
Jokaiseen tarkoitukseen sopiva kuormavaunu
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Chevroletin kuusisylinterinen kansivent-
tiili-moottori kehittää 78 hyödyllistä he-
vosvoimaa 3.200 kierroksella minuutissa.
Edullisen vääntömomenttinsa vuoksi —

23,5 kgmetriä 850—1-550 kierroksella mi-
nuutissa — se on ihanteellinen kuorma-
vaunu-moottori. Tämä korkea vääntö-

momentti saavutetaan nimittäin niillä
kierrosluvuilla, joitten puitteissa moottori
tavallisesti työskentelee. Kun kierros-
luku sitten kohoaa käytettäessä vaihteita
ja käynnistettäessä, lisääntyy moottorin
hevosvoimamäärä edullisesti.
Chevrolet-moottori on varustettu Carter-
yläimukaasuttimella ja kiihdytyspum-
pulla. Suurten venttiilien vuoksi räjäh-
dyskammiot täyttyvät ja tyhjentyvät
nopeasti. Moottorin lämpötila pysyy
aina tasaisena ja on moottori erinomai-
sen taloudellinen tehokkaan jäähdytyk-
sen, suihkujäähdytettyjen venttiilien ja
suurten jäähdytysvaippojen ansiosta.
Kuusisylinterisen kansiventtiili-moottorin
eri osiin pääsee helposti käsiksi, milloin
säätöjä y.m. on suoritettava: Luotetta-
vuudestaan ja kestävyydestään yksikään
toinen kansiventtiili-moottori ei ole niin
mainehikas kuin Chevrolet-moottori.



Itsestään säädettyvät
rv 11 alaakerit kaikissa

Chevrolet-kuormavaunuissa

Allaolevista 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, jokaon yksin-

omainen Chevroletille, on itses- CHEVROLET D E LI VE RY SEDÄN
tään säädettyvä ja vastaanottaa pit-

kittäisen ja poikittaisen paineen.

Chevrolet Delivery Sedän on hienolle kaupalle — leipomolle, kukkakaupalle,
tavaratalolle y.m. — mitä loistavin pakettivaunu. Se on yhtä hieno kuin
henkilövaunu 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
joudutaankuljettamaan 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 4,77 m. Alusta painaa 1,325 kg —

vesi, öljyjäbensiini mukaan luettuna —kokonaispaino on 2,100kg, hyötykuormi
tus 500 kg. Varustettu Chevroletin henkilövaunu-moottorilla, joka kehittää
85 hv. 3,200 kierroksella minuutissa.



CHEVROLET

Chevrolet kaappivaunu on nopea,
virtaviivainen vaunu. Siinä onrun-

saasti tilaakuljetettaville tavaroille,
se on nopea ja helppoajoinen.

Ohjaajan osasto on verhoiltu mitä

parhaimman laatuisella jäljitel-
lyllä nahkalla. Ohjaajanistuin on

aseteltava, kori on äänieristetty,

katossa on lamppu ja ikkunat ovat

suuret. Hyötykuormitus on 850
kg ja akselinväli 2,85 metriä, koko
pituus 4,87 metriä. Paino 1,575

kg, johon sisältyy vesi, bensiini
ja öljy. Kokonaispaino 2,500 kg.

kaappivaunu ja
pitkä Commercial-alusta

Chevroletin pitkä Commercial-
alusta on sopiva sellaisille yrityk-
sille kuin teurastamoille, pesulai-
toksille, meijereille, sanomalehdille
ja muille, jotka tarvitsevat joko
avonaisen tai umpinaisen vaunun,
joka on kaappivaunua isompi,
mutta tavallisia Chevrolet-kuorma-

vaunuja pienempi. Tämä, kuten
muut alustat, voidaan varustaa

mitä erilaisimpiin tarkoituksiin so-

pivilla koreilla. Kuormituskyky

(lavalla varustettuna) on 1,5 tonnia
ja akselinväli 3,11 m. Paino r,i6o
kg, johon sisältyy vesi, bensiini
ja öljy. Kokonaispaino 3,200 kg.



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

Öljy kulkee venttiilikoneistoon ve-
dellä jäähdytettyjen putkien kautta.

Kampi- ja nokka-akseli painevoidel-
tuvat. öljy työntyy laakereihin sy-
linteriryhmään porattujen kanavien
kautta, öljyn paine kohoaa samassa
suhteessa kuin moottorin kierros-
luku kasvaa.

