tävän virran lamppui-
hin ja muihin sähkö-
laitteisiin.

Ehdottoman vesitiivis kuula-
laakeripumppu estää veden ja
pakkasnesteen vuotamasta. Se
on itsesäätyvä ja pysyvästi
voideltu.

Chevroletin hypoidi taka-akseli on
voittamattoman varma. Kardaani-
putki suojaa taka jouset väännön
vaikutuksilta.

Oktaaniasettelulaitteen avulla
virranjakajan toimintavoidaan
säätää tarkoin kunkin poltto-
ainelaadun ominaisuuksille so-
pivaksi.

Rungon sivut ja poikkivahvikkeet
laatikkopalkkirakennetta. Sivujen
pohjalevy on uutettu jäykistäviin
laippoihin.

SUPER DE LUXE-rungot
Värien selitys:

Vain Chevroletissa on painesuihku-
voitelu. Öljy huuhtelee kiertokan-
gen laakerit korkeapaineisena.

Jousikoneisto

Jarrukoneisto

Polttoaineen syöttökoneisto
_

Pakokaasujen poistolaitteetÄ

Moottori ja voimansiirto- I
laite

Synkronisoidussa vaih-
delaatikossa varmista-
vat säännöstellysti toi-
mivat kartiot äänettö-
män, helpon vaihtami-
sen.

Polttoainesekoituksen lämmön säännöstelee etulämmittäjä, jossa
on automaattinen lämmönsäätö.

* Erillisen etujousituksen rakenne (tukivarret,
jouset, sisään sovitetut iskuvaimentajat, kal-
listusvaimennin), on selvästi osoitettu yllä.
Kuvassa, joka esittää jousitusta päältä kat-
sottuna (vasemmalla), nähdään parannettu,
iskuja kestävä ohjauslaite erillisine raide-
tankoineen kumpaakin pyörää varten.

* Kahtaanne vaikuttavat
nesteiskunvaimenta jat
(takana) Super De
Luxe-mallissa.

Liikkuvasti nivelletyt nestejarrun
kengät varmentavat jarrutuksen
ja hankaus kohdistuu niihin ta-
saisesti.

Taka jouset ovat kumiasenne-
tut, mikä eristää takasillan is-
kuilta ja värinältä (* metalli-
set jousisuojukset ainoastaan
Super De Luxe-mallissa).



TÄYDELLISTETTY ERILLINEN ETUJOUSITUS CHEVROLETIN uusi, imulla toimiva VAIHTEENASETIN
(Vain Super De Luxe-malleissa)

X

Vankka kallistusvaimennin estää
liiallisen keinumisen käänteissä
ja mutkissa.
Kumpikin etupyörä vastaanottaa
tien iskut erillisesti, ilman että
niiden vaikutukset tuntuisivat toi-
sessa pyörässä tai itse vaunussa.

Chevroletin täydellistetyssä erillisessä etujousituk-
sessa yhtyvät kaikki erillisen etupyöräjousituksen
tunnustetut edut — tasainen ajo, helpompi ohjaus,
tarkempi säätö, suurempi turvallisuus — entistä
merkittävimpinä. Erillisellä Chevrolet-jousituksella
on vielä eräs suuri etu: se on koottu valmiiksi ja tar-
kistettu tarkoin jo ennen kiinnittämistään alusta-
kehykseensä. Etupyörä jousituksen uusinnan ohella
on tehty vastaavat parannukset takajousitukseen —

lopputuloksena ainutlaatuisen miellyttävät ajo-

Chevroletin imulla toimivaa vaihteenase-
tinta käyttäen ohjaajan tarvitsee vain lii-
kuttaa vipua ja 80 °/o vaihtamiseen tar-
vittavasta voimasta antaa imu-sylinteri.
Vaihteita valittaessa siirretään vipua
eteen- tai taaksepäin kuten vanhanaikai-
sessakin vaihteessa, mutta vapaassa asen-
nossa siirretään vipua suoraan ylös tai alas
sensijaan, että sitä siirrettäisiin vasem-

Vaihdelaatikkoon asennetun vaih-
teenmuuttokoneiston toimintaa
säädetään ohjaustankoon sovite-
tusta vivusta akseleitten ja tan-
kojen välityksellä — minkäänlai-
sia taipuisia kappaleita ei ole
käytetty välitykseen.

