
Jokaiseen tarkoitukseen sopiva kuormavaunu



Chevroletin kuusisylinterinen kansiventtiili-
moottori kehittää 78 hyödyllistä hevosvoimaa
3.200 kierroksella minuutissa. Edullisen vääntö-
momenttinsa vuoksi — 23,5 kg. metriä 850 —

1.550 kierroksella minuutissa — se on ihan-
teellinen kuormavaunu-moottori. Tämä kor-
kea vääntömomentti saavutetaan nimittäin
niillä kierrosluvuilla, joitten puitteissa moot-

tori tavallisesti työskentelee. Kun kierrosluku
sitten kohoaa käytettäessä vaihteita ja käyn-
nistettäessä, lisääntyy moottorin hevosvoima-
määrä edullisesti.
Chevrolet-moottori on varustettu Carter-
yläimukaasuttimella ja kiihdytyspumpulla.
Suurten venttiilien vuoksi räjähdyskammiot
täyttyvät ja tyhjentyvät nopeasti. Moottorin
lämpötila pysyy aina tasaisena ja on moottori
erinomaisen taloudellinen tehokkaan jäähdy-
tyksen, suihkujäähdytettyjen venttiilien ja
suurten jäähdytysvaippojen ansiosta.
Kuusisyiinterisen kansiventtiili-moottorin eri
osiin pääsee helposti käsiksi, milloin säätöjä
y. m. on suoritettava. Luotettavuutensa ja
kestävyytensä puolesta yksikään toinen kansi-
venttiili-moottori ei ole niin mainehikas kuin

Chevrolet-moottori.



Tehokas kampikammion tuuletus lisää Chevroletin
kestävyyttä ja taloudellisuutta. Kampikammion tuule-
tus estää kampikammion öljyä laimentumasta, joten
öljyä kuluu vihin.

Chevroletin
4-kertainen voitelu

lÖljy kulkee venttiilikoneistoon ve-
dellä jäähdytettyjen putkien kautta.

Kampi- ja nokka-akseli painevcidel-

Z
tuvat, öljy työntyy laakereihin kam-
pikammioon porattujen kanavien
kautta, öljyn paine kohoaa samassa
suhteessa kuin moottorin kierros-
luku kasvaa.

Männäntapit ja sylinteriseinämät voi-
deltavat roiskeella. Kaikki pinnat

3 tulevat suorastaan suihkutetuiksi
öljyllä. Kampikammion tuuletti-
messa oleva laippa estää öljyä roisku-
masta ulos, kun vauhti on suuri.

Vauhdin ollessa alhainen heittävät
öljykousikat öljyä kampikammiosta
kampiakselin laakereille ja män-
näntapeille. Kun vauhti on suuri,

M suihkuaa öljyä suoraan kiertokangen
Mm öljyreikiin ollen paine paljon kor-
iini keampi kuin öijypumpun huoleh-

dh tiessä syötöstä.

CHEVROLET DELIVERY SEDÄN

Chevrolet Delivery Sedän on hienolle kaupalle — leipomolle, kukkakaupalle,
tavaratalolle y.m. — mitä loistavin pakettivaunu. Se on yhtä hieno kuin hen-
kilövaunu ja sen korin sivuissa on runsaasti tilaa mainoksille.
Korin etuosa on n.s. coach-mallia: kummallakin puolella on ovi, molemmat
istuimet ovat laskettavia ja voidaan oikeanpuoleinen helposti irroittaa, kun
joudutaan kuljettamaan isoja kolleja. Ovet on verhoiltu pegamoidilla, istuimet
nahkalla. Kuormatilan muodostaa vaunun takaosa. Vaunun päädyssä on ikkuna,
katto on yhtenäinen teräskatto.
Akselinväli on 2,85 m ja vaunun koko pituus 4,72 m. Alusta painaa 1.325 kg —

vesi, öljy ja bensiini mukaan luettuna — kokonaispaino on 2.100 kg, kantavuus
noin 750 kg. Varustettu Chevroletin henkilövaunu-moottorilla, joka kehittää
85 hv. 3.200 kierroksella minuutissa.

Hammaspyörimallinen öljypumppu
takaa korkeamman öljypä)neen ja
tasaisen öljyn tulon. Varaventtiili
sUtää paineen.



