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Oikea voitelu on säästämistä

Ette ole ehkä koskaan ajatelleet, että vaununne voi-
telukustannukset siinä tapauksessa, että se voidellaan oi-
kein, ovat jonkinlaisena vakuutena Teille, mikä suojelee
Teitä muista huomattavasti suuremmista menoista.

öljy on yksi niistä tarveaineista, jotka eniten vaikut-
tavat kokonaiskustannuksiin. Muilla tarveaineilla, kuten
renkailla, polttoaineella j.n.e. on hyvin vähäinen vaiku-
tus kokonaistalouteen, kun taas korjauskustannukset ja
vaununne elinikä suuressa määrin riippuvat siitä, mil-
laista voiteluöljyä käytetään. Oikea voitelu on sitäpaitsi
hyvin huokea vakuutus.

Jokaista markkaa kohti, minkä vaununne maksaa
Teille, tulee ainoastaan 2 a 3 penniä voiteluöljytilille.
Tällöin lankeaa luonnostaan, että on hyvin epätaloudel-
lista ostaa halpoja voiteluaineita. Voitelukustannukset
ovat nimittäin pienimmät menoista, mutta niillä on suu-
rin vaikutus muihin menoihin.

Gargoyle Mobiloil-öljy on kalliimpaa kuin tavalliset
autoöljyt. Käytetyn raaka-aineen korkea laatu, huolelli-
nen puhdistus ja tehokas tarkistus johtavat siihen, että
nämä erikoisöljyt maksavat enemmän valmistettaessa ja
ovat kokonaan eri luokkaa kuin n.s. halvat öljyt.
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Se pieni lisämaksu, mikä on suoritettava Gargoyle Mo-
biloil-öljystä, jota yli 600 autotehdasta suosittelee, s.o.
valtava enemmistö autotehtaiden joukossa, korvaa itsensä
moninkertaisesti. Tällöin voitte olla varmat siitä, että
vaununne tulee oikein voidelluksi, sillä Gargoyle Mobil-
oil ei ole vielä milloinkaan pettänyt. Gargoyle Mobiloil-
öljyjä käyttäessänne vakuuttaudutte siitä, että moottoris-
sanne ette tule huomaamaan minkäänlaista kulumista ja
pääsette myöskin pienimmillä mahdollisilla korjauskus-
tannuksilla ja pahantuulen puuskilla.

Tämä kirjanen, jonka Vacuum Oil Company vuosittain
julkaisee, tahtoo antaa autonomistajalle auton oikeaa voi-
telua koskevia neuvoja. Se käsittelee myöskin tavallisim-
pia moottorivikoja ja niiden poistamista. Sitäpaitsi se
antaa käytännöllisiä neuvoja kaikissa moottorin, vaihde-
laatikon, tasauspyörästön ja rungon voitelua koskevissa
asioissa.

Lopuksi on Oikea Voitelu-kirjasessa Gargoyle-tau-
lukko, joka osoittaa oikean öljyn vaununne ja traktorinne
eri osiin. Mitä moottoripyöriin ja ulkolaita- sekä vene-
moottoreihin tulee, olemme julkaisseet niistä eri kirjaset,
jotka auliisti maksutta lähetämme pyydettäessä. (Kts.
irtileikattavaa lehteä kirjasen lopussa.)

<f^SL£)
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Moottorin voitelujärjestelmät

Näissä voitelujärjestelmissä öljypumppu imee öljyä
öljyaltaasta ja painaa sen läpiporattuun kampiakseliin.
Täältä öljy jakautuu kehys- ja kampilaakereihin sekä on-
ton kiertokangen tai erikoisen öljyjohdon kautta männän-
tapin laakereihin. Tällaista voitelujärjestelmää kutsutaan
kokopainevoiteluksi. Jos taasen männäntapin laakereita
ei voidella painevoitelulla, vaan kiertokangen aikaansaa-
man roiskeen kautta, kutsutaan järjestelmää painevoite-

Kokopaine- japainevoitelu.

Roiskevoitelu.
Kokopainevoitelu.

Öljypumppu vie öljyn erikoisiin roiskealtaisiin, mistä
kiertokangen liuskat roiskivat öljyn ympäri ja jakavat
sen hienoksi. Kampiakselin laakerit saavat öljyn joko
erikoisista öljynkokoojakupeista laakerien yläpuolella, tai
painaa pumppu öljyn niihin, öljynkokoojakupeista juok-
see öljy omasta painostaan laakereihin.



Roiskevoitelu.