Männäntapit ja sylinteriseinämät voi-
deltavat roiskeella. Kaikki pinnat
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 ia män-
näntapeille. Kun vauhti on suuri,
suihkuaa öljyä suoraan kiertokangen
öljyreikiin ollen paine paljon kor-
keampi kuin öljypumpun huoleh-
tiessa syötöstä.

CHEVROLET-LINJAVAUNUT
Chevrolet-linjavaunua edustaa kaksi tyyppiä: toinen, jossa on normaalinen
ohjaus ja jollevoidaanrakentaa 26 istuttava kori, ja toinen, joka on ajanmukai-
sinta mallia, jossa ohjaus on kokonaan edessä, akselinväli on 4,66 m ja jolle
voidaan rakentaa 33 istuttava kori. Tämä alusta toimitetaan joko bensiini- tai
diesel-moottorilla varustettuna. Ensiksimainittu, tavanomaisesti ohjattava
alusta on ollut sangen suosittu vähäisten käyttökustannusten vuoksi. Mutta
nyt tämän uuden edestä ohjattavan alustan ansiosta on suurempien linja-
vaunujen ostajien mahdollista päästä osallisiksi niistä eduista, jotkaChevroletin
vähäiset käyttökustannukset, ainutlaatuinen huoltojärjestö ja äärimmäisen hal-
vat varaosat tarjoavat. Koska edestä ohjattavan vaunun korin etuosan valmistus
on vaikeinta, voidaan, jos ostaja haluaa, alustaan tehtaassa kiinnittää etuosa. *

Hammaspyörämallinen öljypumppu
takaa korkeamman öljypaineen ja
tasaisen öljyn tulon. Varaventtiili
säätää paineen.



CHEVROLET-KUORMAVAUNUT
131 '/2 , 157 ja 183 tuumaa

Nämä Chevroletin eri akselinvälit merkitsevät sitä, että jokainenkuorma-
vaunun ostaja voi saada juuri sen kuormavaunutyypin, joka sopii eri-
koisesti hänen tarkoitukseensa. Tilaa vaativien kuormien kuljetukseen
on saatavana pitkiä alustoja, joillevoidaan rakentaa kookas kuormalava.
Lyhyt HS-alusta taasen sopii esimerkiksi soran kuljetukseen erinomaisesti.
— Kaikki alustat toimitetaan joko yksink. tai kaksoistakapyörillä sekä eri-
koisrakenteilla varustettuina.
Lähin valtuutettu Chevroletin jälleenmyyjä on valmis näyttämään Teille
piirustuksia ja valokuvia erilaisista korirakenteista ja lavoista.



Akselinväliltään kolme erilaista Chevrolet-kuorma-alustaa
on saatavana, nimittäin 131 1 /2 ", 157" ja 183". Ensiksimaini-
tussa on 5, toisessa 6 jakolmannessa 7 poikkikiskoa, mutta

ovat kaikki muuten samaa vahvaa rakennetta. 1 1 /2 ton-

nin (L.D.) akselinväli on 131 1 /2 ", 2 1 /4 tonnin (Std) 131 1 /2
"

Ja .3.4 tonnin (HS Special) 131 *//, 157" ja 183".

Tässä on Chevroletin alli-
gaattorimaisesti asennettu

poikkikisko. Kuten näkyy,

jakaantuu kisko tässä kah-

teen vahvaan kappaleeseen,

jotka niitataan sivukiskoon
ylhäältä ja alhaalta neljällä
niitillä. Tämän kiinnityk-

sen vuoksi kehys on kaik-

Kaikki vaunut, paitsi 1 1 /2 tonnin, toimitetaan myös kak-
soistakapyörillä varustettuina.

kiin suuntiin sangen tukeva.



Tästä Chevrolet-kansiventtiili-moottorin halkileikkauskuvasta näkyy myös virranjakajan
akseli. Kuvatun laitteen avulla virranjakajan kopan akseli tulee paremmin voidelluksi.

Uudessa 100 pro-
senttisen tehokkaassa
Chevrolet-jarrustossa
voivat jarrukengät
kummastakin päästään
liikkua, minkä vuoksi
ne jarrutettaessa koko
pituudeltaan ovat jar-
rurumpujenpintaa 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.

Yhdistetty käynnistin- ja kaasupoljin on nyt Deliverv Sedanista poissa
ja korvattu vieläkin paremmalla laitteella. Kun käynnistinpoljin paine-
taan alas, avautuu kaasuläppä automaattisesti niin paljon kuin on tar-
peen, jotta moottori lähtisi nopeasti käyntiin.