CHEVROLET
Commercial-alustat

ja Kaappivaunut

Chevroletin kaappivaunut ovat
nopeita, virtaviivaisia vaunuja.
Niissä on runsaasti tilaa kulje-
tettaville tavaroille, ne ovat

nopeita ja helppoajoisia. Ohjaa-
janosasto niissä on verhoiltu
mitä parhaimman laatuisella
jäljitellyllä nahkalla. Kori on

äänieristetty, katossa on valai-
sin, ikkunat ovat isot. 113 1/ 2

alustalle rakennetun kaappi-
vaunun kantavuus on noin

1.025 kg,l23 3 / 4 alustalle raken-
netun noin 1.700 kg. Muut
mitat ja painot selviävät vierei-

sestä taulukosta.

Commercial-alustojen ja kaappivaunujen mitta- ja painotaulukko.

Akselinväli Akselinväli Kokonais- Alustan pai- Oma paino Kantavuus Lavan pituus Renkaat
tuumissa metreissä paino no noin kg noin kg noin kg ! sm.

Comm. alusta 113 V,

123%
113 *

~

123 3 /4

2,88 2 500 1 067

1 6251 235Comm. alusta 3,14

1 425 1 075

3 300 1 675 i) 247

i) 210 6,00 16

Comm. kaappivaunu

Comm. kaappivaunu

2,88 2 500 1 475 1 475 1 025

7,00 17

6,00-16

3,14 3 300

*) Lava ynnä 40 °;n jatkos

1 590 1 600 1 700 7,00/17



Itsestään säädettyvät

rullalaakerit kaikissa
Chevrolet-kuormavaunuissa

Aliaolevista kuvista näette, miten

Chevroletin kartiomaiset rullat

pyörien laakereissa automaatti-

sesti sovittautuvat kuorman mu-

kaan. Vasemmasta kuvasta nä-

kyy laakeri täysin kuormitettuna

ja oikeasta kuormittamattomana.

Tämä laakerityyppi, joka on yksin-

omainen Chevroletille, on itses-

tään säädettyvä javastaanottaa pit-

kittäisen ja poikittaisen paineen.

EDESTÄ OHJATTAVA CHEVROLET

Eteen siirretyllä ohjauksella varustetun Chevroletin akselinväli on 155 xl%
".

Tässä Chevrolet-kuormavaunussa jakaantuu pyöräpaino etu- ja takapyörien
välillä erittäin edullisesti ja on suurempia mahdollisuuksia kuljettaa raskaita
kuormia sen pyöräpainon puitteissa, minkä laki sallii.
G.M:n eteen siirretyllä ohjauksella on kaksi tärkeää etua tavalliseen matalaan
eteen siirrettyyn ohjaukseen verrattuna — se tarjoaa paremman suojan kul-
jettajalle ja on sen ansiosta näköala esteetön. Moottori ei ole ohjaajanhytissä
tiellä, eikä se vaikuta ohjaajanhytin lämpötilaan.



133, 158/2, ja 183 tuumaa
CHEVROLET-KUORMAVAUNUT

Nämä Chevroletin eri akselinvälit merkitsevät sitä, että jokainen kuormavau-
nun ostaja voi saada juuri sen kuormavaunutyypin, joka sopii erikoisesti hänen
tarkoitukseensa. Tilaa vaativien kuormien kuljetukseen on saatavana pitkiä
alustoja, joille voidaan rakentaa kookas kuormalava. Lyhyt HS Extra-alusta
taasen sopii esimerkiksi soran kuljetukseen erinomaisesti. — Kaikki alustat
toimitetaan jokoyksink. tai kaksoistakapyörillä sekä erikoisrakenteilla varus-
tettuina.

Lähin valtuutettu Chevroletin jälleenmyyjä on valmis näyttämään Teille pii-

rustuksia ja valokuvia erilaisista korirakenteista ja lavoista.



Aksel inväli Itään kolme erilaista Chevrolet-kuorma-alustaa on
saatavana, nimittäin 133", 158 1/2

" ja 183". Ensiksimainitussa
on 5, toisessa 6 ja kolmannessa 7 poikkikiskoa, mutta ovat

kaikki muuten samaa vahvaa rakennetta. 1 3/4 tonnin (L.D)
akselinväli on 133", 2 l/i tonnin (Std.) 133" ja 158»//, 372 ton-
nin (HS Special) 133", 158 *// ja 183". Lisäksi toimitetaan 133"
ja 158 l/i* alustat erikoisen vahvalla kehyksellä varustettu-

na (HS Extra), jolloin ne sopivat varsinkin kippivaunuiksi.