öljyn täyttö.
Ensimmäisenä ehtona koetettaessa saavuttaa tarkoi-

tuksenmukainen moottorin voitelu on se, että öljy kampi-
kammiossa aina pidetään oikealla 1 korkeudella. Tasaisin

väliajoin ja ennen jokaista pidem-
pää matkaa on öljytaso tarkistettava
mittapuikon avulla. Tarvittaessa li-
sätään öljyä oikealle korkeudelle.
Älkää lisätkö öljyä liian paljon! Liika
öljy ei aikaansaa parempaa voitelua,
vaan ainoastaan suuremman öljynku-
lutuksen, savuavat pakokaasut ja noen
muodostumisen.

Katsokaa aina tarkoin, että mitta-
puikko on puhdas! Käyttäkää aina
samaa öljymerkkiä ja välttäkää eri
öljyjen sekoittamista kampikammios-
sa!

Kampik. öljytason
tarkistus.
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Miksi öljy ohenee?
Jokainen voiteluöljy tulee ohuemmaksi korkeissa läm-

pötiloissa. Sen alkuperäinen paksuus palaa kuitenkin
jälleen, kun lämpötila laskee.

Moottorissa sekoittuu kuitenkin vähitellen öljyyn
polttoainetta. Tämä alentaa öljyn voitelukykyä ja tekee
välttämättömäksi kampikammioöljyn säännöllisen vaihta-
misen.

Mikä on syynä tähän ohenemiseen? Meidän päiviemme
bensiini on vaikeasti haihtuvaa, mistä johtuu, että kyl-
mässä moottorissa ainoastaan osa siitä bensiinistä, joka
kaasuttajasta tulee silintereihin, voi kaasuuntua. Osa las-
keutuu kylmille silinteriseinämille, tunkeutuu mäntären-
kaiden ohi alas kampikammioon ja sekoittuu siellä voi-
teluöljyyn.

Yhtenä syynä öljyn ohenemiseen ja laimenemiseen on
n.s. »ryypyn» käyttäminen. Tämä on tarkoitettu käytet-
täväksi käyntiinpantaessa, jolloin moottori on kylmä, jotta
aikaansaataisiin runsaampi kaasuseos ja siten helpompi
lähtö. Runsaan kaasuseoksen vaikutuksesta lisääntyy tie-
tysti öljyn ohenemisen vaara. On sentähden paras käyt-
tää ryyppyä niin vähän kuin mahdollista. — Mitä kyl-
mempi moottori on, sitä enemmän öljy ohenee. On sen-
tähden selvää, että öljyn ohenemisen vaara on melkoista
suurempi talvella kuin kesällä.

Sakka, joka usein moottoria avattaessa huomataan
kampikammiossa, on kokoonpantu vedestä ja kiinteistä
hiukkasista, kuten tien tomusta ja öljyyn tulleista hiili- ja
metallihiukkasista. Eri moottorityyppien taipuvaisuus
tällaiseen sakan muodostamiseen on erilainen riippuen
rakenne-eroavaisuuksista, työskentelyolosuhteista j.n.e.

Sakan muodostuminen.

Kaikesta palamisesta syntyy vesihöyryä. Kun silinte-
riseinämät ovat kylmät, tiivistyy osa polttokaasuissa ole-
vasta vesihöyrystä ja tunkeutuu mäntärenkaiden ohi kam-
pikammioon. Öljyn kiertäessä moottorissa muodostaa
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tämä kosteus yhdessä kiinteiden lisähiukkasten ja öljyn
kanssa emulsion tai sakan. Tämä sakka laskeutuu pää-
asiallisesti kampikammion pohjalle ja öljynsuodattimeen.
Jos sakkaa muodostuu paljon, voi öljynsuodatin täten ai-
van tukkeentua. Tällöin pysähtyy öljyn kiertokulku.

Laatuöljyn käyttäminen vähentää tietysti sakan muo-
dostumisen vaaroja. Jos vettä kuitenkin tarpeeksi suu-
rissa määrin sekaantuu öljyyn, muodostuu sakkaa joka ta-
pauksessa ennemmin tai myöhemmin. Sakan muodostu-
minen, kuten bensiinin aikaansaama öljyn oheneminenkin,
tapahtuu luonnollisesti paljon suuremmassa mittakaavassa
talvella kuin kesällä. Kaupunkiajossa, jolloin auto usein
pysäytetään, on sakan muodostumisen vaara tietysti suu-
rempi kuin maantieajossa, jolloin moottorin käyntilämpö
on korkea ja tasainen.

