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Moottorin täysikorjaus käsittäen uusien männän renkaiden 1 a
asentamisen, kiertokankien oikaisemisen, mahd. männän tap-
pien vaihtamisen, kaikkien kehys- & kiertokankilaakerien so-
vittamisen, venttiilien puhdistamisen ja hiomisen, öljypumpun
tarkastamisen ja öljytiehyeiden puhdistamisen.

Moottori irroitettu ja otettu ulos vaunusta sekä täy-
dellisesti purettu, kaikki moottoriin kuuluvat irroi-
tetut osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu, asetettu
uudet männän renkaat, kaikki kehys- e. kiertokan-
kilaakerit kaavittu ja sovitettu, muut moottorin ku-
luneet osat vaihdettu ja sovitettu paikoilleen, öljy-
pumppu puhdistettu, öljytiehyeet puhdistettu, vent-
tiilien ohjaus tarkastettu, venttiili-istukat jyrsitty,
venttiilit hiottu, asetettu paikoilleen ja tarkistettu,
moottori koottu ja asennettu vaunuun, kaasuttaja
hajoitettu, puhdistettu ja tarkistettu, sakaneroitin puh-
distettu, virranjakaja puhdistettu, koskettimet puh-
distettu, kosketinväli tarkistettu, sytytystulpat puh-
distettu, kärkiväli ja sytytys tarkistettu, moottori
koeajettu.

Työ suoritetaan kuten 1 a: ssa. Sitäpaitsi sylinterien poraus, 1 b
uusien mäntien, männän tappien ja männän renkaiden sovitta-
minen paikoilleen.

Moottori irroitettu vaunusta ja kokonaan puret-
tu, kaikki moottoriin kuuluvat irroitetut osat pesty
paloöljyllä ja tarkastettu, sylinterit porattu ja puh-
distettu, uudet männät, männän renkaat ja män-
nän tapit sovitettu paikoilleen, kiertokanget oi-
kaistu (mahd. kiertokanget vaihdettu) kehys-
& kiertokankilaakerit kaavittu, muut moottorin
kuluneet osat vaihdettu ja asettu paikoilleen, öljy-
pumppu tarkastettu ja puhdistettu, öljytiehyeet puh-
distettu, venttiilien ohjaus tarkastettu, (mahd. vent-
tiilin ohjaajat vaihdettu), venttiili-istukat jyrsitty,
venttiilit hiottu, asennettu paikoilleen ja tarkistettu,
moottori koottu ja asennettu vaunuun, kaasuttaja ja
virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, sytytystulpat
puhdistettu, kärkien väli ja sytytys tarkistettu, moot-
tori koeajettu.
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Työ suoritetaan kuten 1 a: ssa ja 1 b: ssä. Sitäpaitsi kehyslaa- 1 c.
kerien valaminen ja kampiakselin sovitus.

Moottori irroitettu vaunusta ja täydellisesti pu-
rettu, kaikki moottoriin kuuluvat irroitetut osat
pesty paloöljyllä ja tarkastettu, sylinterit po-
rattu ja puhdistettu, uudet männät, männän ren-
kaat ja männän tapit sovitettu paikoilleen, kierto-
kanget oikaistu (mahd. kiertokanget vaihdettu), ke-
hyslaakerit valettu, porattu ja protsattu, kehys- c.
kiertokankilaakerit kaavittu ja sovitettu, muut
moottorin kuluneet osat vaihdettu ja sovitettu pai-
koilleen, öljypumppu tarkastettu ja puhdistettu, öl-
jytiehyeet puhdistettu, venttiilien ohjaus tarkastet-
tu (mahd. venttiilin ohjaajat vaihdettu), venttiili-
istukat jyrsitty, venttiilit hiottu, sovitettu paikoil-
leen ja tarkistettu, moottori koottu ja asennettu
vaunuun, kaasuttaja ja virranjakaja puhdistettu ja
tarkistettu, sytytystulpat puhdistettu, kärkien väli
ja sytytys tarkistettu, moottori koeajettu.

Työ suoritetaan, kuten 1 a: ssa, 1 b: ssä ja 1 c: ssä sekä sitä- 1 d.
paitsi vaihdelaatikon korjaus.

Moottori irroitettu vaunusta ja täydellisesti pu-
rettu, kaikki moottoriin kuuluvat irroitetut osat
pesty paloöljyllä ja tarkistettu, sylinterit porat-
tu ja puhdistettu, uudet männät, männän ren-
kaat ja männän tapit sovitettu paikoilleen, kierto-
kanget oikaistu (mahd. kiertokanget vaihdettu), ke-
hys- c. kiertokankilaakerit kaavittu, muut mootto-
rin kuluneet osat vaihdettu ja sovitettu paikoilleen,
öljypumppu tarkastettu ja puhdistettu, öljytiehyeet
puhdistettu, venttiilien ohjaus tarkastettu (mahd.
venttiilien ohjaajat vaihdettu), venttiili-istukat jyrsit-
ty, ventiilit hiottu, asennettu paikoilleen ja tarkistet-
tu, moottori koottu ja asennettu vaunuun, kaasuttaja
ja virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, sytytystul-
pat puhdistettu, kärkien väli ja sytytys tarkistettu,
moottori koeajettu. Vaihdelaatikko otettu hajalle,
kaikki osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu.
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Työ suoritetaan, kuten 1 a: ssa, mutta moottoria ei irroiteta. 1 e.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
irroitettu, öljykaukalo irroitettu, kiertokanget ja
männät irroitettu, sylinterit puhdistettu, uudet män-
nän renkaat sovitettu paikoilleen, kiertokanget
oikaistu, kehys- e. kiertokankilaakerit tiukennettu,
öljypumppu tarkastettu ja puhdistettu, öljytiehyeet
puhdistettu, männät ja kiertokanget asennettu, öljy-
kaukalo asennettu paikoilleen, venttiilien ohjaus tar-
kastettu (mahd. venttiilien ohjaajat vaihdettu), vent-
tiili-istukat jyrsitty, venttilit hiottu ja tarkistettu,
kaasuttaja purettu, puhdistettu ja tarkistettu, sakan-
eroitin ja virranjakaja puhdistettu, virranjakajan
koskettimet puhdistettu, kosketinväli tarkistettu,
sytytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja sytytys tar-
kistettu, sylinterikannen, venttiilikammion kannen,
imu- ja poistoputkistojen, kaasuttajan ja kampikam-
mion tiivisteet uusittu, moottori koeajettu.

Työ suoritetaan, kuten 1 b: ssä, mutta moottoria ei irroiteta. 1 f.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
irroitettu, öljykaukalo, kiertokanget ja männät ir-
roitettu, sylinterit puhdistettu, uudet männät
männän tapit ja männän renkaat sovitettu paikoil-
leen, kiertokanget oikaistu (mahd. kiertokanget
vaihdettu), öljypumppu tarkastettu ja puhdistettu,
öljytiehyeet puhdistettu, männät ja kiertokanget
asennettu, kehys- ja kiertokankilaakerit tiukennet-
tu, öljykaukalo asennettu paikoilleen, venttiilien oh-
jaus tarkastettu (mahd. venttiili-ohjaajat uusittu),
venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit hiottu, asennettu
virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, sytytystulpat
paikoilleen ja tarkitettu, kaasuttaja ja sakaneroitin
puhdistettu, kärkiväli ja sytytys tarkistettu, sylinte-
rikannen, venttiili-kammion kannen, imu- & poisto-
putkien, kaasuttajan ja kampikammion tiivisteet
uusittu, moottori koeajettu.
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Kaikkien kehys- ja kiertokankilaakerien tiukentaminen. 2.

Öljykaukalo irroitettu, kaikki kehys- e. kiertokan-
kilaakerit tarkastettu, hölkkymisen estämiseksi tar-
peellinen määrä täytelevyjä poistettu, laakerit
tiukennettu, mutterit lukittu, öljykaukalon tiiviste
uusittu, öljykaukalo kiinnitetty paikoilleen.

Yhden kiertokankilaakerin tiukentaminen. 3.

Öljykaukalo irroitettu, tarpeellinen määrä täytele
vyjä otettu pois kiertokankilaakerista, laakeri tiu
kennettu, mutterit lukittu, öljykaukalon tiiviste uusit
tv, öljykaukalo kiinnitetty paikoilleen.

Männän tappien vaihtaminen ja uusien ylisuuruustappien so- 4 a.
vittaminen sekä uusien männän renkaiden asettaminen paikoil-
leen.

Sylinterikansi ja öljykaukalo irroitettu, kiertokan-
get ja männät irroitettu, kaikki holkit porattu yli-
suuruisiksi, uudet männän ylisuuruustapit ja uudet
männän renkaat sovitettu paikoilleen, männät ja
kiertokanget asetettu paikoilleen, kiertokankilaake-
rien ylämutterit lukittu, sylinterikannen ja öljykau-
kalon tiivisteet uusittu, sylinterikansi ja öljykaukalo
kiinnitetty paikoilleen, moottori tarkistettu.

Sama työ kuin 4a: ssa. Sitäpaitsi kiertokankien vaihtaminen. 4 b.

Sylinterikansi ja öljykaukalo, kiertokanget ja män-
nät irroitettu, kaikki holkit porattu ylisuuruuden mu-
kaisiksi, uudet männän ylisuuruustapit ja uudet
männän renkaat sovitettu paikoilleen, kiertokanget
vaihdettu, kiertokankilaakerit kiinnitetty, männät ja
kiertokanget asennettu paikoilleen, kiertokankilaa-
kerien ylämutterit lukittu, sylinterikannen ja öljy-
kaukalon tiivisteet uusittu, sylinterikansi ja öljykau-
kalo kiinnitetty paikoilleen, moottori tarkistettu.
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Uusien mäntien ja männän renkaiden asentaminen. 4 c

Sylinterikansi ja öljykaukalo irroitettu, kiertokan-
get ja männät irroitettu, uudet männät ja männän
renkaat sovitettu paikoilleen, kiertokanget ja männät
asennettu, kiertokankilaakerien mutterit lukittu, sy-
linterikansi ja öljykaukalo kiinnitetty paikoilleen, sy-
linterikannen ja öljykaukalon tiivisteet uusittu, moot-
tori tarkistettu.