Tässä on Chevroletin alli-
gaattori maisesti asennettu

poikkikisko. Kuten näkyy,

jakaantuu kisko tässä kah-
teen vahvaan kappaleeseen,
jotka niitataan sivukiskoon
ylhäältä ja alhaalta neljällä
niitillä. Tämän kiinnityksen

vuoksi kehys on kaikkiin
suuntiin sangen tukeva.



Uudessa 100 pro-
senttisen tehokkaassa
Chevrolet-jarrustossa
voivat ja r r v k e ngät
kummastakin päästään
liikkua, minkä vuoksi
ne jarrutettaessa koko
pituudeltaan ovat jar-
rurumpujen pintaa vas-
ten, jarruhihnat eivät
pääse epätasaisesti ku-
lumaan, joten jarru-
tus on aina tasaista.
Jarrut ovat lisäksi it-
sestään säädettyviä,
niin että jarrutusteho
on sama, olkoot jarru-
hihnat kuluneita tai ei.
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luokan teräksestä. Se on keskustasta jaettu 8 joustavaan liuskaan ja on avonaiseen kes-

kustaan kiinnitetty irroituslaakeri. Kun kyc :imen poljin painetaan alas, toimii levyjousi

samalla tavoin kuin öljykannussa oleva pohj? Polkunen painamiseen tarvitaan nyt vähem-
män voimaa kuin aikaisemmin. Levvjousiky-dn merkitsee helpompaa kytkimen käyttöä.

Tämä vahva nelivaihteinen vaihdelaatikko on vakiovarusteena
kaikissa 133', 158 l/i' ja 183' alustoissa. Vaihdetanko on varus-
tettu kaksinkertaisella irroitushaarukaUa siirrettävien hammas-
pyörien kummallakin puolella. Pääakseli on erikoisen vahvan
kuulalaakerin, väliakseli rullalaakerin varassa. Vaihdelaatikko'
on varustettu voimansiirtolaitteella kippiä, pumppuja, gene-
raattoreita ja muita erikoiskoneita varten.

Pienemmät Chevrolet-kuormavau-
nut on varustettu tällä synkroni-
soidulla vaihdelaatikolla. Se toimii
herkästi ja äänettömästi. Vaihde-
tanko liikkuu kuulanivelen varassa
ja on se varustettu erikoisella lait-
teella, joka lukitsee vaihteet oikei-
hin asentoihin.

Ohjaus on puoleksi itsestään ehkäi-
sevä — te onruuvi- ja sektorimallia.

Chevroletissa on täysin kuormitta-
maton taka-akseli, jonka tehtävänä
on yksinomaan huolehtia voiman-
siirrosta takapyöriin. Se ei siis
joudu vastaanottamaan kuormapai-
netta. Taka-akselin kopassa on tar-
kastusluukku, jonka kautta hel-
posti voidaan suorittaa säätöjä ta-
sauspyörästön osiin nähden. Taka-
akselin koppa on yhtä kappaletta
ilman minkäänlaisia jatkoksia.

Tästä näkyy, miten kardaaniakselin nivel on kiinnitetty erikoiseen alustassa olevaan
poikkikiskoon — rakenne, joka merkitsee enemmän tukea akselille ja joka säästää
vaihdelaatikkoa ja moottoria. Chevrolet 123 S.'4" alustassa.

Chevrolet-moottorin jäähdytysvai-
pat ympäröivät sylinterit niitten
koko pituudelta. Tästä syystä jääh-
dytys on sekä tasaista että teho-
kasta ja polttoainetta kuluu vähän.

Chevroletin käynnistyslaite on varma. Kun käynnistinpoljin painetaan
alas, avautuu kaasuläppä automaattisesti niin paljon kuin on tarpeen,
jotta moottori lähtisi nopeasti käyntiin.

Chevroletin jousijärjestelmä on luotettava ja tehokas. HS Special ja HS Extra on
varustettu apujousilla. Kaikki jousiliuskat ovat hiilikromiteräksestä.



Kaksiiaakerinen kartio-
vetopyörä
s.o. kartiovetopyörässä sen etu- ja taka-
päässä on vahva kuulalaakeri. Laakerit
pitävät kartiovetopyörän hyvin keski-
tettynä ja on hammastus aina oikea.