Chevroletin uusi levyjousikytkin on uusi, käänteentekevä rakenne, jota todennäköisesti
koko autoteollisuus tulee jäljittelemään. Entiset painejouset on korvattu levyjousella,
joka on valmistettu korkeimman luokan teräksestä. Se on keskustasta jaettu 18 jous-
tavaan liuskaan ja on avonaiseen keskustaan kiinnitetty irroituslaakeri. Kun kytkimen
poljin painetaan alas, toimii levyjousi samalla tavoin kuin öljykannussa oleva pohja.
Polkimen painamiseen tarvitaan nyt vähemrrän voimaa kuin aikaisemmin. Levyjousikytkin
merkitsee helpompaa kytkimen käyttöä.

Tämä vahva nelivaihteinen vaihdeJaatikkd on vakiovarusteena
kaikissa 1311/2 ", 157" ja 183" alustoissa. Vaihdetanko on varus-
tettu kaksinkertaisella irroitushaarukalla siirrettävien hammas-
pyörien kummallakin puolella. Pääakseli on erikoisen vahvan
kuulalaakerin, väljakseli rullalaakerin varassa. Vaihdelaatikko
on varustettu voimanslirtoiaitteella 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.

Kun nestejarruston poljin painetaan alas, työntyy
öljyä männästä putkien kautta jarrurummnssa ole-
viin jarrusylintereihin painaen jarrukengat ulospäin.
Paitsi tätä nestejarrustoa, on Chevroletissa lisaksi
mekaninen käsijarru, joka toimii kokonaan erillään-
nestejarru järjestelmästä.

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.■näkyy, miten kardaaniakselin nivel on kiinnitetty erikoiseen alustassa olevaan

ikiskoon — rakenne, joka merkitsee enemmän tukea akselille ja joka säästää
elaatikkoa ja moottoria.

Halkileikkaus vesipumpusta, joka
on kokonaan uudelleen konstruoi-
tu, minkä vuoksi se takaa, että jääh-
dytystö toimii häiriintymättä. Itses-
tään säädettyvät tiivisteet estävät
vuotoa syntymästä.

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

Kaikki venttiili-istukat pysyvät te-
hokkaasti jäähdytettyinä erikois-
ten suutimien suihkuttaessa niille
jäähdytysvettä — tämä on erikoi-
nen Chevrolet-hienous.



Kaksilaakerinen kartio-
vetopyörä

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

EDESTÄ OHJATTAVA CHEVROLET

Tasauspyörästössä on

neljä pyörää

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

Eteen siirretyllä ohjauksella varustetun, bensiinillä toimivan Chevroletin
akselinväli on ifö 1 kun taasen vastaavanlaisen Chevrolet-Dieselin

Edestä ohjattavassa Chevroletissa jakaantuu pyöräpaine etu- ja taka-
pyörien välillä erittäinedullisesti jaon suurempia mahdollisuuksiakuljettaa
raskaita kuormia sen pyöräpaineen puitteissa, minkä laki sallii.
G.M:n eteen siirretyllä ohjauksella on kaksi tärkeää etua tavalliseen
matalaan eteen siirrettyyn ohjaukseen verrattuna — se tarjoaa parem-
man suojan kuljettajalle ja on sen ansiosta näköala esteetön. Moottori
ei ole ohjaajanhytissä tiellä, eikä se vaikuta ohjaajanhytin lämpötilaan.

akselinväli on joko 130" tai 155 1 /2 ". (Kats. seur. siv.)

kissa ajosuhteissa on varmaa.



Milloin Chevrolet-Diesei
on sopiva?

Ajanmukaisille Diesel-moottoreille, jot-

ka amerikkalainen Hercules-tehdas val-

mistaa ja joilla Chevrolet-Diesei on va-

rustettu, on ominaista korkea vääntö-

momentti (suuri vetokyky). Siksi ne

ovat korvaamattomia niille, jotka tar-

vitsevat luotettavan jatosivahvanraaka-

öljymoottorin.

Chevrolet-Diesei on sopivakaukotavara-

kuljetukseen ja milloin joudutaan aja-

maan raskaita kuormia sorakuopista
tai kun on ajettava raskaita kuormia

yksinomaan valtateillä, lumenaurauk-

seen ja kaikenlaiseen linjavaunuliiken-
teeseen. Chevroletin Diesel-moottorit
ovat voittamattomia taloudellisuudessa,

ne ovat luotettavia ja ne vaativat minimi-

määrän kunnostuskustannuksia. Juuri
mainittujen ominaisuuksien vuoksi nämä
Diesel-kuutoset ovat saavuttaneet maa-

ilman mainetta.