Työ suoritetaan, kuten 4c: ssä. Sitäpaitsi sylinterien puhdis- 4d.
tus.

Sylinterikansi ja öljykaukalo irroitettu, kiertokan-
get ja männät irroitettu, uudet männät ja män-
nän renkaat sovitettu paikoilleen, sylinterit puh-
distettu, kiertokanget ja männät asetettu paikoil-
leen, kiertokankilaakerien mutterit lukittu, kansi
ja öljykaukalo kiinnitetty paikoilleen, kannen ja
öljykaukalon tiivisteet uusittu, moottori tarkistettu.

4 e.Yhden uuden männän tahi kiertokangen asentaminen.

Sylinterikansi ja öljykaukalo irroitettu, kicrtokanki
ja mäntä irroitettu, uusi mäntä ja uudet manan ren-
kaat sovitettu paikoilleen, (mahd. uusi kiertokanki
sovitettu paikoilleen, kiertokankilaakeri tiukennet-
tu), kiertokanki ja mäntä asennettu, kiertokankilaa-
kerien mutterit lukittu, kannen ja öljykaukalon
tiivisteet uusittu, kansi ja öljykaukalo kiinnitetty
paikoilleen.

Yhden männän vaihtaminen renkaineen, puhdistus ja hiominen 4 f.
sekä kaasuttajan ja sytytyksen tarkistus.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
irroitettu, moottori puhdistettu noesta, venttiili-
istukat jyrsitty, venttiilit hiottu, tarkistettu ja sijoi-
tettu paikoilleen, öljykaukalo irroitettu, kiertokanki
ja mäntä otettu irti, uusi mäntä renkaineen sovitet-
tu paikoilleen, kiertokanki ja mäntä asennettu, kier-
tokankilaakerien mutterit lukittu, öljykaukalo ja sy-
linterikansi kiinnitetty paikoilleen, kaasuttaja ja
virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, sytytystul-
pat puhdistettu, kärkiväli tarkistettu, sytytys ase-
tettu, sylinterikannen, venttiilikammion kannen,
imu- c_ poistoputkistojen, öljykaukalon sekä kaa-
suttajan tiivisteet uusittu.
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Männän renkaiden asentaminen ja venttiilien puhdistaminen ja 5.
hiominen.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit se-
kä öljykaukalo irroitettu, kiertokanget ja männät ir-
roitettu, uudet männän renkaat sovitettu paikoilleen,
kiertokanget ja männät pantu paikoilleen, kiertokan-
kilaakerien mutterit lukittu, moottori puhdistettu
noesta, venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit hiottu, tar-
kistettu ja asetettu paikoilleen, sylinterikannen, vent-
tiilikammion kannen, imu- & poistoputkistojen sekä
öljykaukalon tiivisteet uusittu.

Mäntien ja männän renkaiden asentaminen sekä puhdistus ja 6 a.
hiominen.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
sekä öljykaukalo irroitettu, kiertokanget ja männät
irroitettu, uudet männät ja männän renkaat sovitettu,
kiertokanget ja männät asennettu paikoilleen, kierto-
kankilaakerien mutterit lukittu, öljykaukalo kiinni-
tetty paikoilleen, moottori puhdistettu noesta, venttii-
lien ohjaus tarkastettu, venttiili-istukat jyrsitty, vent-
tiilit hiottu, tarkistettu, sovitettu paikoilleen, sylinte-
rikannen, venttiilikammion kannen, imu- e. poisto-
putkistojen sekä öljykaukalon tiivisteet uusittu.

Mäntien ja männän renkaiden asentaminen, kaikkien laakerien 6 b.
tiukentaminen sekä venttiilien puhdistus ja hiominen.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
sekä öljykaukalo, kiertokanget ja männät irroitettu,
uudet männät ja männän renkaat sovitettu, kierto-
kanget ja männät asennettu paikoilleen, kehys c.
kiertokankilaakerit tiukennettu, kehys- e. kiertokan-
kilaakerien mutterit lukittu, öljykaukalo kiinnitetty
paikoilleen, moottori puhdistettu noesta, venttiilien
ohjaajat tarkastettu, venttiili-istukat jyrsitty, vent-
tiilit hiottu, tarkistettu ja pantu paikoilleen, sylinteri-
kannen, venttiilikammion kannen ja öljykaukalon tii-
visteet uusittu.
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Venttiilien puhdistus ja hionta. 7 a.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
irroitettu, moottori puhdistettu noesta, venttiilin oh-
jaajat tarkastettu, venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit
hiottu, pantu paikoilleen ja tarkistettu, sylinterikan-
nen ja venttiilikammion kannen tiivisteet uusittu.

Moottorin puhdistus noesta ja venttiilien hionta sekä kaasutta- 7 b.
Jan ja sytytyksen tarkistus.

Sylinterikansi, venttiilikammion kansi ja venttiilit
irroitettu, moottori puhdistettu noesta, venttiiliohjaa-
jat tarkastettu, venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit
hiottu, tarkistettu ja pantu paikoilleen, kaasuttaja
purettu, puhdistettu ja tarkistettu, sakaneroitin puh-
distettu, virranjakaja puhdistettu, kosketinväli tar-
kistettu, sytytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja sy-
tytysasetus tarkistettu, sylinterikannen, venttiili-
kammion kannen, imu- & poistoputkistojen sekä kaa-
suttajan tiivisteet uusittu.

Yksistään noen poistaminen. 7 c.

Katisi ja virranjakaja irroitettu, noki kaavittu pois
yläkannesta, männistä ja venttiileistä, kannen tii-
viste uusittu, kansi kiinnitetty paikoilleen.

Öljykaukalon ja sylinterin etukannen tiivisteiden uusiminen. 8

Öljykaukalo, generaattori ja sylinterin etukansi irroi-
tettu, uudet tiivisteet sovitettu paikoilleen, etukansi
ja öljykaukalo kiinnitetty paikoilleen.

Öljykaukalon puhdistus. 8 b.

Öljykaukalo irroitettu ja pesty paloöljyllä, tiiviste
vaihdettu, öljykaukalo kiinnitetty jälleen paikoilleen.
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Sylinterikannen vaihtaminen. 9 a.

Sylinterikansi virranjakajineen irroitettu, uusi sylin-
terinkansi, uusi tiiviste sekä virranjakaja asennettu
paikoilleen, moottoria käytetty 5 minuuttia, sylinteri-
kannen mutterit kiristetty sen jälkeen vielä kerran.

Sylinterikannen tiivisteen vaihtaminen.

Sylinterikansi virranjakajineen irroitettu, sylinteri
kannen tiiviste vaihdettu, sylinterikansi ja virranja
kaja asennettu paikoilleen, moottoria käytetty 5 mi
nuuttia, sylinterikannen mutterit kiristetty sen jäi
keen vielä kerran.

9 b.

Venttiilikammion kannen tiivisteen vaihtaminen. 10

Venttiilikammion kansi otettu irtti, sen tiiviste vaih-
dettu, kansi kiinnitetty paikoilleen.

Moottorin tarkistus, käsittäen sytytystulppien ja virrankatko- 11
jakärkien puhdistuksen ja tarkistuksen, sakaneroittimen ja kaa-
suttajan puhdistuksen sekä sytytyksen asetuksen.

Kaasuttaja purettu, puhdistettu ja tarkistettu, sakan
eroitin puhdistettu, virranjakaja puhdistettu, kosket
timet puhdistettu, kosketinväli tarkistettu, sytytys
tulpat puhdistettu, kärkiväli ja sytytysasetus tarkis
tettu.

Viallisen sylinterikannen pultin vaihtaminen. 12

Sylinterikansi virranjakajineen irroitettu, viallinen
sylinterikannen pultti otettu pois, uusi pultti pantu
tilalle, sylinterikansi, uusi sylinterikannen tiiviste
sekä virranjakaja asennettu paikoilleen, moottoria
käytetty 5 minuuttia, sylinterikannen pulttien mutte-
rit kiristetty sen jälkeen vielä kerran.





11

14Sylinteristön etukannen vaihtaminen.

Generaattori ja sylinteristön etukansi irroitettu, sy
linteristön etukansi tiivisteineen asennettu paikoil
leen.

Nokka-akselin ison hammaspyörän vaihtaminen.

Jäähdyttäjä, moottorin etukannatin, generaattori, sy-
linteristön etukansi ja nokka-akselin iso hammas-
pyörä irroitettu, uusi nokka-akselin hammaspyörä
sovitettu paikoilleen, sylinteristön etukansi, gene-
raattorin ja moottorin kannatin sekä jäähdyttäjä
asennettu paikoilleen.

15

Nokka-akselin vaihtaminen.

Jäähdyttäjä, moottorin etukannatin, generaattori, sy-
linteristön etukansi, öljykaukalo, venttiilikammion
kansi, öljypumpun akselin käyttöpyörä irroitettu,
ventiilinnostajat kohotettu ja lukittu, nokka-akseli
otettu irti, uusi nokka-akseli sovitettu paikoilleen ja
tarkistettu, etukansi, generaattori, moottorin kanna-
tin, öljypumpun käyttöpyörä, öljykaukalo sekä jääh-
dyttäjä asennettu paikoilleen.

16

Vauhtipyörän hammaskehän vaihtaminen. 17

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi ja taka-iskunvai-
mentajat,vaihdelaatikko ja kytkin irroitettu, vauhti-
pyörä hammaskehineen irroitettu kampiakselista,
hammaskehä irroitettu vauhtipyörästä, uusi hammas-
kehä kuumennettu ja sovitettu vauhtipyörään, vauh-
tipyörä kiinnitetty kampiakseliin, muut irroitetut
osat kiinnitetty jälleen paikoilleen.
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Vauhtipyörän kotelon vaihtaminen. 18

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi ja taka-iskunvai-
mentajat, vaihdelaatikko, kytkinkotelo ja vauhtipyö-
rän kotelo irroitettu, uusi vauhtipyörän kotelo sovi-
tettu ja kiinnitetty paikoilleen, muut irroitetut osat
kiinnitetty takaisin paikoilleen.

Moottorin kannatinlaitteiden korjaus.