Imutoimintaisella vaihteenasettimella suo-
ritetussa vaihteenmuutossa tapahtuu muut-
to ohjauspyörän alle asennetun lyhyen vi-
vun avulla. Etuosaston lattialta on pois-

ominaisuudet. malle tai oikealle. tettu kaikki esteet.



LISÄTARVIKKEITA
Peräytymislamppu — Ajotien
tai muiden pimeiden, rajoitet-
tujen alojen valaisemista var-
ten. Vähentää yhteentörmäys-
vaaraa pimeässä. Säädetään
kätevästi katkaisijasta koje-
laudassa.UUTEEN

CHEVROLETIINNE
Yli 100 erikoistarviketta muka-
vuudeksi ja turvallisuuden takeeksi

Silmänräpäyksessä virittyviä radioita — Alkuperäisillä, automaattivirityk-
sellä varustetuilla Chevrolet-radioilla, jotka on suunniteltu ja rakennettu
erikoisesti Chevroletteja varten, valitsette asemat nopeasti ja tarkasti. —

Kaunis ja luonnollinen äänentoisto. Käyttö huomattavan yksinkertainen. —

Luotettavia laatuvastaanottimia, joissa yhtyvät radiotekniikan viimeiset ja
parhaat saavutukset. Kolmea mallia: 7-, 6- ja 5-putkisia. Ylhäällä 7-put-
kinen Super De Luxe-malli — maailman hienoin autoradio, jossa on auto-
maattinen asemasäätö ja automaattinen silmänräpäysviritys.

Viimeisimpiä uutuuksia
i

Varsinaiset Chevrolet-autojen kuu-
mavesilämmityslaitteet — Harrison
Special — suunniteltu ja valmis-
tettu erikoisesti Chevroleteja var-
ten. Antavat lämpöä nopeasti ja
runsaasti- Sään mukaisesti säädet-
täviä. Myös takaistuin-lämmitys-
laitteita, säädettäviä tuuletuslait-
teita ia tuuletuslämmittäjiä.

Sade- ja aurinkovarjostimia — joita
käytettäessä ikkunat voidaan avata
sateessa ja lumipyryssä ajettaessa.
Toimivat samalla sivuikkunoiden
aurinkosuojina. Kaikkiin ikkunoihin
sopivia suuruuksia.

Loisteen ehkäisysuojus — Sää-
dettävä, liukuva auringonvarj os-
tin, joka kiinnitetään vaunun si-
säpuolella olevaan auringonkaih-
timeen. Suojaa tehokkaasti au-
ringon kiillolta ja valonheittimien
häikäisyltä. Valmistettu läpinä-
kyvästä pyroliinista, joka on rau-
hoittavaa silmille. Taittuu ko-
koon aurinkokaihdinta vasten.

Sumulamppu — suuriläpimittainen,
kellertävä linssi suuntaa läpitunke-
vaa valoa laajalle alueelle ja vähen-
tää lumen, usvan, sateen tai pölyn
läpi ajamisen vaaroja. Asennettu
puskurin jalustaan.

Ulkopuolisia ajoku-
vastimia — Kahta
mallia: "tirkisty ku-
vastin" (kts. viereis-
tä kuvaa) — läpimitta
3V2 tuumaa, kiinnite-
tään suoraan korin
sivustaan; normaali-
kokoinen kuvastin,
läpimitta 4V_ tuumaa
— kiinnitetään ulos-
työntyvään kannatti-
meen. Kaikissa olo-
suhteissa ajoturvalli-
oisesti lisäävä laite.

Istuinpäällyksiä — Valmistetut miellyttävästä, kes-
tävästä San Toy-aineesta, tarkkaan sovitetut ja val-
miit paikoilleen asetettaviksi. Kesällä viileitä ja tal-
vella lämpimiä. Helpottavat autoon astumista ja siitä
poistumista. Kuvassa normaali-istuinpeite aistik-
kaine nahkayläosineen.

suutta ensiarvc



ERIKOISTIETOJA v:n 1939 CHEVROLETEISTA
L.