CHEVROLET-DIESEL

Sen, jolla on suoritettavanaan mainitun-

laisia vaativia ajoja, tulee pyytää lähim-

mältä valtuutetulta Chevroletin jäl-

leenmyyjältä tarkempia tietoja ja kus-

tannuslaskelmia Chevrolet-Diesei 'istä.

Diesel-moottori — tulevaisuuden automoottori — on nyt Chevroletissa otettu
käyttöön. Edestä ohjattavat alustat voidaan saada varustettuina näillä talou-
dellisilla, tehokkailla moottoreilla. Chevrolet-Diesel-moottorin valmistaa ame-
rikkalainen Hercules-yhtymä, jonka tekoa ovat maailman hienoimmat suur-
kierroksiset, äärimmäisen tehokkaat Diesel-kuutoset.
Chevrolet-Diesei merkitsee uusia mahdollisuuksia taloudellisessa kuljetuk-
sessa. Moottorityyppi on jo useita vuosia koeteltu käytännössä ja on se osoit-
tanut vastaavansa suuria vaatimuksia. Kun sellainen vanha, tunnettu
automerkki kuin Chevrolet on antanut nimensä tälle moottorille, on se myös
varmasti — kuten bensiinimoottori — lajiaan paras mahdollinen.



I3M/2 ", 157" JA 183" KUORMA-ALUSTOJEN MITTAPIIRROS

Eritelmät, mittatiedot ja

kuvat eivät pysty tyhjen-

tävästi selostamaanChev-
rolet kuormavaunuja.

Teidän on nähtävä Chev-

rolet ja ajettava sitä voi-

daksenne muodostaa kä-

skystänne sen ominai-

suuksista. Puhukaa lä-

himmän Chevroletin jäl-

leenmyyjän kanssa.



PAINOJA JA MITTOJA
BGIB3 1/,'8D183VS:Akselinväli tuumissa 112! I»1// 131 %'. \ST 183: TG 155]

/ 2 :TD155 »// BTIBST FF FF
'

» metreissä 2,85 3,11 3,34 3,99 4,65 3,95 3,95 4,70 4,66 4,66

Hyötykuormitus noin kg 1 000 1 500 3 650 3 620 3 600 3 850 3 550

Alustan paino 1067 1157 1630 1654 1702 1890 2 422 1840 1944 2 504

Nettopaino 1500 1700 2 150 2 280 2 500 2 650 3 200 3 540 3 890 4450

Kokonaispaino 2 500 3 200 5 800 5 900 6 100 6 500 6 750 5 800 6 550 7 050

Suurin pyöräpaine - - 2 360 2 300 2 320 2 270 2 240 2 020 2 150 2178

Lavan pituus ynnä 40% jatkos senteissä 211 247 280 371 463 441 441

Alustan koko pituus senteissä 455 490 512 577 643 578 578 733 803 803

Etuakselin keskiviivasta hytin päätyyn senteissä 188 188 188 188 188 112 112

Hytin päädystä taka-akselin keski-viivaan senteissä 97 123 147 211 277 283 283

Leveys yli kaksoistakapyörien 32x6 HD senteissä 208 209 209

» » » 7,00/20 » 209 209 209

» » » 7,50/20 » 210 210 211 211

Raideväli edessä 146 146 146 146 155 155 147 177 173

» takana 154 168 168 168 168 168 168 168 168

Kääntösäde 747 874 883 883 1 036 1 020 1 020

Renkaat edessä] Alustojen paino laskettu 6,00/16 7,00/15 6,50/20 7,00/20 7,00/20 32x6 HD 32x6 HD 7,00/20 8,25/20 8,25/20
» takana (huom. ottaen nämä rengasvarusteet _ » » 32x6 HD » » » » » 7,50/20 7,50/20

Ohjauspyörän takareunasta etuakselin keskiviivaan .... 14 mm 14 mm

Etuakselin keskiviivasta ohjauspyörän takareunaan .... 129

Rintalevyn takareunasta taka-akselin keskiviivaan 379

Matkustajamäärä 25 33 33

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää.