Moottorin etukannatin, äänenvaimentaja, sekä kaa-
susäätimet irroitettu, moottorin takakiinnikkeet ir-
roitettu, moottorin kannatinlaite korjattu (mahd. vial-
liset osat vaihdettu uusiin ja nämä kiinnitetty pai-
koilleen), moottorin takakiinnikkeet tarkistettu ja
kiristetty, kaasusäätimet ja äänenvaimentaja asen-
nettu paikoilleen.

19

Moottorin kannatinlaitteen jousien vaihtaminen.
Moottorin etukannatin irroitettu, moottorin kanna-
tinlaitteen jouset vaihdettu, moottorin asento tarkis-
tettu, moottorin kannatin kiinnitetty.

20

Tuulettimen hihnapyörän vaihto. 21

Jäähdyttäjä, moottorin etukannatin, äänenvaimenta-
ja, kaasusäätimet irroitettu, moottorin takakiinnik-
keet irroitettu, kampiakselin hihnapyörä irroitettu,
uusi hihnapyörä asetettu tilalle, moottorin takakiin-
nikkeet ja etukannatin kaasusäätimet ja äänenvai-
mentaja kiinnitetty takaisin.

Poistoputkiston tiivisteen vaihto.
Poistoputkisto irroitettu, tiivisteet uusittu, poistoput-
kisto kiinnitetty takaisin.

22

23Sylinteriryhmän vaihto.
Moottori irroitettu vaunusta ja täydellisesti pu-
rettu, kaikki moottoriin kuuluvat irroitetut osat
pesty paloöljyllä ja tarkastettu, sylinteriryhmä
vaihdettu, uudet männät, männän renkaat ja ta-
pit sovitettu paikoilleen, kehys- c_ kiertokankilaa-
kerit kaavittu, muut moottorin kuluneet osat uusittu,
öljypumppu puhdistettu ja tarkastettu, öljytiehyeet
puhdistettu, venttiiliohjaajat tarkastettu (mahd. vent-
tiiliohjaajat uusittu). Venttiili-istukat jyrsitty, vent-
tiilit hiottu, asetettu paikoilleen ja tarkistettu, moot-
tori koottu ja asennettu vaunuun, kaasuttaja, sakan-
eroitin ja virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, sy-
tytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja sytytysasetus
tarkistettu, moottori koeajettu.
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Moottorin täysikorjaus käsittäen uusien männän renkaiden so- 30 B.
vittamisen, kiertokankien oikaisemisen, mahdollisesti uusien
männän tappien vaihtamisen, kaikkien kehys- o. kiertokanki-
laakerien sovittamisen, venttiilien puhdistamisen ja hiomisen,
öljypumpun tarkastamisen ja öljytiehyeiden puhdistamisen.

Moottori täydellisesti purettu, kaikki moottoriin
kuuluvat irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkas-
tettu, uudet männän renkaat (mahd. uudet männän
tapit) sovitettu paikoilleen, kiertokanget oikaistu,
kaikki kehys- cc kiertokankilaakerit kaavittu, muut
moottorin kuluneet osat vaihdettu, öljypumppu tar-
kastettu ja puhdistettu, öljytiehyeet puhdistettu,
venttiiliohjaajat tarkastettu, (mahd. venttiiliohjaajat
vaihdettu), venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit hiottu,
tarkistettu ja asetettu paikoilleen, kaasuttaja, sa-
kaneroitin ja virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu,
sytytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja sytytysase-
tus tarkistettu, moottori koeajettu.

Työ suoritetaan kuten 30 B:ssä. Sitäpaitsi sylinterien poraus, 30 C.
uusien mäntien, männän renkaiden ja tappien sovitus.

Moottori täydellisesti purettu, kaikki moottoriin
kuuluvat irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkas-
tettu, sylinterit porattu ja puhdistettu, uudet män-
nät, männän tapit ja renkaat sovitettu paikoilleen,
kiertokanget oikaistu, kaikki kehys- & kiertokanki-
laakerit kaavittu, öljypumppu tarkastettu ja puhdis-
tettu, (mahd. muut moottorin kuluneet osat uusittu),
öljytiehyeet puhdistettu, moottori puhdistettu noes-
ta, venttiiliohjaajat tarkastettu (mahd. vent.-ohj.
uusittu), venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit hiottu,
tarkistettu ja asetettu paikoilleen, kaasuttaja, sakan-
tokanget oikaistu (mahd. kiertokanget vaihdettu),
kehyslaakerit valettu, porattu ja protsattu, kehys-
& kiertokankilaakerit kaavittu ja irroitettu, kier-
tokanget sovitettu, (muut moottorin kuluneet
osat uusittu), öljypumppu tarkastettu ja puh-
distettu, öljytiehyeet puhdistettu, venttiiliohjaajat
tarkastettu, venttiili-istukat hiottu, venttiilit hiottu,
tarkistettu ja asetettu paikoilleen, moottori koottu,
kaasuttaja, sakaneroitin ja virranjakaja puhdistettu
ja tarkistettu, sytytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja
sytytysasetus tarkistettu, moottori koeajettu.
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Työ suoritetaan, kuten 30 B:ssä ja C:ssä . Sitäpaitsi kehyslaa- 30 D.
kerien valaminen ja kampiakselin sovitus.

Moottori täydellisesti purettu, kaikki moottoriin
kuuluvat irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkas-
tettu, sylinterit porattu ja puhdistettu, uudet män-
nät, männän renkaat ja männän tapit sovitettu,
kiertokanget oikaistu (mahd. kiertokanget vaihdet-
tu), kehyslaakerit valettu, porattu ja protsattu, ke-
hys- e. kiertokankilaakerit kaavittu ja sovitettu
(mahd. muut moottorin kuluneet osat uusittu) kam-
piakseli sovitettu, öljypumppu tarkastettu ja puh-
distettu, öljytiehyeet puhdistettu, venttiiliohjaajat
tarkastettu, venttiilit hiottu, tarkistettu ja asetettu
paikoilleen, moottori koottu, kaasuttaja, sakaneroi-
tin ja virranjakaja puhdistettu ja tarkistettu, kärki-
väli ja sytytysasetus tarkistettu, moottori koeajettu.

Työ suoritetaan, kuten 30 Brssä, C:ssä ja D:ssä sekä sitäpaitsi 30 E.
vaihdelaatikon korjaus.

Moottori täydellisesti purettu, kaikki moottoriin
kuuluvat irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkas-
tettu, sylinterit porattu ja puhdistettu, uudet män-
nät, männän tapit ja männän renkaat sovitettu, kier-
tokanget oikaistu (mahd. kiertokanget vaihdettu),
kehyslaakerit valettu, porattu ja protsattu, kehys-
c_ kiertokankilaakerit kaavittu ja irroitettu, kier-
tokanget sovitettu, (muut moottorin kuluneet osat
uusittu), öljypumppu tarkastettu ja puhdistettu, öljy-
tiehyeet puhdistettu, venttiiliohjaajat tarkastettu,
venttiili-istukat hiottu, venttiilit hiottu, tarkastettu
ja asetettu paikoilleen, moottori koottu, kaasuttaja,
sakaneroitin ja virranjakaja puhdistettu ja tarkistet-
tu, sytytystulpat puhdistettu, kärkiväli ja syty-
tysasetus tarkistettu, moottori koeajettu.
Vaihdelaatikko otettu hajalle, kaikki osat pesty pa-
loöyjyllä ja tarkastettu, (mahd. kuluneet osat uusit-
tu), vaihdelaatikko kasattu ja tarkistettu.
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31 B.Sylinterien hionta ja puhdistus.

Sylinterit hiottu ja puhdistettu.

Työ suoritetaan, kuten 31 B:ssä. Sitäpaitsi mäntien ja männän 32 B.
renkaiden sovitus.

Sylinterit hiottu ja puhdistettu, uudet männät ja
männän renkaat (mahd. männän tapit) sovitettu.

Kehyslaakerien valaminen. 33 B

Vanha laakerimetalli poistettu, uomat perattu ja
puhdistettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerime-
talli valettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu,
hiottu ja protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pin-
nat silojyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko
ja öljyura uurrettu.
Aineet

33 C.Kehyslaakerien valanta ja kampiakselin sovitus.

Vanha laakerimetalli poistettu, uomat perattu ja
puhdistettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerime-
talli valettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu,
hiottu ja protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pin-
nat silojyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko
ja öljyura uurrettu, kampiakseli sovitettu ja reijat
kaavittu sopiviksi.
Aineet

Kampiakselin sorvaus ja puhdistus — yksin. 33 D

Kampiakseli oikaistu, laakeripinnat sorvattu ja hiottu.

Kehyslaakerien valanta sekä mäntien, männän renkaiden ja 34 B,
kampiakselin sovitus.

Vanha laakerimetalli poistettu, pohjat perattu ja puh-
distettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerimetalli
valettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu, hiottu
ja protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pinnat
silojyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko ja
öljyura uurrettu, kampiakseli sovitettu ja laakerit
kaavittu sopiviksi, uudet männät ja männän renkaat
sovitettu.
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Valanta ja hionta sekä mäntien, renkaiden ja kampiakselin 35 B.
sovitus.

Vanha laakerimetalli poistettu, jäljet perattu ja puh-
distettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerimetalli va-
lettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu, hiottu ja
protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pinnat silo-
jyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko ja öljy-
ura uurrettu, sylinterit hiottu, uudet männät ja män-
nän renkaat sovitettu, kampiakseli sovitettu ja laa-
keriuomat kaavittu sopiviksi.

Valanta ja hionta sekä mäntien, männän renkaiden, kampiakse- 36 B*
lm ja kiertokankien sovitus.

Vanha laakerimetalli poistettu, jäljet porattu ja puh-
distettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerimetalli va-
lettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu, hiottu ja
protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pinnat si-
lojyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko ja
öljyura uurrettu, sylinterit hiottu ,uudet männät ja
männän renkaat sovitettu, kampiakseli sovitettu,
kiertokanget sovitettu kampiakseliin.

Työ suoritetaan, kuten 36 B:ssä. Sitäpaitsi venttiilien hionta. 37 B.