Moottori: Kansiventtiileillä varustettu. Kuusi-sylinterinen, sylin-
terin halk. 88,9 mm, iskupituus 95,25 mm; 85 hv. Tilavuus 3,55 1.

SUPER DE LUXE ja DE LUXE-MALLIT
Taka-jouset: Puolisoikeat, suipennetut jousilehtien päät; kierteillä

varustetut jousipultit.
Jarrut: Nelipyöränestejarrut. 11 tuuman jarru-rummut valurautai-

sine jarrutuspintoineen ja jäähdytyssäleineen. Mekaaninen käsi-
jarru, jonka liipasin-irroittimellä varustettu vipu on sijoitettu
kojelaudan alle.

Pyörät ja renkaat: Viisi lyhytpuolaista teräslevypyörää. Viisi
6,00—16 rengasta.

Kori: Korkealaatuinen patjoitus; korin runko kokonaan terästä,
Fisher panssarikatto, alarunkc erikoisen lujaa terästä. Kalteva,
V:n muotoinen tuulilasi, jossa kaksi puhdistajaa alareunassa.
Tuuletusikkunoissa lukot. Vedoton Fisher-tuuletus. Kaikki
ruudut varmuuslasia. Siirrettävä ohjaajan istuin. Siivilällä va-
rustettu rintapellintuulettaja. Täysileveä etuistuinpielus (jaet-
tuine selkänojineen Touring Coach'eissa, Coach'eissa ja Ku-

Männät: Kevyttä valurautaa, kupupäin ja liukuliepein varustetut;
tinapäällystetyt.

Kampiakseli: Paino 30,872 kg. Vastapainoitettu. Neljä päälaakeria.
Voitelujärjestelmä: Tilavuus 4,73 1. Tehokas painevoitelu kampi-

akseliin, nokka-akseliin ja venttiilinostajan varsiin. Pienillä no-
peuksilla öljyävät nostokauhat kiertokangenlaakerit; suuremmilla
nopeuksilla nostokauhoja vastaan suuntautuvat paineöljysuihkut.
Hammaspyöräpumppu kampikammiossa, imupuolellaan siivilä.
Kampikammiossa tuuletus.

peessa). Kaksi säädettävää aurinkosuojusta. Ajokuvastin. Taka-
istuinkäsinojat kaikissa viiden hengen autoissa. Liukumattomat,
kestopintaiset astinlaudat. Suuri matkatavarasäilö. (Matka-
kupeessa kaksi.)

Valot: Kaksisäteiset valonheittimet pysäköimislamppuineen. Kah-
det taka- ja pysäytysvalot. Erillinen numerolevylamppu takana
(ei Sedan'eissa eikä Coach'eissa). Kattovalaistus.

Kojelauta: Epäsuorasti valaistu. Kojelaudassa seuraavat laitteet:
patterin latauksen osoittaja, öljynpainemittari, nopeusmittari, va-
laistu, varkauden estävä sytytyksen lukko, kuristus- ja käsi-
kaasuvipu, bensiinimittari, valokosketin, lukollinen hansikas-
lokero. Peitetyt lokerot radion, sikaarinsytyttäjän ja kellon asen-
tamista varten. Kaksi tuulilasinlämmitysaukkoa.

Varustus: Puskurit. Renkaan peite ja renkaan lukko Coach'issa ja
Sedan'issa. Kumipäällysteiset polkusimet. Työkalusalkku.

Akseliväli: ml/," = 2,85 m.

Polttoai ne järjestelmä: Helposti säädettävä, tasapainoitettu, pudotus-
kaasuttaja kiihdytyspumpuin varustettu Carter-kaasuttaja. AC-
ilmanpuhdistaja, äänenvaimentaja, liekkien ehkäisijä. Polttoaine-
sekoitus lämpenee (termostaatti-säätö) etulämmittäjässä. Teho-
kas, siivilöin varustettu polttoainepumppu. 53 l:n säiliö takana.
(Matkakupeessa 68 l:n säiliö vaunun keskustassa.)