TEKNILLINEN SELOSTUS
VUODEN 1938 CHEVROLET-
KUORMAVAUNUMOOTTORI
A. 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

6-syl. kansi venttiili-moottori
Sylinteriläpimitta 88,90 mm
Iskun pituus 95,25 »

Sylinteritilavuus 3,55 litr.
Puristussuhde 6,25 : 1
Jarrutettuja hevosvoimia 78 hv 3 200 k/m
Vääntömomentti . 23,5 kgm 850—1 550 k/m
Kiinnitetty kolmesta 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.

2. KYTKIN.
N.s. levyjousikytkin. Täysin koteloitu. Jousia ja painevarsia korvaa teräk-
sinen levyjousi, johon kuuluu 18 joustavaa liuskaa. Kytkimen akseli tako-
terästä. Kytkin toimii helpommin ja pehmeämmin. Läpimitta 273 mm.
Kytkimen kosketuspinta 675 sm2. Irroituslaakeri = kuulalaakeri.

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

Taaksekäynti 2,94 : 1

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.

f. Venttiilit kansiventtiilirakennetta. 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

3. VAIHDELAATIKKO.

4.KEHYS.
Puristetusta teräspellistä, hiukan taivutettu taka-akselin kohdalta

112" 122 1/4
Kiskon korkeus 146 mm 148 mm
Laippaleveys 57 » 57 »

Aineksen paksuus 3.57 » 4.76 »

Poikkikiskoja 5 * kpl. 5 kpl.

S.JOUSET.
Puolisoikeat

Edessä Takana
112" ja 122 1/4 112" ja 1221/4

Pituus 914 mm 1 384 mm 1 142 mm
Leveys 44,45 » 44,45 » 50,8 »

Liuskoja 8 kpl. 10 kpl. 10 kpl.

6. KARDAANI JA KARDAANI NIVELET.

B. BENSIINILAITTEET.

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'

122" alustassa on kaksi kardaaniniveltä, täysmetallia, täysin koteloidut.
Kardaaniakseli korkealaatuisesta, karaistusta teräksestä, 10-urainen ja
koteloitu kardaaniputkeen.

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

8. TAKA-AKSELI.

Kolmonen 71 . ■y
Nelonen

....

....'. suoraTaaksekäynti 7,15 : 1
Vaihdelaatikkoon sopii öljyä litr.

4. KEHYS — puristetusta teräspellistä.

131 1/2" 157 183
Kehyksen leveys edestä . . 654 mm 654 mm 654 mm

» » takaa 914 » 914 » 914 »

Jatkos takana 886 » 886 » 886 »

Kiskon korkeus 177,8 » 177,8 » 177,8 »

Kiskon leveys 60,32 » 60,32 » 70,00 »

Aineksen paksuus 5,56 » 5,56 » 6,5 »

Poikkikiskoja 5 kpl. 6 kpl. 7 kpl.

S.JOUSET.

» jeveys 63,5 »

Pääjousessa liuskoja 10' kpl.Apujousessa >> 6 »

6. KARDAANIAKSELI JA KARDAANI NIVELET.
Kardaaniakseli on massiivinen, karaistusta nikkelikromiteräksestä, koteloitukardaaniputkeen. Täysmetalliset nivelet, voideltuvat automaattisesti.

Puoleksi kantava, kierreleikatut hammaspyörät.
öljyä sopii 2,13 litr.

a. Kaasutin — Chevrolet-yläimukaasutin.

b. Ilmanpuhdistaja —öljyllä kostutettu, asennettu kaasuttimen päälle.
c. Imuputki D-mallia.
d. Bensiinipumppu — Imupumppu AC-mallia.
e. Bensiinisäiliö, tilavuus 68 litraa.

C. JÄÄHDYTYSTÖ.
a. Jäähdyttäjä — kennomallia, kuparista. Tilavuus 13,25 litr.

b. Vesipumppu — keskipakoismallia.
c. Tuuletin — nelisiipinen. Läpimitta 41 sm. Kampiakselin käyttämä V-muo-

toisen hihnan välityksellä.

D. VOITELUJÄRJESTELMÄ.
Korkeapainevoltelu kampiakselin ja nokka-akselin laakereihin, venttiili-

Etujousien pituus 914. mm
» leveys »

Liuskoja 9 kpl.Takajousien pituus -| 143 mm

Välityssuhde 4,11 : 1

koneistoon. Kiertokankien laakerit, männäntapit ja sylinteriseinät voidel-
tuvat roiskeella. Öljysäiliön tilavuus 4,73 litraa.