Vanha laakerimetalli poistettu, jäljet perattu ja puh-
distettu, laakeriuomat tinattu, uusi laakerimetalli va-
lettu sijaan, laakerit tiivistetty, puhdistettu, hiottu
ja protsattu, takim. kehyslaakerin päiden pinnat silo-
jyrsitty tarkoin mitan mukaisiksi, öljyaukko ja öljy-
ura uurrettu, sylinterit hiottu, uudet männät ja män-
nän renkaat sovitettu, kampiakseli sovitettu, kierto-
kanget sovitettu kampiakseliin, venttiiliohjaajat tar-
kastettu, venttiili-istukat jyrsitty, venttiilit hiottu,
tarkistettu ja pantu paikoilleen.
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Kytkinlevyn vaihto. 50

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi ja iskunvaimen-
tajat, vaihdelaatikko ja kytkin irroitettu, kytkinlevy
vaihdettu, kytkin pantu kokoon ja tarkistettu, vaih-
delaatikko, murtonivel, takajousi, iskunvaimentajat
ja jarruvetimet asennettu paikoilleen.

Vaihdelaatikon yhden tai useamman osan vaihto. 51 a.

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi ja iskunvaimen-
tajat irroitettu, vaihdelaatikko otettu irti ja purettu,
puhdistettu ja tarkastettu, kuluneet osat uusittu,
vaihdelaatikko pantu kokoon ja asetettu paikoilleen,
murtonivel, jarruvetimet, takajousi ja iskunvaimen-
tajat asennettu takaisin.

51 b cc c sama luettelo.

52Vaihdelaatikon kannen vaihto.

Vaihdetanko ja vaihdelaatikon kansi vaihdehaaruk-
koineen irroitettu, vaihdelaatikon kansi vaihdettu ja
asennettu paikoilleen, vaihdetanko kiinnitetty.

Vaihdelaatikon öljyn vaihto. 53

Vanha öljy laskettu ulos, öljy uusittu.

Vaihdelaatikon kansi vaihdetankoineen irroitettu,
kannen huopatiiviste vaihdettu uuteen, kansi ja vaih-
detanko asennettu paikoilleen.

Vaihdelaatikon huopatiivisteen vaihto. 55

Kytkimen ja vaihdelaatikon korjaus (kun moottori on irroi- 56
tettu).

Kytkin ja vaihdelaatikko purettu, pesty paloöljyllä
ja tarkastettu, (mahd. kuluneet osat uusittu), kytkin
ja vaihdelaatikko pantu kokoon ja tarkistettu.
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Kytkin- ja jarrupolkimien irroitus ja puhdistus 57

Lattialaudat irroitettu, jarruvetimet, kytkinhaarukka,
kytkin- ja jarrupolkimet irroitettu, polkimet pesty
paloöljyllä, niiden holkit tarkastettu, polkimet, kyt-
kinhaarukka, jarruvetimet ja lattialaudat asennettu
paikoilleen.

Taka-akseliston täysikorjaus.

Murtonivel, pyörät ja jarrurummut sekä V-tuet, jar-
ruvetimet, takajousi ja iskunvaimentajat irroitettu,
taka-akselin kotelo otettu hajalle, taka-akselit ja ve-
topyörät irroitettu, tasauspyörästön kotelo ristiakse-
leineen otettu hajalle, kaikki irroitetut ja puretut
osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu, kuluneet osat
uusittu ja sovitettu, tasauspyörästön kotelo asen-
nettu kokoon, taka-akselit laakereilleen, vetopyö-
rät, taka-akselin kotelon puoliskot, vetoakseli putki-
lleen asennettu paikoilleen, taka-akselien tiivisteet
uusittu, jarrurummut, pyörät ja napamutterit asen-
nettu paikoilleen, murtonivel, V-tuet, jarruvetimet,
jouset ja iskunvaimentajat kiinnitetty takaisin, vaunu
koeajettu.

60

Taka-akselin vaihto, täyd. 61

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi, iskunvaimentajat
ja pyörä irroitettu, taka-akseli täydellisenä jarru-
rumpuineen vaihdettu, takajousi, iskunvaimentaja,
jarruvetimet, murtonivel ja pyörä asennettu takaisin,
jarrut tarkistettu, vaunu koeajettu.

Taka-akselin kotelon vaihto.

Takajousi, kaikki takapyörän jarruihin kuuluvat
osat, iskunvaimentaja, takapyörä sekä toisenpuolei-
nen taka-akselin kotelo irroitettu, uusi taka-akselin
kotelo sovitettu ja asennettu paikoilleen, napa, pyörä,
jarrun osat, takajousi ja iskunvaimentaja asennettu
takaisin, vaunu koeajettu.

62
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Molempien taka-akselikotcloiden vaihto. 63

Takajousi, kaikki takapyöräjarrujen osat, iskunvai-
mentajat, takapyörät ja navat sekä taka-akselikotelot
irroitettu, uudet taka-akselikotelot sovitettu yhteen
ja paikoilleen, navat, pyörät, jarrun osat, takajousi ja
iskunvaimentajat asennettu paikoilleen, vaunu koe-
ajettu.

Tasauspyörästön kotelon vaihto. 64

Murtonivel, pyörät ja jarrurummut sekä taka-akselin
tukitangot, jarruvetimet, takajousi ja iskunvaimenta-
jat irroitettu, taka-akselikotelo purettu, taka-akselit
ja vetopyörät sekä tasauspyörästön kotelo irroitettu,
irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu, ta-
sauspyörästön kotelo vaihdettu, taka-akselit laake-
reilleen, vetopyörät, taka-akselikotelon puoliskot, ve-
toakseli putkineen asennettujarrururnmut, pyörät ja
napamutterit asennettu, murtonivel, tukitangot, jar-
ruvetimet, jousen ripustimet ja iskunvaimentajat
asennettu takaisin, vaunu koeajettu.

Vetoakselin vaihto.

Murtonivel, tukitangot, jarruvetimet ja iskunvaimen-
tajat sekä vetoakseli putkineen ja pienempi vetopyö-
rä irroitettu, uusi vetoakseli asennettu, kartioveto-
pyörä asennettu ja tarkistettu, vetoakselin putki ja
iskunvaimentajat, takajousi, jarruvetimet, tukitangot
ja murtonivel asennettu paikoilleen, vaunu koeajettu.

65

Vetoakselin putken vaihto. 66

Murtonivel, tukitangot, jarruvetimet, takajousi, is-
kunvaimentajat ja vetoakseli putkineen irroitettu,
uusi vetoputki sovitettu ja asennettu sijaan, takajou-
si, iskunvaimentajat, jarruvetimet, tukitangot ja mur-
tonivel asennettu takaisin, vaunu koeajettu.

Pienen ja ison kartiovetopyörän vaihto. 67

Murtonivel, pyörät ja jarrurummut sekä tukitangot,
jarruvetimet, takajousi ja iskunvaimentajat irroitettu,
taka-akselin kotelo otettu hajalle, taka-akselit ja ve-
topyörät irroitettu, kaikki irroitetut osat pesty palo-
öljyllä ja tarkastettu, pieni ja suuri vetopyörä vaih-
dettu, taka-akselit laakereineen, taka-akselin kotelon
puoliskot, vetoakseli putkineen asennettu, murtoni-
vel, tukitangot, jarruvetimet, takajousi ja iskunvai-
mentajat kiinnitetty paikoilleen, vaunu koeajettu.
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Taka-akselin toisen tukitangon vaihto. 68

Takapyörä ja jarrurumpu sekä tukitanko irroitettu,
uusi tukitanko asennettu sijaan, jarrurumpu ja pyörä
asennettu takaisin.

Tukitankojen pultit ja mutterit kiristetty.

Taka-akselin molempien tukitankojen tiukentaminen. 69

Murtonivelen vaihto. 70

Murtonivel, takajousi, iskunvaimentajat ja jarruveti-
met irroitettu, uusi täyd. murtonivel asennettu si-
jaan, takajousi, iskunvaimentajat ja jarruvetimet
asennettu takaisin, vaunu koeajettu.

Taka-akselikoteloidcn sisempien nahkatiivisteiden vaihto. 71

Pyörät ja jarrurummut, iskunvaimentajat ja tuki-
tangot, jarruvetimet ja takajousi irroitettu, taka-
akselikotelon sisemrnät nahkatiivisteet uusittu, taka-
akseli asennettu kokoon, takajousi, jarruvetimet, tu-
kitangot, iskunvaimentajat, jarrurummut ja pyörät
asennettu paikoilleen, vaunu koeajettu.

Napamutterien kiristys. 72

Pyörät irroitettu, napojen mutterit kiristetty ja var-
mistettu, pyörät asennettu takaisin.

Murtonivelkotelon pulttien kiristäminen.

Murtonivelkotelon pultit kiristetty.

73
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Murtonivelkotelon tiivisteiden uusiminen. 74

Murtonivelen kotelo irroitettu, sen tiiviste uusittu,
kotelo asennettu takaisin.

Uusien napakiilojen sovitus.

Takapyörät irroitettu, napamutterit ja vanhat napa
kiilat irroitettu, uudet napakiilat sovitettu sijaan, na

vat ja pyörät asennettu takaisin, vaunu koeajettu.

75

Vetoakselin etummaisen rullalaakerin vaihto. 76

Murtonivel, tukitangot, jarruvetimet, takajousi, is-
kunvaimentajat ja vetoakseli putkineen irroitettu,
vetoakselin etumm. rullalaakeri vaihdettu, veto-
akseli ja vetoputki, iskunvaimentajat, takajousi, jar-
ruvetimet, tukitangot ja murtonivel asennettu takai-
sin, vaunu koeajettu.

Jarrujärjestelmän täysikorjaus käsittäen jarrunauhain uusimi- 80 a
sen sekä puhdistuksen ja tarkistuksen.

Kaikki pyörät irroitettu, jarrunauhat vaihdettu uusiin,
jarrujen kotelolevyt pesty paloöljyllä, jarrujärjestel-
mä puhdistettu, jarrunivelet ja jarruvetimet voideltu
ja tarkistettu, pyörät asennettu takaisin, jarrut tar-
kistettu, vaunu koeajettu.

Etupyöräjarrunauhojen vaihto sekä tarkistus.

Etupyörät ja etujarrurummut sekä jarrukengät irroi-
tettu, jarrunauhat uusittu, jarrukengät, rummut ja
pyörät asetettu paikoilleen, jarrut tarkistettu, vaunu
koeajettu.