Tasauspyörästössä on
neljä pyörää

CHEVROLETIN TAVANOMAISESTI
OHJATTAVA LINJAVAUNU

Tasauspyörästön isossa hammaspyörässä
on kierreleikatut hampaat, mikä takaa
äänettömän toiminnan. Tasauspyöräs-
tön koneistoon kuuluu neljä hammas-
pyörää, joitten vuoksi toiminta kai-
kissa ajosuhteissa on varmaa.

Alustan akselinväli on 4,70 mja rakennetaan sille sopivinten 25—27 istuttava

kori. Alustan paino 7,00/20 renkain yltympäri noin 1.840 kg. Kokonaispaino
6.000 kg. Pyöräpaino noin 2.150 kg riippuen korista.

Kehys on puristetusta U-teräspalkista, kahdesta kohtaa taivutettu, s.o. moot-
torikiinnikkeen takaa ja taka-akselin kohdalta. Viimeksimainittu taivutus on
vahvistettu U-muotoisella palkilla. Neljä poikkikiskoa on asennettu alligaat-
torimaisesti. Kehyksen lujuus ilmenee seuraavista mitoista: kiskon korkeus

Kaksivaihteinen
taka-akseli

181 mm, laipan leveys 60,3 mm sekä aineksen paksuus 7,14 mm.
Vasemmalla olevasta kuvasta
näkyy 2-vaihteisen taka-
akselin planeettipyörät. Vä-
litykset: 5,14:1 ja 7.15:1.



Vain valurauta-
männät kestävät

Chevroletin tinalla
päällystetyt valu-
rautamännät ovat

kupolimaiset ja n.s.
kevyttä mallia.

Chevroletin kampiakseli

Kampiakseli on muotoon

taottu ja käsitelty läm-
möllä. Se on staattisesti

ja dynamisesti
tasapainoitettu
Nelilaakerinen.

CHEVROLETIN EDESTÄ OHJATTAVA
LINJAVAUNU
Tämän edestä ohjattavan alustan ansiosta on suurempien linjavaunujen osta-
jien mahdollista päästä osallisiksi niistä eduista, jotka Chevroletin vähäiset
käyttökustannukset, ainutlaatuinen huoltojärjestö ja äärimmäisen halvat vara-

osat tarjoavat.-daaniakseli on täy-
sestänikkelikromi-
<sestä,se on suljet- Chevroletin edestä ohjattavan linjavaunualustan akselinväli on 4.66 m ja

on alustan koko pituus 40 % jatkoksin 7,785 mm. Raideväli edessä 1.740 mm

ja takana ulkopyörien yli 1.910 mm. Kokonaispaino 7.000 kg ja alustan paino
edessä 940 kg jatakaa 7,50/20 kaksoisrenkain 970 kg.

kardaaniputkeen, joka on kiinte-
taka-akselin kopan yhteydessä.



!

133", 158'y JA 183" KUORMA-ALUSTOJEN MITTAPIIRROS

Eritelmät, mittatiedot ja

kuvat eivät pysty tyhjen-
tävästi selostamaan Chev-
rolet kuormavaunuja.
Teidän on nähtävä Chev-
rolet ja ajettava sitä voi-
daksenne muodostaa kä-

sitystänne sen ominai-

suuksista. Puhukaa lähim-
män Chevroletin jälleen-
myyjän kanssa.



PAINOJA JA MITTOJA
Akselinväli tuumissa

» metreissä

113 7." 123»//

Kantavuus noin kg

Alustan paino.

Oma paino noin

Kokonaispaino

Lavan pituus ynnä 40 °/0 jatkos senteissä

Alustan koko pituus senteissä

133 158 7/ 183
BG 183 1 V

BTlB5*. TGIS5 1//. FF
2

2,88 3,14 3,38 4,03

1 075 1 675

4,65 4,70

3 925 3 775 3 625

3,95

1 067 1 234 1 630 1 654 1 840 1 890

1425

1 9441 700

1 625 2 075 2 225

2 500

4,66

3 300 6 0006 000

210

4 025

371247 280

498

Etuakselin keskiviivasta hytin päätyyn senteissä

581519 516

100 126 150 215 277 283Hytin päädystä taka-akselin keski-viivaan senteissä

Leveys yli kaksoistakapyörien 32x6 HD senteissä

2 375

» » » 7,00/20 »