F. SÄHKÖLAITTEET.

9. PYÖRÄT, VANTEET JA RENKAAT.

6 voltin varusteet.

— Terästykistöpyörät. 112" 122 1/4"

7. ETUAKSELI.

Pyörät 4.0016 5,50/15
Renkaat 6,00/16 7,00/15

Nestenelipyöräjarrut.
Mitat:

112 jal22 COMMERCIAL-ALUSTA

10.JARRUT.

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.

9. PYÖRÄT, VA*NTEET JA RENKAAT.

I.MOOTTORI.

Rumpujen sisäläpimitta 279 mm Rei'itetyt lautaspyörät.
20" X 5" tai 20" x 6" riippuen renkaitten koosta.Jarruhihnojen pituus 574 >

» leveys 44,45 »

» paksuus 4,76 »

Jarrutuspintaa yhteensä 1 021 sm 2

11. OHJAUS.

10.JARRUT.
Nestejarrut. Rummut puristetusta teräksestä.

Ruuvi- ja sektorimallia, puoleksi itse-estävä. Välitys: 16 : 1

12.AL USTA N VARUSTEET.

Ruuvi- ja sektorimallia. Välitys: 16 : 1.

Edessä TakanaJarruhihnojen pituus yhteensä 1466 mm 1820 mm
* leveys 50,80 » 76.20 »

paksuus 6,35 - 6,35 »

Konepellit ja rintalevy, astinlaudat, etu- ja takalpkasuojat, sivupellit, vara-
pyörä renkaineen. Numerolevyn pidike edessä ja takana. Puskurit edessä
ja takana. Kojelauta, joka on takaa valaistu, nopeusmittari, öljynpaine- ja
ampeerimittari, sähköbensilnimittari. Valonheittäjät, taka- ja pysähdys-
lamppu, valonheittäjien valojen jalkavaihdin. Sähköäänitorvi.

Jarrutuspintaa yhteensä 2 130 sm*

11.OHJAUS.

Chevrolet-kuormavaunv moottori.
12.VARUSTEET.

2. KYTKIN.
— n.s. levyjousikytkin

112 122 14 13172 ,157 jalB3 KUORMA-ALUSTAT
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.
LD.:ssä 131 '2" on pitkät astinlaudat ja takalokasuojat.

Läpimitta 228,6 mm 425 sm'J
Kytkimen kosketuspinta 273 » 675 1. MOOTTORI — Chevroletin kuormavaunumoottori.

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita.



TEKNILLINEN SELOSTUS
BT 185 LINJAVAUNUALUSTA
1. MOOTTORI. — Chevroletin kuormavaunumoottori.

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

9. TAKA-AKSELI.
TG TD

Välityssuhde 6,17 : 1 5.43 : 1
yjimäiräinen 5,14:1 ja 7,15 : 1 4.5:1 ja 6,25 : 1

10. PYÖRÄT. — Reiitetyt lautaspyörät 20x6'

4. KEHYS.
U-muotoisesta teräksestä, kahdesta kohtaa taivutettu.
Kiskon korkeus 181 mm
Laipan leveys 60,3 »

Aineksen paksuus 7,14 »

Poikkikiskoja 8kpl

5. JOUSET.
914 mm

Puolisoikeat, akselin yläpuolella edessä ja takana.
Etujousien pituus 914 mn

» ieveys 44,45 »» ieveys.

a. Sylinteriryhmä ja kampikammio yhtä kappaletta. Kampikammio ulottuu
paljon päälaakerien alapuolelle. Sylinteriseinät on äärimmäisen tarkasti
hiottu. Seinissä on tarpeeksiainesta uudelleen poraamista silmälläpitäen. Sylin-
terikansi on yhtä kappaletta. Jokaisen sylinterin vasemmalla puolella on
erikoinen puristuskammio, venttiili-istukka ja ohjain ovat yhtä kappaletta
jaon niissä vaihdettava holkki.

Liuskoja 10 kpl
b. Takajousien pituus 1269 mm

11. JARRUT. - Nestejarrut.

jarruhihnojen pituus yhteensä 1580 mm 1786 mm
» leveys 50,8 » 76,2 »

» paksuus 9,52 6.35 »

Jarrutuspintaa yhteensä 2190 sm-

12. OHJAUSLAITE.
Ohjaussimpukka on erikoisen vahvaa mallia. Asennettu jousikiinnikkeeseen
etumaisen poikkikiskon eteen. Ohjauspyörän läpimitta 51 sm. Välitys:
17:1. Koska ohjaus on edessä, on hytin päädyn ja taka-akselin keskiviivan
väli lisääntynyt noin 73 sm.