80 b
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Takajarrunauhojen vaihto sekä tarkistus. 80 c.

Takapyörät ja takarummut sekä jarrukengät irroi-
tettu, jarrunauhat uusittu, jarrukengät, jarrurum-
mut ja pyörät asennettu takaisin, jarrut tarkistettu.

#»

Käsijarrunauhojen vaihto ja tarkistus.
Pyörät irroitettu, uudet jarrunauhat kiinnitetty pai-
koilleen.

80 d.

Jalkajarrun tarkistus. 81

Jalkajarru tarkistettu.

Käsijarrun tarkistus.
Käsijarru tarkistettu.

82

Jarrun vedintankojen vaihto.

Jarrun vedintangot vaihdettu.

83

Takaisinvetojousien tai tarkistuskiilan vaihto. 84 a.

Pyörä napoineen irroitettu, takajarrun takaisinveto-
jousi tai tarkistuskiila vaihdettu, pyörä ja napa asen-
nettu takaisin.

85Jarrurumpujen vaihto.

Etu- ja takarummut vaihdettu, jarrut tarkistettu.

Takapyörä ja takajarrurumpu irroitettu, ulompi rulla-
laakeri irroitettu( mahd. uusi laakeri pantu sijaan),
(mahd. rasvanpidätin vaihdettu), jarrut puhdistettu,
jarrurumpu ja takapyörä asennettu paikoilleen.

Ulomman rullalaakerin tahi (ja tiivisteen vaihto) puhdistus mu- 86
kaanluettuna.
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Jarruvetimen tukijousen vaihto. 87
Jarruvetimen tukijousi vaihdettu.

Jarrun nokka-akselin hoikin vaihtaminen.
Pyörä, jarrurumpu, jarrukengät, kotelolevy ja nok-
ka-akseli irroitettu, nokka-akselin holkki poistettu,
uusi holkki painettu sijaan, nokka-akseli, kotelolevy,
jarrukengät, jarrurumpu ja pyörä asennettu paikoil-
leen.

88

Takajousen vaihto.
Takajousi irroitettu, uusi asetettu tilalle.

90

Etujousen ja jousen istukoiden hoikkien vaihto.

Etujousi ja etujousen kaksoistappi irroitettu, uudet
holkit sovitettu jouseen ja jousen istukkoihin, kak-
soistappi ja jousi kiinnitetty takaisin paikoilleen.

91 a.

Takajousen ja jousen istukoiden hoikkien vaihto. 91 b.

Takajousi ja takajousen kaksoistappi irroitettu, uudet
holkit sovitettu jouseen ja jousen istukkoihin, kak-
soistappi ja jousi pantu paikoilleen.

kiristyspultin vaihto taikka uuden jousen lehden 92
paikoilleen asetus, sekä lehtien puhdistus ja voitelu.

Takajousi irroitettu ja hajoitettu, jousen lehdet
kaavittu ja voideltu (mahd. jousen lehti vaihdettu),
(mahd. kiristyspultti vaihdettu), jousi asennettu ko-
koon ja kiinnitetty.

Vain kiristyspultin vaihto.
Takajousi irroitettu, jousen lehdet kunnostettu, vial-
linen kiristyspultti vaihdettu uuteen, jousi kiinnitetty.

93

Etujousen vaihto. 94

Etujousi otettu irtti, uusi kiinnitetty tilalle.
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Etujousen kiristyspultin vaihtaminen. 95

Etujousi irroitettu, jousen lehdet kunnostettu, vialli-
nen kiristyspultti vaihdettu uuteen, jousi asennettu
takaisin.

Etujousen lehden vaihto sekä puhdistus ja voitelu. 96

Etujousi irroitettu ja purettu,viallinen jousen lehti
vaihdettu, jousen lehdet kaavittu puhtaiksi ja voidel-
tu, jousi koottu ja kiinnitetty paikoilleen.

Etuakselin täysikorjaus, jousen ja jousen istukoiden hoikkien 100
vaihto sekä pyörien suuntaus.

Etupyörät, jarrurummut, jarrukengät, jarrujen kote-
lolevyt ja olka-akselit sekä etujousi irroitettu, uudet
holkit sovitettu olka-akseleihin, jouseen ja jousen is-
tukkoihin, jousi, olka-akselit, jarrujen kotelolevyt,
jarrukengät ja jarrurummut sekä pyörät asennettu
paikoilleen, pyörien asento tarkistettu.

101 aEtuakselin vaihto.

Etupyörät, olka-akselit, V-tuki ja jousen istukat irroi-
tettu, etuakseli vaihdettu, V-tuki, jousen istukat, olka-
akselit ja pyörät asennettu takaisin, pyörien asento
tarkastettu.

Etuakselin irroitus, asennus ja oikaisu. 101 b

Etupyörät, olka-akselit, V-tuki ja jousien istukat ir-
roitettu, etuakseli oikaistu, V-tuki, jousen istukat,
olka-akselit ja pyörät asennettu takaisin, pyörien
asento tarkistettu.

102Ohjausvarsien yhdystangon vaihto sekä pyörien tarkistus.

Ohjausvarsien yhdystanko irroitettu, uusi asennettu
sijaan, pyörien asento tarkistettu.
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Vetotangon vaihto. 103

Vetotanko irroitettu, uusi asennettu tilalle.

Olka-akselin vaihto sekä pyörien tarkistus. 104

Etupyörä, jarrurumpu, kotelolevy ja olka-akseli ir-
roitettu, uusi olka-akseli sovitettu sijaan, kotelolevy,
jarrurumpu ja etupyörä asennettu takaisin pyörien
asento tarkistettu.

V-tuen vaihto.

Jousen istukat, kuulakuppi ja V-tuki irroitettu, uusi
V-tuki, kuulakuppi ja jousen istukat asennettu pai-
koilleen.

105

V-tuen kuulakupin ja pulttien vaihto.

V-tuen takaosa irroitettu, uusi kuulakuppi puittei-
lleen pantu paikoilleen, V-tuki kinnitetty takaisin.

106

V-tuen tiukentaminen. 107

Jousen istukoiden ja kuulakupin pulttien mutterit ki-
ristetty.

Etupyörien sovitus sekä laakerien tarkistus. 108

Etupyörät irroitettu, etupyörien laakerit kiristetty,
pyörät asennettu takaisin, etupyörien asento tarkis-
tettu.

Etuosan kaikkien kuulanivelien ja mutterien kiristys.

Etuosan kuulanivelet ja mutterit kiristetty.

109

Olka-akselin hoikkien uusiminen. 110

Etupyörä, jarrurumpu, jarrun kotelolevy ja olka-ak-
seli irroitettu, uudet olka-akselin holkit sovitettu ja
protsattu, olka-akseli, jarrun kotelolevy, jarrurumpu
ja etupyörä asennettu paikoilleen.
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Ohjausvarren vaihto. 111

Uusi ohjausvarsi asennettu.

Alustan voitelu sisältäen irroitinlaakerin ja jouset, voiteluaine 117
mukaanluettuna.

Vaunu kokonaan voideltu, öljy tarkastettu moottoris-
sa, vaihdelaatikossa ja vetopyörästön kotelossa ja
jousiin ruiskutettu paloöljyä ja öljyä.

Alustan voitelu vaihdelaatikon ja vetopyörästön kotelon öljyn 118
vaihdon yhteydessä sekä etupyörien laakerien voitelu.

Vaunu kokonaan voideltu, moottorin öljy tarkastettu,
vaihdelaatikon ja vetopyörästön öljy vaihdettu, etu-
pyörät irroitettu, rasva etupyörien laakereissa uusit-
tu, pyörät asennettu paikoilleen.

Iskunvaimentajan vaihto. 119 a

Iskunvaimentaja irroitettu, uusi asennettu tilalle.

Iskunvaimentajan täysikorjaus.

Iskunvaimentaja irroitettu ja purettu, puhdistettu ja
tarkistettu (mahd. vialliset osat vaihdettu uusiin),
täytetty uudella nesteellä, iskunvaimentaja kiinni-
tetty takaisin ja tarkistettu.

119 b

Iskunvaimentajan yhdistimen tarkistus.

Iskunvaimentaja-ylidistiinet tarkistettu.

120 a

Iskunvaimentajien tarkistus ja täyttö uudella nesteellä sekä is- 120 b
kunvaimentajien yhdistimien tarkistus ja voitelu.

Iskunvaimentajat täytetty nesteellä, neulaventtiilit
tarkistettu, iskunvaimentajien yhdistimien kiinnitys-
pultit kiristetty.
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Iskunvaimentajien yhdistimien, jousien tai kumiholkkien vaihto. 121

Iskunvaimentaja tarkastettu (iskunvaimentajan yh-
distin), (iskunvaimentajan jousi), (kumiholkit) vaih-
dettu.

Etummaisen poikkituen vaihto.

Jäähdyttäjä, etulokasuojat, etupelti, etulyhdyt, etu-
jousi, moottorin etumin. kannatin irroitettu, poikki-
tuen niitit lyöty ulos, poikkituki vaihdettu, moottorin
kannatin, etujousi, etulyhdyt, etupelti, etulokasuojat
ja jäähdyttäjä asennettu takaisin.

122

Takimmaisen poikkituen vaihto — kori irroitettu.

Uusi takimmainen poikkituki asennettu paikoilleen.

123

Takimmaisen poikkituen vaihto, korin irroitus mukaanluettuna. 124

Lattialaudat, generaattorin sytytys- ja induktiojoh-
dot, koripultit irroitettu, kori nostettu pois, kehyksen
takimm. poikkituki irroitettu, uusi poikkituki asetet-
tu sijaan, kori nostettu takaisin, koripultit, generaat-
torin, sytytys- e. induktiojohdot sekä lattialaudat
kiinnitetty paikoilleen.
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125 bKoko kehyksen vaihto

Lattialaudat, ohjauslaite, koripultit ja sähköjohdot ir-
roitettu, kori poistettu, etu- & takaiskunvaimentajat,
kaikki lokasiivet tukirautoineen, etu- ja sivupellit, as-
tuinlaudat, äänenvaimentaja, jäähdyttäjä, moottori
vaihdelaatikkoineen, taka-akseli ja vaunun etuosa
sekä kehykseen kiinnitetyt tangot ja tukiraudat irroi-
tettu, kehys vaihdettu, uusi kehys sovitettu paikoil-
leen ja tasapainotettu, kaikki irroitetut osat asen-
nettu ja sovitettu takaisin sekä tarkistettu.