188

3 500

188 188 188

2 575

208 208

4 200

6 000 6 6006 000 7 000

458 441

643 733 578 803

112

Raideväli edessä

» takana

188

209

209

» » » 7,50/20 » 210

208

209

210 210

209

146143

Leveys yli etulokasuojien

143 146

150 151 168168

146 147 155

183

174

168 168

183

168 168

183 183 183 198

Renkaat edessä | Alustojen paino laskettu
» takana j huom. ottaen nämä rengasvarusteet

Ohjauspyörän takareunasta etuakselin keskiviivaan

Etuakselin keskiviivasta ohjauspyörän takareunaan.

Rintalevyn takareunasta taka-akselin keskiviivaan

6,00/16 7,00/17 6,50/20
» » 32x6HD

7,00/20
»»

7,00/20
»

7,00/20 32x6 HD 8,25/20
7,50/20»

14 mm

129

379

Huomautus; Tässä mainitut kokonais-, alusta- ja omat painot tarkoittavat 133", 158V/ ja 183" alustojen HS Special-malleja

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää.



TEKNILLINEN SE LOSTU S
VUODEN 1939 CHEVROLET-
K UORMAVAU N U MOOTTORI

3. VAIHDELAATIKKO.
3 vaihdetta eteen yksi taaksepäin. Toinen vaihde toimii äänettömästi. Vaihde-
laatikkoon sopii 0,71 litraa. Välityssuhteet;
Ykkönen 2,94 ; 1
Kakkonen 1,68 ; 1
Kolmonen suora
Taaksekäynti 2,94 ; 1

4. KEHYS.

A. MOOTTORI.
6-syl. kansiventtiili-moottori

Sylinteriläpimitta 88,90 mm
Iskun pituus 95,25 »

Sylinteritilavuus 3,55 litr.
Puristussuhde 6,25 ; 1
Jarrutettuja hevosvoimia 78 hv 3 200 km
Vääntömomentti 23,5 kgm 850-1 550 km
Comm.-alustan 113 ly moottori on kiinnitetty 4 kohtaa. Muitten
alustojen 3 kohtaa.
Sylinteriryhmä ja kampikammion yläosa ovat yhtä kappaletta. Vahvis-
tettu. Kansi irroitettava.

b. Kampiakseli. Muotoon taottu, lämmöllä käsitelty, staattisesti ja dynami-
sesti tasapainoitettu. 4 laakerin varassa.

c. Männät valuraudasta, tinalla päällystetty (n.s. kevytmännät), kuperaa mal-
lia, kolme rengasta, kaikki männäntapin yläpuolella.

d. Kiertokanget l-muotoa, muotoon taottu ja lämmöllä käsitelty. Timantti-
poratut laakerit.
Kiertokankien pituus keskiviivasta keskiviivaan 173 mm
Alemman laakerin läpimitta 58,74 »

» » pituus 38,09 »

Nokka-akseli — muotoon taottu, kiinteät nokat, lämmöllä käsitellystä
teräksestä. Kaikki nokat ja laakeripinnat karaistu ja hiottu.

3. VAIHDELAATIKKO.
Neljä vaihdetta eteen- yksi taaksepäin. Rakennettu moottorin yhteyteen.
Vaihdelaatikon vasemmalla puolella luukku voimansiirtoa varten.
Välityssuhteet;

Ykkönen 7,23 ; 1
Kakkonen 3,48 ; 1
Kolmonen 1,71 ; 1
Nelonen suora
Taaksekäynti 7,15 ; 1

Puristetusta teräspellistä, hiukan taivutettu taka-akselin kohdalta.
113 1/2" 123 3/ 4 -

Kiskon korkeus 146 mm 148 mm
Laippaleveys 57 » 57 »

Vaihdelaatikkoon sopii öljyä 3,07 litr.

Aineksen paksuus 3,57 » 4,76 »

4. KE HYS — puristetusta teräspellistä, suoraa mallia.

Poikkikiskoja 5 kpl. 5 kpl.
Kehyksen leveys takaa 1 168 kpl. 914 mm

5. JOUSET.

133' 1581/2" 183
Kehyksen leveys edestä 654 mm 654 mm 654 m

Puolisoikeat, hiiliteräksestä.
Edessä Takana

113 1/2' 123 3/ 4
" 113 1 2 ' 123 3 4

Pituus 914 mm 914 mm 1384 mm 1142 mm
Leveys 44,45 » 44,50 » 44,45 » 50,8 »

Liuskoja 7 kpl. 8 kpl. 11 kpl. 11 kpl.