BGjaBDIB3V 2 FF LINJAVAUNUALUSTA
Ohjaus aivan edessä

» leveys 63,5
Pääjousessa liuskoja. 9 kpl
Apujousessa » 6

9. PYÖRÄT, VANTEET.
7 kpl 20x6" rei'itetyt lautaspyörät.

Muut yksityiskohdat, katsokaa 131 */j", 157" ja 183" alustojen selostusta.

TG jaTD \ss\/ 2
" puoleksi edestä ohjattavat

alustat
1. MOOTTORI.

Edessä Takana

b. Kampiakseli on 7-laakerinen, se on muotoon taottu, kromilybden-
teräksestä. Se on staattisesti ja dynamisesti. tasapainoitettu.
Laakerimitat: Läpimitta Pituus
Etumainen laakeri 76,20 mm 31,75 mm
Välilaakeri 76,20 » 51.59 »

Takimmainen laakeri 76,20 » 52,39 »

2 laakeria välilaakerin edessä ja 2 sen takana . 76,20 » 30,96 »

1. MOOTTORI.
a. Chevroletin kuormavaunumoottori.
b. Hercules Diesel-moottori.
12 voltin sähkölaitteet. Katsokaa eritelmää.

Chevroletin kuormavaunumoottori.
b. Hercules Diesel-moottori.

2. ALUSTA.

2. KYTKIN.
Dieseliä varten: läpimitta 305 mm

Kosketuspintaa 897 sm 2
3. VAI HDELAATIKKO.

Dieseliä varten. Katsokaa Diesel-moottorin eritelmää.

4. KEHYS.
Puristetusta U-muotoisesta teräksestä, kehys eteenpäin pidennetty 55 sm,
jotta korin etuosa ja puskurit saisivat tukea.
Kiskon korkeus 181,0 mm

c. Männät. Erikoisen kepeästä aluminiseoksesta. Neljä puristusrengasta
3,17 mm leveät, yksi öljyrengas 4,76 mm leveä, männäntapin yläpuolella,
sekä yksi öljyrengas alapuolella tasapainoittaen mäntää ja estäen öljyä muo-
dostamasta nokea iskutilaan.

d. Kiertokanget. Muotoon taottu, nikkelikromimolybdenteräksestä, H-muo-
toa, läpiporattu painevoitelua silmälläpitäen. Männäntappi on laakeroitu
pronssilaakerilla, päät lukittu pysäytinrenkailla.

__^^^Läpimitta Pituus
Kiertokanget keskiviivasta keskiviivaan 203,31 mm
Männäntappi 30,16 mm
Alempi laakeri 63,50 » 45,24
Nokka-akseli, 4-laakerinen, varustettu valkometallilaakereilla.

f. Venttiilit, kansiventtiiiirakennetta. Vipuvarret painevoideltuvat.
Imuv. Pakov.

Venttiilipään läpimitta 47,62 mm 34.92 mm
Venttiilivarren läpimitta 9,52 » 9,52 »

Venttiilinostaja 9,52 » 9,52 »

Venttiili-istukka 45° 45°

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ.
Hajoittimet ovat sylinterikannessa ja ruiskuttavat polttoöljyä suoraan paten-
toituihin puristuskammioihin.

b. Ilmanpuhdistaja, öljyllä kostutettu.
c. Imuputki on itse sylinterikannessa ja suojelee ilmantuloaukkoa ilman-

puhdistaja. 6 aukkoa.
d. Polttoainepumppu, mekaaninen, nokka-akselin käyttämä ketjun väli-

tyksellä.

e. Syöttöpumppu on Bosch-mallia, PE 6A65. Siinä onnokka-akselin ohjaama
pumpun mäntä jokaista sylinteriä varten. Vakumi määrää sen hetken, jol-
loin polttoainetta tulee suihkuta sisään. Pumppu saa voitelunsa pumpun
kopan alla olevasta säiliöstä.