Koneen sivupellin vaihto.

Koneen sivupelti irroitettu, uusi sovitettu ja asennet-
tu tilalle.

126

Koneen sivupellin kiinnitysruuvit kiristetty.

Koneen sivupellin tiukentaminen. 127

Käsijarrun hammaskaaren vaihto. 128

Lattialaudat ja käsijarrun hammaskaari irroitettu,
hammaskaari vaihdettu, laudat pantu paikoilleen.

Käsijarrun haan vaihto. 129

Lattialaudat ja käsijarrun haka irroitettu, käsijarrun
haka vaihdettu, latialaudat pantu paikoilleen.

Kaikkien pulttien ja mutterien kiristys. 130

Koripultit sekä kaikki muut ulkopuoliset pultit ja mut-
terit kiristetty.

Koripulttien kiristäminen.

Korin pultit kiristetty.

131
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Takalyhdyn pitimen vaihto. 132

Takalyhdyn pidin vaihdettu.

Varapyörän kannattimen vaihto. 133

Varapyörän kannatin irroitettu ja vaihdettu.

Voitelupidikkeen vaihto. 134

Voitelupidike uusittu.

Etulokasiiven vaihto, (malli 1928/29
_.

31.)

Etulokasiipi irroitettu, uusi lokasiipi asennettu tilalle.

140 a

Etulokasiiven vaihto, (malli 1930) 140 b

Koripultit irroitettu, kori nostettu ylös, etulokasiipi
irroitettu, uusi lokasiipi asennettu tilalle, koripultit
ruuvattu kiinni.
(Laskutuksen helpottamiseksi ilmoitetaan numero)

Takalokasiiven vaihto.

Takalokasiipi irroitettu, uusi lokasiipi asennettu
tilalle.

141

Lokasiiven asennus, jossa on syvennys varapyörää varten. 142

Etulokasiipi irroitettu, uusi lokasiipi asennettu sijaan,
varapyörä kannattimineen sovitettu paikoilleen.
Huom.l (Kehyksen poraus sekä sivupellin reijittämi-
nen ei sisälly tähän.)
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Astuinlaudan vaihto. (1928/29 & 31). 143

Astuinlauta irroitettu, uusi astuinlauta sovitettu ja
asennettu tilalle.
(Ilmoittakaa mallinumero.)

Astuinlaudan vaihto (1930).

Koripultit irroitettu, koria kohotettu, astuinlauta ir-
roitettu, uusi astuinlauta sovitettu ja asennettu tilalle.

143 a

Astuinlaudan suojuslevyn vaihto.

Astuinlaudan suojuslevy irroitettu, uusi suojuslevy
sovitettu ja asennettu tilalle.

144

Mutakilven vaihto. 145

Mutakilpi irroitettu, uusi mutakilpi sovitettu ja asen-
nettu tilalle.

Katkenneen ruuvin vaihto kehyksen pcitelevyssä. 146

Kehyksen peitelevyn katkennut ruuvi otettu pois,
uusi r uuvi laitettu tilalle.

Kehyksen peitelevyn vaihto. 147

Kehyksen peitelevy irroitettu, uusi peitelevy asen-
nettu tilalle.

Konepeiton haan vaihto.

Konepeiton haka poistettu, uusi haka asennettu si-
jaan.

148
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Konepeiton (tai rintapellin) pehmikenauhan vaihto. 149

Konepeiton (rintapellin) pehmikenauhan vaihto.

Ohjauslaitteiden täysikorjaus. 155

Valokatkaisijakotelo irroitettu, ohjauskotelo irroitet-
tu ja purettu, puhdistettu ja tarkastettu, kuluneet
osat korvattu uusilla, ohjauslaite pantu kokoon ja
asennettu paikoilleen sekä tarkistettu.

Hammaskaaren ja ruuvikierukan välisen väljyyden tarkistus 156
sekä valokatkaisijakotelon puhdistus (malli 1928 ja 1929).

Hammaskaari ja ruuvikierukka tiukennettu, ohjaus-
laite tarkistettu, valokatkaisijakotelo puhdistettu.

Ohjauslaitteen väljyyden tarkistus 1930 e. 1931 (kaikkiaan 4 157
tarkistusta).

Ohjausvarsi irroitettu, ohjauslaitteessa suoritettu
kaikki neljä väljyystarkistusta, ohjauslaitteen kiinni-
tysruuvit kiristetty, ohjausvarsi kiinnitetty takaisin
paikoilleen.

Vetotangon tarkistus.

Vetotanko tarkistettu.

158

Ohjauspyörän vaihto (katettu vaunu). 159

Valokatkaisijakotelo, kosketintanko ja ohjauspyörä
irroitettu, uusi ohjauspyörä sovitettu ja asennettu ti-
lalle, kosketintanko ja valokatkaisija kiinnitetty pai-
koilleen ja tarkastettu.

Kuten yllä (avovaunu). 160
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Ohjausakselin putken vaihto. 161

Lattialauta, pelti poikimien kohdalla sekä ohjauslaite
irroitettu, valonsäätötanko, ohjauspyörä, kaasun ja
sytytyksen säätötangot irroitettu, ohjausakselin put-
ki vaihdettu, irroitetut osat asennettu jälleen paikoil-
leen.

Etupyörien tarkistus sekä laakerien puhdistus ja voitelu. 165

Etupyörät sekä etupyörien navat irroitettu, laakerit
puhdistettu ja tarkastettu, laakerirasva uusittu, laa-
kerit tiukennettu, pyörät asennettu takaisin.

Etupyörän laakerien vaihto.

Etupyörä ja etupyörän napa irroitettu, etupyörän
laakerit puhdistettu ja tarkastettu, viallinen laakeri
vaihdettu, laakerit tiukennettu, pyörä asennettu ta-
kaisin.

166

Etupyörän vaihto, ulkorenkaan vaihto mukaan luettuna. 167

Etupyörä irroitettu, navan kansi, uiko- ja sisärengas
irroitettu ja asennettu uudelle pyörälle, uusi pyörä
kiinnitetty paikoilleen.

Navan kannen vaihto.

Pyörä irroitettu, uusi navan kansi kiinnitetty paikoil-
leen, pyörä asennettu takaisin.

168

Kaasuttajan täysikorjaus. 170

Kaasuttaja irroitettu ja purettu, puhdistettu ja tar-
kastettu (mahd. uusitut osat luetellaan), kaasuttaja
pantu kokoon, kiinnitetty paikoilleen ja tarkistettu.
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Kohon puhdistus ja korjaus. 171

Kaasuttaja purettu, koho puhdistettu ja korjattu, kaa
suttaja pantu kokoon ja tarkistettu.

Suutimien puhdistus. 172

Kaasuttaja purettu, suutimet irroitettu, puhdistettu
ja tarkastettu sekä sovitettu takaisin, kaasuttaja tar-
kistettu.

Sakaneroittimen, bensiiniputken ja bensiinisiivilän puhdistus. 173

Sakaneroitin, bensiiniputki ja bensiinisiivilä irroitettu
ja puhdistettu sekä asennettu takaisin ja tarkistettu.

Bensiiniputken vaihto. 174

Bensiiniputki irroitettu, uusi bensiiniputki sovitettu
ja asennettu tilalle.

Bensiinisäiliön vaihto. 175

Bensiinisäiliö irroitettu, uusi bensiinisäiliö sovitettu
ja asennetttu tilalle.

Putkiston vaihto. 176

Putkisto otettu irti, uusi putkisto sovitettu ja kiinni-
tetty sijaan.

Äänenvaimentajan vaihto.

Äänenvaimentaja irroitettu, uusi äänenvaimentaja
asennettu sijaan.

177
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Bensiinimittarin korjaus tahi vaihto. 178
a. Bensiinimittari irroitettu, uusi bensiitiimittan

asennettu sijaan.
b. Bensiinimittari irroitettu, korjattu ja asennettu ta-
kaisin sekä koeteltu.

Bensiinisäiliön siivilän vaihto.

Bensiinisäiliön siivilä poistettu, uusi siivilä pantu ti-
lalle. (Huom. Säiliön tyhjentämiseen ja täyttämiseen
mennyt aika ei ole mukaanlaskettu).

179 a

Bensiinihanan vaihto (sisäpuolinen). 179 b

Bensiinihana irroitettu, uusi bensiirhhana sovitettu
sijaan. (Huom. Säiliön tyhjentämiseen ja täyttämi-
seen mennyt aika ei ole mukaanlaskettu).

Sakaneroittimen vaihto.

Sakaneroitin irroitettu, uusi sakaneroitin asennettu
tilalle.

179 c

180Jäähdyttäjän korjaus.

Jäähdyttäjä irroitettu, korjattu ja asennettu takaisin.

Jäähdyttäjän vaihto. 183

Vanha jäähdyttäjä otettu pois, uusi jäähdyttäjä asen-
nettu tilalle.

Jäähdyttäjän kuoren vaihto.

Jäähdyttäjän kuori irroitettu, uusi kuori sovitettu ja
asennettu tilalle.

184

Yhdistinletkujen vaihto. 185

Kaikki yhdistinletkut irroitettu, uudet letkut sovitet-
tu ja kiinnitetty tilalle.
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Yhden yhdistinletkun vaihto. 185 b.

Yhdistinletku irroitettu, uusi letku sovitettu ja kiinni-
tetty tilalle.

Tuulettimen hihnan vaihto. 186

Tuulettimen hihna otettu pois, uusi tuulettimen hih-
na sovitettu tilalle.

Särkyneen voitelupidikkeen vaihto. 187

Viallinen votelupidike poistettu, uusi voitelupidike
asetettu sijaan.

Vesipumpun vaihto.

Jäähdyttäjän tagot, letkut, tuuletin ja vesipumppu
irroitettu, vesipumppu vaihdettu, tuuletin, letkut ja
jäähdyttäjän tangot asennettu paikoilleen.