Jäähdytysjärjestelmä: Tilavuus 13,24 1. Harrisonin sälekennoista
kokoonpantu, kuparirunkoinen jäähdyttäjä. Itsesäätyvä, pysyväis-
öljytty kuulalaakeri-vesipumppu. Täysipituiset vesivaipat. Pako-
venttiilinistukat ruiskusuutimien jäähdyttämät.

Sähkölaitteet: Delco-Remy-sytytys keskipakois- ja imusäätimineen;
oktaani säätö. Suuritehoinen, tuuletuksin varustettu generaattori.
Jännitesäätäjä. 17-levyinen patteri, 100 ampeerituntia. Helposti
avattava, hakasulkimin varustettu pariston kansi. Polkimella va-
rustettu käynnistäjä.

Kytkin: Parannettu, tuuletuksin varustettu kytkin. Levy jousi. Jou-
silla varustettu kytkinlevy, jossa punotut massa-lamellipinnat.
Pysyvästi öljytty kytkimen irroituslaakeri.

Vaihdelaatikko: Synkronisoitu.
Moottori: Asennettu kumieristein alustalleen.
Runko: Laatikkopalkkirakenteinen, laatikkopalkki-sivut laipoin

vahvistetut. Poikkivahvikkeet samoin poikkileikkaukseltaan laa-
tikon-malliset.

Taka-akseli: Puoliuiva. Hypoidi-kartiovetopyörät. Teräksestä pu-
ristettu banjon muotoinen takasilta yhtä kappaletta. Tasaus-
pyörästökannatin yhtä kappaletta.

Vain Super De Luxe-malleissa:

Etujousitus: Erillinen jousitus, sisäänsovitetut, kahtaanne vaikutta-
vat nesteiskunvaimentajat. Kallistusvaimennin.

Ohjauslaite: Puoleksi palautuva kierre ja kuulalaakerein varustettu
rulla; suhde 17V2 :1. Iskuja kestävä ohjaus.

Takajouset: Metalliset jousisuojukset. Kahtaanne vaikuttavat neste-
iskunvaimentajat.

Kori: Punaisenruskeat, erikoismassasta valmistetut säätönupit. Ko-
risteelliset ovenkynnyslevyt. Hopeanvärinen juova ovien kehyk-
sissä. Nahkapäällysteiset etuistuimen käsivarsinojat. Avattavat
ikkunat takaosastossa (ei kuitenkaan Matkakupeessa). Kaksi
tukihihnaa, huopakannatin ja takaistuin-tuhkakuppi Sedan'eissa
ja Touring Sedan'eissa. Kaksi takaistuin-tuhkakuppia Coach'eissa
ja Touring Coach'eissa. Kaksi sivuun taittuvaa takaistuinta nel-
jän hengen Kupee'issa. »

Kojelauta: Moottorin lämpömittari. Tuhkakuppi.
Varusteet: Puskurikoristeet. Astinlautakehykset ruostumattomasta

teräksestä.
Ainoastaan De Luxe-mallissa:

Etujousitus: I-muotoinen etuakseli. Puolisoikeat jouset, joiden etu-
silmukat kierretyt kaksinkertaisiksi. Lentokoneissa käytettyjen
malliset kahtaannevaikuttavat iskunvaimentajat. Kallistusvai-
mennin.

Ohjauslaite: Puoleksi palautuva kierre ja neulalaakereihin laake-
roitu rulla. Tasapainoitetut raidetangon päät. Kumieristetty
sektorin varsi.

Takajouset: Yksinkertaiset nesteiskunvaimentajat.
Kori: Ruskeankirjavat erikoismassasta valmistetut säätönupit. Avat-

tavat takaosaston ikkunat Touring Coach'eissa ja Coach'eissa.

Oikeus muuttaa edellä lueteltuja osia, värejä, hintoja ja varusteita pidätetään ilman,
että siitä aiheutuu vastuuta aikaisemmin myytyihin vaunuihin nähden.