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

3. KYTKIN.
Erikoisen kookas vastaten Diesel-moottori n korkeaa vääntömomenttia.

4. VAI HDELAATIKKO.
Erikoisen voimakas Diesel-moottoria silmälläpitäen.

5. KEHYS.
Kiskon korkeus 179,4 mm
Laippaleveys . 61,1 »

Laippaleveys 60,2 »

61,1 »

Aineksen paksuus 6,35 NN

6. JOUSET.

Aineksen paksuus 7,1 »

Taivutettu moottorin takaa 121,0
Taivutettu taka-akselin yli 227,0 »

Edellisen taivutuksen pituus n. . 735,0 »

Kehyksen leveys edestä 661,0 »

Etujouset erikoisen vahvasta, korkealaatuisesta jousiteräksestä.
Etujouset Takajouset

TG 1551 2 ", TO 1551 2
" TG jaTD 1551 2

Pituus 1016 mm 1016 mm 1143 mm

» » takaa 914,0
Poikkikiskoja 8 kpl

Leveys 50,8 » 50,8 » 63,5 »

S.JOUSET.

Liuskoja 10 kpl 11 kpl 10 kpl

f. Poistoputki on valuraudasta, siinä on 4 aukkoa. Pakoputki on takaa kyt-
ketty 57.15 mm n läpimittaisen laipan välityksellä.

g. Polttoainesäiliö, kehyksen vasemmalla puolella, kolmen teräsvanteen
kannattama, tilavuus 148 litraa.

JÄÄHDYTYSTÖ.
a. Jäähdyttäjä, jossa kupariset lamellit, täyttöaukon kansi vasemmalla ylhäällä.

Jäähdytyspintaa 2 526 sm-. Tilavuus 14,7 litraa.

Apujousessa liuskoja , 6 »

7. KARDAANIAKSELI JA NIVELET.

Puolisoikeat, yläpuolelle asennettu edessä ja takaa. Apujousi asennettu psä-
jousen alle.
a. Etujousien mitat: 1 015x50,8 mm. 10 liuskaa.
b. Takajousien mitat: 1 269x63,5 mm. 9 liuskaa pääjousessa, 6 apujousessa.

6. JARRUT. — Nestejarrut.
Edessä Takana

Jarruhihnojen pituus yhteensä 1 530 mm 1 786 mm
» leveys 57,15 » 76,2 »

b. Vesipumppu asennettu matalalle. Nokka-akselin käyttämä, saa voitelun
sekä kampikammiosta että voitelukupista.

c. Tuuletin läpimitta 46 sm, 4-siipinen nokka-akselin käyttämä hihnan väli-
tyksellä.

VOITELUJÄRJESTELMÄ.
» paksuus 6,35 » 6,35 »

Jarrutuspintaa yhteensä 2 232 sm 2 Moottorin voitelu tapahtuu paineella, roiskeella ja suihkun avulla, öljysäi-
liöön sopii 8,5 litraa.

7. OHJAUSLAITE. - Voimakas

Ruuvi- ja sektorimallia. Asennettu etumaisen poikkikiskon eteen erikoiseen
kiinnikkeeseen. Ohjauspyörän läpimitta 51 sm.

Mitä muihin yksityiskohtiin tulee, katsokaa tavallisella ohjauksella varustetun
CHEVROLET in selostusta, sekä mitä poikkeuksiin tulee, edestä ohjattavan
alustan eritelmää.

SÄHKÖLAITTEET.
a. Generaattori Delco Remy 934 V, 12 voltin.
b. Käynnistinmoottori Delco Remy 650, 24 voltin.
c. Akku Exide X-194, 19 levyä, 132 amp. tuntia, 4 kpl., 6 voltin sarjakytkentä.

Dieselillä käyvät alustat on varustettu avonaisilla, neularullalaakereilla
laakeroiduilla kardaani nivelillä.

VAIHDELAATIKKO.

HERCULES-DIESEL MOOTTORI
Vaihdelaatikko on erittäin tukevaa, kuormavaunumallia, Öljyä sopii 3,3 litraa.
Välitykset: Ykkönen 6,35 : 1

Kakkonen 3,31 : 1
Kolmonen 1,73 : 1

8. ETUAKSELI.
Erittäin vahva, vankkaa l-mallia, olka-akselit ja laakerit ovat kookkaam-
mat.

6-syl. kansiventtiili-moottori, malli DJXB, sylinteriläpimitta 88,90 mm, iskun
pituus 114,29 mm, sylinteritilavuus 4,26 litr., puristössuhde 15—1, jarrutettuja
hevosvoimia 77 2 600 k/m, suurin vääntömomentti 24,6 kgm.

Nelonen 1,00 : 1
Taaksekäynti 7,54 : 1

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita



GENERAL MOTÖRSIN
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