188

Vesipumpun tiivisteen vaihto. 189

Tiivistysmutteri irroitettu, vesipumpun tiiviste uusit-
tu, mutteri kiristetty.

Vesipumpun laakerien vaihto.

Vesipumppu otettu irti ja purettu, laakerit vaihdettu,
vesipumppu pantu kokoon, asennettu paikoilleen ja
tarkistettu.

190

Käynnistinmoottorin vaihto.

Käynnistinmoottori irroitettu, uusi käyniiistinmoot-
tori asennettu, tilalle ja koeteltu.

195

196 aKäyttölaitteen vaihto.

Käynnistinmoottori irroitettu, käynnistinlaite vaih-
dettu, käynnistinmoottori asennettu takaisin.

Käyttölaitteen jousen vaihto. 196 b

Käynnistinmoottori irroitettu, käynnistinlaitteen jou-
si vaihdettu, käynnistinmoottori. asennettu takaisin.





36

Käyttölaitteen ruuvin vaihto. 196 c

Käynnistinmoottori irroitettu, käyttölaitteen ruuvi
vaihdettu, käynnistinmoottori kiinnitetty takaisin
paikoilleen.

Käynnistinkoskettimen vaihto. 197

Käynnistinkosketin irroitettu, uusi käynnistinkoske-
tin asennettu sijaan.

Käynnistinmoottorin täysikorjaus. 198

Käynnistinmoottori irroitettu ja purettu, puhdistettu
ja tarkastettu, (mahd. kuluneet osat vaihdettu. Osien
nimet ilmoitetaan mikäli mahdollista), käynnistin-
moottori pantu kokoon, asennettu paikoilleen sekä
koeteltu.

Kennoston kaapelin vaihto.

Kennoston kaapeli otettu irti, uusi kaapeli kiinnitet-
ty sijaan.

199

Generaattorin vaihto. 200

Generaattori irroitettu, uusi generaattori asennettu
tilalle ja koeteltu.

Generaattorin täysikorjaus.

Generaattori irroitettu ja purettu, puhdistettu ja tar
kastettu, (mahd. ankkuri sorvattu, generaattorin hii
lct vaihdettu), generaattori pantu kokoon ja kiinni
tetty paikoilleen sekä koeteltu.

201

Generaattorin hiilien vaihto sekä ankkurin puhdistus.

Generaattori tarkastettu, generaattorin hiilet vaih-
dettu, ankkuri puhdistettu.

202

Ankkurin puhdistus sekä latausvirran säätö. 203

Ankkuri puhdistettu, latausvirta säädetty.
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Katkojan (releen) vaihto 204

Generaattorin katkoja vaihdettu.

Virranjakajan vaihto. 205

Virranjakaja irroitettu, uusi virranjakaja asennettu
tilalle, sytytys säädetty.

Katkojan kärkien vaihto. 206

Virranjakajan kosketinkärjet otettu pois, uudet kär-
jet pantu sijaan, kosketinväli tarkistettu.

Katkojakärkien hionta ja tarkistus.

Virranjakajan kosketinkärjet puhdistettu, kärkiväli
ja sytytys tarkistettu.

207

Kondensaattorin vaihto ja puhdistus. 208

Kondensaattori irroitettu, tarkastettu ja vaihdettu.

Sytytyksen asetus.

Kosketinkärjet puhdistettu, kärkiväli tarkistettu, sy-
tytys asetettu.

209

Induktiokelan vaihto ja tarkastus. 210

Induktiokela irroitettu, tarkastettu ja vaihdettu.

Korkeajännitejohdon vaihto. 211

Korkeajännitejohto vaihdettu.

Amperimittarin vaihto.

Amperimittari irroitettu, uusi amperimittari sovitet-
tu ja asennettu paikoilleen sekä koeteltu.

212
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Sytytyslukon vaihto 213

Kojelauta, sähköjohdot ja sytytyslukko irroitettu,
uusi sytytyslukko sovitettu tilalle, sähköjohdot ja
kojelauta kiinnitetty paikoilleen.

Lukkosylinterin vaihto. 214

Sytytyslukon sylinteri irroitettu, uusi lukkosylinteri
sovitettu tilalle.

Kennoston tarkastus ja täyttö vedellä.

Kennosto tarkastettu ja koeteltu, täytetty destilloi-
dulla vedellä.

215

Etulyhdyn lasien tai lamppujen paikoilleen pano.

a. Etulyhdyn lasi vaihdettu.
b. Etulyhtyjen lamput vaihdettu.

216

Etulyhtyjen suuntaus.

Etulyhdyt höllitetty, etulyhtyjen valon suunta ase-

217

tettu, etulyhdyt kiinnitetty.

Etulyhtyjen vaihto.
Etulyhdyt irroitettu, uudet etulyhdyt asennettu ti-
lalle, valaistus tarkistettu.

218

Merkinantotorven tarkistus.

Merkinantotorvi tarkistettu.

219

I arykalvon vaihto. 220

Merkinantotorven tärykalvo vaihdettu, merkinanto-
torvi tarkistettu.

Valaistussäätötangon vaihto (avo vaunu). 221 a

Katkaisijakotelo ohjauskotelon alapuolella ja valais
tussäätötanko irroitettu, uusi valaistussäätötanko so
vitettu ja asennettu tilalle, katkaisijakotelo kiinnitet
ty takaisin paikoilleen.

Luettelointi samanlainen "katetulle vaunulle".
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Valokatkaisijan ja sähköjohtojen vaihto. 222

Valokatkaisija irroitettu, johdot juotettu uuteen kat
kaisijaan, katkaisija kiinnitetty paikoilleen.

Seisvalon katkaisijan vaihto. 223

Seisvalon katkaisija irroitettu, uusi katkaisija asen-
nettu tilalle.

Kennoston vaihto.

Kennoston johdot irroitettu ja kennosto otettu ulos.
uusi kennosto kytketty ja kiinnitetty paikoilleen.

224 a

Kaikkien kennojen puhdistus. 224 b

Kennosto kokonaan avattu ja sakka poistettu.

Eristyslevyjen vaihto.

Kennosto kokonaan avattu, eristyslevyt vaihdettu.

224 c

Kennoston kotelon vaihto.

Kennoston kotelo otettu pois, uusi kennoston kotelo
asennettu sijaan.

224 d

Kennoston lataus.

Kennosto otettu ulos, ladattu ja kytketty.

224 e.

Kojelaudan lamppu vaihdettu.

Kojelaudan lampun vaihto. 225

Generaattorin johdon vaihto. 226

Generaattorin johto vaidettu.
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Etulyhtyjen yhdystangon vaihto 227

Etulyhdyt tankoilleen irroitettu, etulyhtyjen yhdys-
tanko vaihdettu, etulyhdyt asennettu ja tarkistettu.

Nopeusmittarin vaihto. 230

Kojelauta ja nopeusmittari irroitettu, mittari vaihdet-
tu, kojelauta kiinnitetty paikoilleen.

Nopeusmittarin kaapelin vaihto, irroittaen sytytysjohtoa.

Kojelauta ja sytytyslukon johto irrotettu, nopeus
mittarin kaapeli vaihdettu, sytytysjohto ja kojelau
ta kiinnitetty paikoilleen.

231

Etupuskurin vaihto. 232

Etupuskuri otettu irti ja uusi puskuri asennettu
tilalle.

Takapuskurin vaihto. 233

Takapuskuri otettu irti, uusi puskuri asennettu tilalle.

Sähköllä toimivan tuulilasin puhdistimen vaihto. 234

Tuulilasin sähköpuhdistin irroitettu, uusi tuulilasin
puhdistin asennettu tilalle.

Tuulilasin alipainepuhdistin irroitettu, uusi tuulilasin
puhdistin asennettu paikalle.

Alipaineella toimivan tuulilasin puhdistimen vaihto. 235

Jousisuojuksien kiinnitys ja jousien voitelu. 236

Jousisuojukset kiinnitetty, jouset voideltu.
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Nopeusmittarin vetopyörän vaihto. 237

Murtonivel, jarruvetimet, takajousi, iskunvaimentajat
murtonivelkotelo ja nopeusmittarin vetopyörä irroi-
tettu, nopeusmittarin hammaspyörä vaihdettu, mur-
tonivelkotelo, iskunvaimentajat, takajousi, jarruveti-
met ja murtonivel asennettu paikoilleen.

Uuden ovilukon asennus. (Phaeton tai Roadster). 250

Oven verhotus irroitettu, oven kädensija lukkoineen
irroitettu, oven lukko otettu pois, uusi lukko sovitet-
tu tilalle, oven verhotus kiinnitetty takaisin.

Oven lukon asennus. (Katetut vaunut).

Ikkunalista irroitettu, oven verhotus irroitettu, oven
kädensija lukkoineen irroitettu, lukko otettu pois,
uusi lukko sovitettu sijaan, oven verhotus ja ikku-
nalista kiinnitetty takaisin.

251

Ovipänelin vaihto. (Phaeton tai Roadster).

Ovipaneli irroitettu, uusi paneli asennettu sijaan.

252

Verhotuksen korjaus Phaetonissa.

Koko vaunun verhotus irroitettu ja korjattu.

253

Verhotuksen korjaus Roadsterissa. 254

Koko vaunun verhotus irroitettu ja korjattu.
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Katetun korin vaihto. 255

Takalokasiivet, lattialaudat, ohjauslaite, koripultit,
ja sähköjohdot irroitettu, kori nostettu pois, uusi ko-
ri nostettu paikalle, koripultit sovitettu paikoilleen
ja kierretty kiinni, takalokasiivet, ohjauslaite ja lat-
tialaudat asennettu paikoilleen.

Katso ylläolevaa luetteloa. 256

Oven asennus.

Ovi otettu irti, uusi ovi sovitettu ja asennettu tiUtlle.

257

Uusien verhouslistojen asennus.

Verhotuksen tiivistyslistat otettu pois, uudet listat
pantu paikalle.

258

Uuden ovensaranan asennus.

Ovi irroitettu, oven sarana vaihdettu, ovi asennettu
takaisin.

259

Ikkunanostolaitteen korjaus tai vaihto.

Ikkunalista irroitettu, oven verhotus otettu auki, ik-
kunanostolaite otettu irti ja vaihdettu, oven verhotus
ja ikkunalista kiinnitetty takaisin.