6. KARDAANI JA KARDAANI NIVELET.

654 mm 654 mm 654 mm
» » takaa 914 » 914 » 914 »

Kiskon korkeus 177,8 » 177,8 » 180,2 »

113 l/j" alustan kardaaninivel on täysin metallista ja koteloitu. Kardaani-
akseli on vankka, valmistettu korkealaatuisesta, karaistusta teräksestä.
10-urainen, suljettu kardaaniputkeen.

Kiskon leveys 60,32 » 60,32 » 61,6 »

f. Venttiilit kansiventtiiiirakennetta. Toimivat valurautaputkissa.

Imuventtiili Pakoventtiili
Venttiililautasen läpimitta 41,67 mm 37,30 mm
Venttiilivarren » 8,65 —8,67 mm 8,63 —8,65 mm
Venttiilinostaja 7,75 mm 8,12 mm
Venttiili-istukka 30" 30°
Venttiilien liikkumavara 0,15 mm 0,33 mm

123 3j" alustassa on 2 kardaaniniveltä.

7. ETUAKSELI.

Aineksen paksuus 5,56 » 5,56 » 6,8 »

Vahva, muotoon taottu, lämmöllä käsitelty l-palkki, käännettyä Elliot-maliia.

8. TAKA-AKSELI.
Puoleksi kantava, kierreleikatut hammaspyörät.
öljyä sopii 2,13 litr.

Poikkikiskoja 5 kpl. 6 kpl. 7 kpl.

5. JOUSET — Kromivanadiumoterästä
Etujousien pituus 914 mm

» leveys 44,45 »

Takajousien pituus 1 143 mm
» leveys 63,5 »

Liuskoja kpl. LD Std HS Spl HS Extra
Etujousi 8 9 9 9

LD Std HS Spl HS Extra
Takajousi 10 10 10 10
Apujousi — — 6 6

B. BENSIINILAITTEET.

6. KARDAANIAKSELI JA KARDAANI NIVELET.

a. Kaasutin — Chevrolet Carter-yläimukaasutin.

Kardaaniakseli on massiivinen, karaistusta nikkelikromiteräksestä, koteloitu
kardaaniputkeen. Täysmetalliset nivelet, voideltuvat automaattisesti.
133' ja 158 1 2" alustoissa on yksi väliakseli, 183" alustassa kaksi.

b. Ilmanpuhdistaja — öljyllä kostutettu, asennettu kaasuttimen päälle.

c. Imuputki D-mallia.

d. Bensiinipumppu — Imupumppu AC-mallia.
e. Bensiinisäiliö, tilavuus 68 litraa.

C. JÄÄHDYTYSTÖ.

Välityssuhde 4,11 ; 1

9. PYÖRÄT, VANTEET JA RENKAAT.
— Terästykistöpyörät. 113 12" 123 3 4"

Pyörät 4,00/16 6,00 17
Renkaat 6.00/16 4-kert. 7,00 176-kert.

10. JARRUT.

7. ETUAKSELI.

Nestenelipyöräjarrut.
113 1 2' 123 3/4 '

Mitat: Edessä Takana Edessä Takana

a. Jäähdyttäjä — kennomallia, kuparista. Tilavuus 13,25 litr.
Rumpujen sisäläpimitta 279 mm 279 mm 279 mm 356 mm
Jarruhihnojen pituus 574 » 574 » 574 » 977 »

» leveys 44,45 » 44,45 » 44,45 » 50,80 »

» paksuus . 4,76 » 4,76 » 4.76 » 4,76 »

Jarrutuspintaa yhteensä 1 021 sm 2 1 255 sm 2

Käännettyä Elliot-maliia, muotoon taottu ja lämmöllä käsitelty l-palkki.

8. TAKA-AKSELI.
Täysin kuormittamaton, kierreleikatut hammaspyörät. Koppa teräksestä,
yhtä kappaletta, öljyä sopii 4,26 litraa. Standardivälitys; 6,17 ;1. Ylim.
välitys 5,43 ; 1 sekä 2-vaihteinen taka-akseli 5,14 ; 1 ja 7,15 ;1.

b. Vesipumppu — keskipakoismallia.
c. Tuuletin — nelisiipinen. Läpimitta 46 sm. Kampiakselin käyttämä V-muo-

toisen hihnan välityksellä.

D. VOITELUJÄRJESTELMÄ.
Korkeapainevoitelu kampiakselin ja nokka-akselin laakereihin, venttiili-
koneistoon. Kiertokankien laakerit, männäntapit ja sylinteriseinät voidel-
tuvat roiskeella, öljysäiliön tilavuus 4,73 litraa.

9. PYÖRÄT, VANTEET JA RENKAAT.

11. OHJAUS.
10. JARRUT.Ruuvi- ja sektorimallia, puoleksi itse-estävä. Välitys; 16:1.

Ohjauspyörän läpimitta 43 sm.

12. ALUSTAN VARUSTEET. Nestejarrut. Rummut puristetusta teräksestä.

F. SÄHKÖLAITTEET.

Jarrutuspintaa yhteensä 2 130 sm2
» paksuus 6,35 » 6,35 »

Konepellit ja rintalevy, astinlaudat, etu- ja takalokasuojat, sivupellit, vara-
pyörä renkaineen. Numerolevyn pidike edessä ja takana. Puskurit ja iskun-
vaimentajat edessä ja takana. Kojelauta, joka on takaa valaistu, nopeus-
mittari, öljynpaine- ja ampeerimittari, sähköbensiinimittari. Valonheittäjät,
taka- ja pysähdyslamppu, valonheittäjien valojen jalkavaihdin. Sähköäänitorvi
Työkalut.

6 voltin varusteet.

Reiitetyt lautaspyörät.
20' x 5 ' tai 20 ' X 6 riippuen renkaitten koosta.

Edessä Takana
jarruhihnojen pituus yhteensä 1 466 mm 1 820 mm

113\/2 jal233/4 COMMERCIAL-ALUSTAT
Rumpujen sisäläpimitta 356 mm 407 mm

» leveys 50,80 » 76,20 »

1. MOOTTORI.
Ruuvi- ja sektorimallia. Välitys; 16 ; 1.

133", 158V2 ja 183 KUORMA-ALUSTAT 11. OHJAUS.
Chevrolet-kuormavaunumoottori.

2. KYTKIN.
1. MOOTTORI — Chevroletin kuormavaunumoottori.

2. KYTKIN.
— n.s. levyjousikytkin; täysin koteloitu.

113 1 2
" 123 3 4

Läpimitta 228,6 mm 273 mm
Kytkimen kosketuspinta 425 sm'- 675 sm2

N.s. levyjousikytkin. Täysin koteloitu. Tuuletettu. Jousia ja painevarsia kor-
vaa teräksinen levyjousi, johon kuuluu 18 joustavaa liuskaa. Kytkimen
akseli takoterästä. Läpimitta 273 mm. Kytkimen kosketuspinta 675 sm 2
Irroituslaakeri = kuulalaakeri.

12. VARUSTEET.
Konepellit, rintalevy, kojelauta ja jalkalauta. Täysin puristetut lokasuojat
edessä, lyhyet astinlaudat. Puskuri edessä, öljynpaine-, bensiini- ja nopeus-
mittari. Valonheittäjät sekä yhdistetty taka- ja pysähdysvalo. Sähköääni-
torvi. Työkalut. Varapyörä ilman rengasta.

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita



TEKNILLINEN SELOSTUS
BTIBS LI N JAVA U N UAL U STA

1. MOOTTORI. — Chevroletin kuormavaunumoottori.

JOUSET. 4. KEHYS.
Etujouset erikoisen vahvasta, korkealaatuisesta jousiteräksestä.

Etujouset Takajouset Puristetusta U-muotoisesta teräksestä kahdesta kohtaa taivutettu, kehys
Pituus 1 016 mm 1 143 mm eteenpäin pidennetty 55 sm, jotta korin etuosa ja puskurit saisivat tukea

Bensiinisäiliö on asennettu sivuun. — 12 voltin sähkölaitteet, jarrujen yhtey-

dessä imusäädetty apulaite. 60,2 »

Leveys 50.8 » 63.5 » Kiskon korkeus 181,0 mm
Liuskoja ? 10 kpl. 10 kpl. Laippaleveys 60.2 »

Apujousessa liuskoja - 6 » Aineksen paksuus 7,1 »

Taivutettu moottorin takaa 121,0 »

Taivutettu taka-akselin yli 227,0 »4. KEHYS.
U-muotoisesta teräksestä, kahdesta kohtaa taivutettu.
Kiskon korkeus 181 mm
Laipan leveys 60,3
Aineksen paksuus 7,14 »

Poikkikiskoja 8 kpl.