260

Oven lasin vaihto.

Ikkunalistat irroitettu, uusi oven lasi asennettu pai-
koilleen, ikkunalistat kiinnitetty.

261

Kädensijan vaihto. 262

Oven kädensija otettu irti, uusi kädensija sovitettu
sijaan.
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Katon ulkopäällysteen vaihto. 280

Katon ulkopäällyste otettu irti, uusi päällyste sovi
tettu ja kiinnitetty paikalle.

Kuomun korjaus, verhoilu, ylöspano ja sovitus mukaanluettuna. 281

Kuomu korjattu, verhottu, sovitettu ja asennettu pai-
koilleen.

Uuden kuomukankaan tai sivukappaleiden paikoilleen kiinni- 282
tys. (Avovaunut).

Uusi kuomukangas kiinnitetty.

Kuomun sovitus ja impregnoiminen.

Kuomu sovitettu sekä impregnoitu.

283

Uuden kuomun ja sivuverhojen vaihto ja sovitus.

Kuomu ja sivuverhot otettu irti, uusi kuomu ja uudet
sivuverhot sovitettu ja kiinnitetty.

284

Kuomun repeämän korjaus — ei yli 4". 285

Kuomu korjattu.

Kuomun etu- taikka takakaaren asennus. (Phaeton tai
Roadster).

286

Kuomun kaari otettu irti, uusi kaari sovitettu ja kiin-
nitetty.

Katso luettelointia 286.

288Pienehkön reijan korjaus.

287

Pieni reikä korjattu kuomussa.

Reijan korjaus sivukappaleessa tai uuden selluloidin asennus. 289

a. Reikä sivukappaleessa korjattu.
b. Selluloidiruutu sivukappaleessa vaihdettu.
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Kuomun takakappale vaihdettu. 290

Kuten 290. 291

Uusi lasi asennettu takakappaleescen. 292

Kuomun kaaren holkki vaihdettu.

Ikkunan lasiruutu irroitettu, uusi lasi sovitettu ja asennettu
sijaan.

293

294

Taka-akseliston täysikorjaus.

Takimm. murtonivel. takapyörät ja jarrurummut se-
kä tukitangot, jarruvetimet, takajousieu laakerit ir-
roitettu, veto-akseli purettu, takaakselit, vetopyörät
sekä niihin kuuluvat ruuvit ja kierukka irroitettu, ta-
sauspyörästön kotelopyörineen purettu, kaikki pure-
tut osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu, kuluneet
osat korvattu uusilla, tasauspyörästön kotelo sen si-
sällä olevine osineen pantu kokoon, takaakselit
laakereilleen, vetopyörät niihin kuuluvine ruuvei-
neen ja kierukkoineen, taka-akselin kotelon puolis-
kot, vetoakseli putkineen asennettu, taka-nivel ras-
vattu, jarrurummut, pyörät ja napamutterit asennet-
tu, murtonivel, tukitunko ja takajousieu laakerit kiin-
nitetty, vaunu koeajettu.

300

Taka-akselin vaihto. 301

Murtonivel, jarruvetimet, takajousieu laakerit ja
pyörä irroitettu, taka-akseli vaihdettu, takajousi,
tukitangot ja murtonivel sekä pyörä asennettu ta-
kaisin, jarrut tarkistettu, vaunu koeajettu.

Vetoakselin putken vaihto. 302

Murtonivel, tukitangot, jarruvetimet, takajousi ja
veto-akseli putkineen irroitettu, uusi vetoakselin
putki sovitettu ja asennettu, takajousi, jarruvetimet,
tukitangot ja murtonivel asennettu takaisin, vaunu
koeajettu.
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Murtonivelen vaihto. 303

Murtonivel, tukitangot, takajousi ja jarruvetimet ir
roitettu, uusi täydellinen murtonivel asennettu pai
kalleen, takajousi, jarruvetimet ja tukitangot asen
nettu takaisin.

Murtonivelkotelon pulttien kiristys.

Murtonivelkotelon pultit kiristetty.

304

Taka-akselin tukitangon vaihto.

Taka-akselin tukitangon pultit irroitettu, tukitanko
otettu pois, uusi tukitanko sovitettu ja kiinnitetty ti-
lalle.

305

3067'aka-akselin tukitangon pultit kiristetty.

Vetoakselin sekä suuren ja pienen vetopyörän tai kierukan ja 307
sen vastapyörän vaihto.

Murtonivel, vetoputki ja vetoakseli, takapyörät ja
jarrurummut sekä tukitangot, jarruvetimet ja taka-
jousi irroitettu, taka-akselin kotelot purettu, taka-
akselit sekä iso ja pieni vetopyörä irroitettu, kaikki
irroitetut osat pesty paloöljyllä ja tarkastettu, iso ja
pieni vetopyörä sekä vetoakseli vaihdettu, takaakse-
lit laakereilleen, taka-akselin kotelon puoliskot, veto-
putki akseleineen asennettu paikoilleen, takanivel
rasvattu, jarrurummut, pyörät ja napamutterit asen-
nettu takaisin, vaunu koeajettu.
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Navan ulomman rullalaakerin vaihto. 308

Takapyörä ja jarrurumpu sekä lukkorengas tiivistei-
neen ja navan ulompi rullalaakeri irroitettu, uusi laa-
keri sovitettu sijaan, lukkorengas ja tiiviste, jarru-
rumpu ja takapyörä asennettu paikoilleen, vaunu
koeajettu.

Takanapojen mutterien kiristys.

Takapyörät irroitettu, napamutterit kiristetty ja var-
mistettu, pyörät asennettu takaisin.

309

Napakiilan sovitus. 310

Pyörä ja jarrurumpu sekä napamutteri irroitettu, na
van kiila irroitettu, napamutteri, jarrurumpu ja pyö
ra asennettu paikoilleen, vaunu koeajettu.

Jarrun cpäkeskon (nokan )puhdistus ja voitelu. 311

Pyörä ja jarrurumpu sekä jarrukengät irroitettu, jar-
run epäkesko irroitettu, puhdistettu ja voideltu sekä
sovitettu takaisin, jarrukengät, jarrurumpu ja pyörä
asennettu paikoilleen.

Takajarrun kotelolevyn vaihto. 312

Takapyörä, jarrurumpu ja jarrukengät sekä jarrun
kotelolevy irroitettu, uusi jarrun kotelolevy sovitettu
jakiinnitetty, jarrukengät, jarrurumpu ja pyörä asen-
nettu takaisin, vaunu koeajettu.

Ruuvikierukan painelaakerin vaihto. 313

Taka-akselin kotelon kansi pultteineen ja ruuvikie-
rukan painelaakeri irroitettu, uusi laakeri sovitettu
ja kiinnitetty, kansi pultteineen pantu kiinni, vaunu
koeajettu.
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Etumm. murtonivelkotelon vaihto. 314

Etummainen murtonivelkotelo vaihdettu.

Yhdysakselin tai yhdysakselin kotelon vaihto. 315

Molemmat murtonivelet ja taka-silta, jarruvetimet,
takajouset irroitettu, yhdysakseli irroitettu, uusi yh-
dysakseli sovitettu sijaan, murtonivelet, taka-silta,
takajouset ja jarruvetimet asennettu takaisin, vaunu
koeajettu.

Vetoakselin putken rasvatiivisteiden vaihto.

Takirnm. murtonivel, vetoakselin putki, tukitangot,
jarruvetimet ja takajousen laakerit irroitettu, veto-
akselin putken rasvatiivisteet vaihdettu, vetoakselin
putki, murtonivel, tukitangot, jarruvetimet ja taka-
jouset asennettu paikoilleen, vaunu koeajettu.

316

Taka-akselin koteloiden sisempien rasvatiivisteiden vaihto. 317

Murtonivel, takapyörät ja jarrurummut, jarruvetimet
ja takajousen laakerit irroitettu, taka-silta purettu,
puhdistettu ja tarkastettu, taka-akselin koteloiden si-
sennnät rasvatiivisteet uusittu, taka-silta pantu ko-
koon, murtonivel, takapyörät ja takajouset asennettu
paikoilleen, vaunu koeajettu.

Lisävaihdelaatikon asennus.

Murtonivelet, taka-silta, jarruvetimet, takajousen
laakerit irroitettu, yhdysakseli otettu pois, lisävaih-
delaite asennettu paikoilleen, murtonivelet, taka-silta,
takajousen laakerit ja jarruvetimet asennettu takai-
sin, vaunu koeajettu.

318

Takajousen vaihto.

Takajousi irroitettu, uusi jousi sovitettu ja kiinnitetty
sijaan.

319
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Takajousen holkitus. 320

Takajousi irroitettu, uudet holkit siihen,
jousi asennettu takaisin.

Lisävaihdelaitteen täysikorjaus. 321

Murtonivelet, taka-silta, jarruvetimet, taka-jousen
laakerit irroitettu, yhdysakseli otettu pois, lisävaih-
delaite puhdistettu ja tarkastettu (mahd. kuluneet
osat vaihdettu), murtonivelet, taka-silta, takajousen
laakerit ja jarruvetimet asennettu takaisin, vaunu
koeajettu.

322Kehyksen vaihto, korin irroitus mukaanluettuna.

Lattialaudat, ohjauslaite, korin pultit ja sähköjohdot
irroitettu, kori nostettu pois, etuiskunvaimentajat,
kaikki lokasuojat tukirautoineen, etu- ja sivupellit,
astuinlaudat tukirautoineen, äänenvaimentaja, jääh-
dyttäjä, moottori vaihdelaatikkoineen, taka-silta ja
täydellinen etuakseli sekä erilaisia kehykseen kiinni-
tettyjä tankoja irroitettu, kehys irroitettu ja vaihdet-
tu, sovitettu ja tasapainoitcttu, kaikki irroitetut osat
asennettu takaisin, sovitettu ja tarkistettu, vaunu
koeajettu.

Takajousen kiristyspultin vaihto. 323

Takajousi irroitettu, jousen lehdet kunnostettu, uusi
kiristyspultti sovitettu, jousi asennettu takaisin.

Takajousen ohjaustuen vaihto.

'takajousi irroitettu, ohjaustuki otettu pois, uusi tuki
kiinnitetty tilalle, jousi asennettu takaisin.

324
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