S. JOUSET.
Puolisoikeat, akselin yläpuolella edessä ja takana.
Etujousien pituus 914 mm

» leveys 44,45 »

Liuskoja 10 kpl.
b. Takajousien pituus 1 269 mm

» leveys 63,5 >^

Pääjousessa liuskoja 9 kpl.
Apujousessa » 6

9. PYÖRÄT, VANTEET.
7 kpl 20" X6" rei'itetyt lautaspyörät.
Muut yksityiskohdat, katsokaa 133', 1581/o" ja 183'' alustojen selostusta.

Taivutettu taka-akselin yli 227,0 »

Edellisen taivutuksen pituus 735,0 »

Kehyksen leveys edestä 661,0 »PT 11 Ak*C P I I Kehyksen leveys edestä 661,0 »C I UArvSLLI. „ >; fi
Erittäin vahva, vankkaa I mallia, olka-akselit ja laakerit ovat kookkaat. Poikkikiskoja 8 kpl8 kpl.

9. TAKA-AKSELI.
Välityssuhde

TG
6,17 : 1

5,14 ,1 ja 7,15 :1ylimääräinen

10. PYÖRÄT. — Reiitetyt lautaspyörät 20x 6

11. JARRUT. - Nestejarrut.
Edessä Takana

TG 155Vi* puoleksi edestä ohjattava alusta
1. MOOTTORI.

Jarruhihnojen pituus yhteensä 1 580 mm 1 786 mm
» leveys 50,8 » 76,2 »

5. JOUSET.

paksuus 9,52 » 6,35 »

Jarrutuspintaa yhteensä 2 190 sm 2
, l ARR UT

■— Nestejarrut.
12. OHJAUSLAITE. Edessä Takana

Ohjaussimpukka on erikoisen vahvaa mallia. Asennettu jousikiinnikkeeseen Jarruhihnojen pituus yhteensä 1 530 mm 1 786 mm

Puolisoikeat, yläpuolelle asennettu edessä ja takaa. Apujousi asennettu pää-
jousen alle.

a. Etujousien mitat: 1 015x50,8 mm. 10 liuskaa.
b. Takajousien mitat: 1 269x63,5 mm. 9 liuskaa pääjousessa, 6 apujousessa.

a. Chevroletin kuormavaunumoottori.

2. ALUSTA.
Jäähdyttäjän naamio vahvaa kuormavaunumallia. säleet pystysuorassa. Hytin
lattia on moottorin yläosan tasalla. Istuimen takareuna on moottorin taka-
pää n yli. Puoleksi edestä ohjattavan alustan selostus on sama kuin nor-
maalisesti ohjattavien, lukuunottamatta seuraavia muutoksia ja vahvis-
tuksia.

etumaisen poikkikiskon eteen. Ohjauspyörän läpimitta 51 sm. Välitys; leveys 57,15 » 76,2 »

17 ; 1. Koska ohjaus on edessä, on hytin päädyn ja taka-akselin keskiviivan * paksuus 6,35 » 6,35 »

väli' lisääntynyt noin 73 sm. ' Jarrutuspintaa yhteensä 2 232 sm*

BG 183 V," FF LI NJAVAU N U ALUSTA

Ohjaus aivan edessä
7. OHJAUSLAITE. Voimakas

5. KEHYS.
Ruuvi- ja sektorimallia. Asennettu etumaisen poikkikiskon eteen erikoiseen
kiinnikkeeseen. Ohjauspyörän läpimitta 51 sm.1. MOOTTORI.

Kiskon korkeus 179,4 mm
Laippaleveys 61,1
Aineksen paksuus 6,35

Chevroletin kuormavaunumoottori.
Mitä muihin yksityiskohtiin tulee, katsokaa tavallisella ohjauksella varustetun
CHEVROLETin selostusta, sekä mitä poikkeuksiin tulee, edestä ohjattavan
alustan eritelmiä.12 voltin sähkölaitteet. Katsokaa eritelmää.

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita.



Suonnal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Oy:n Syväpaino