Jos vetlä suurissa määrin ilmaantuu kampikammioon,
on syytä epäillä, että silinterikannen tiivisteet eivät
ole täysin tiiviit. On kuitenkin huomattava, että vesi voi
tunkeutua sisään tuuletusaukosta autoa varomattomasti
pestäessä.

Jos moottori on taipuvainen muodostamaan sakkaa, on
öljyallas useammin kuin tavallisesti puhdistettava.

Miten vältetään öljyn ohentumista?
Ensimmäinen ehto on, eitä moottorin käyntilämpö pi-

detään normaalina. Jäähdyttäjä on sentähden talvella
peitettävä sopivalla peitteellä. Jäähdyttäjän lämpömit-
tari kuuluu myöskin vaunun talvivarustuksiin, joten aina
voidaan tarkistaa jäähdytysveden lämpömäärää.

Edelleen on sangen tärkeätä, että kaasuttaja on oikein
säädetty, että venttiili- ja sytytysjärjestelmät ovat kun-
nossa ja että ryyppyä käytetään mahdollisimman vähän.

Kampikammioöljyn vaihto.
Käyttämällä hyväksi ylläesitettyjä ohjeita voidaan

huomattavasti vähentää öljyn ohentumista kampikam-
miossa. Kuitenkaan ei ole mahdollista kokonaan ehkäistä
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sitä. Öljy kampikammiossa kadottaa sentähden vähitel-
len voitelukykynsä.- Lisäksi on huomattava, ettei kos-
kaan voida estää sitä, että maantiepölyä sekä hiili- ja
metallihiukkasia sekaantuu öljyyn. Voitelu tulee sen-
tähden vähemmän tehokkaaksi, kun öljy on jonkun aikaa
kiertänyt moottorissa.

Jotta ehkäistäisiin moottorin kulumista, on sentähden
välttämätöntä säännöllisesti laskea pois käytetty öljy ja
vaihtaa sijaan oikealaatuinen, tuore öljy.

Milloin öljy on laskettava pois?
On luonnollisesti vaikeata määrätä sopivia ajanjaksoja

öljyn vaihtoa varten. Öljyn ohentuminen ja likaantumi-
nen riippuvat suuresti siitä, miten vaunua käytetään. Sel-
laisen auton moottori, joka on käynnissä suurimman osan
päivää ja jossa käyntilämpö sentähden on suhteellisen ta-
sainen, ei luonnollisestikaan vaadi öljyn vaihtoa niin
usein kuin yksityisauto, jota käytetään kaupunkiajossa
ja joka ehkä seisoo paikallaan suurimman osan päivää.

On huomattava, että kampikammion tilavuus vaikut-
taa öljyn vaihtoaikoihin. Jos kampikammion tilavuus on
suuri, voidaan öljyn vaihtoa lykätä jonkin verran tuon-
nemmaksi.

Uudessa moottorissa tulee öljy aina varsin pian li-
kaiseksi, ja on sentähden välttämätöntä vaihtaa se en-
simmäisten 500 km jälkeen.

On luonnollista, että uudessa moottorissa aina silinte-
rin seinämistä ja muistakin koneenosista irtaantuu metal-
lihiukkasia, ja jos öljyä ei siis moottorin ollessa uusi ly-
hyin väliajoin vaihdeta, saattaa tästä aiheutua arvelut-
tavia seurauksia. Mitä öljyn vaihtoaikoihin tulee sitten,
kun moottori on »sisäänajettu», viittaamme kunkin auto-
tehtaan julkaisemiin ohjekirjasiin, joissa tästä asiasta an-
netaan neuvoja. Huomautamme vielä, että korkealaatuista
öljyä, Gargoyle Mobiloil-öljyä käytettäessä ei öljyä tar-
vitse vaihtaa läheskään niin usein kuin tavallisia n.k. hal-
poja öljyjä käytettäessä.



12

Öljyn poislaskemistä koskevia neuvoja.

Kampikammioöljyn poislaskeminen tapahtuu parhai-
ten heti ajon jälkeen, jolloin öljy vielä on lämmintä ja
helposti juoksevaa. Öljyssä oleva lika ei ole myöskään

silloin vielä ehtinyt laskeutua
kampikammion seinämille,
vaan se seuraa mukana öljyä
pois laskettaessa. Jos on
mahdollista, on öljynsuodatin
irroitettava ensimmäisten 800
km ajon jälkeen. Sitten se
on puhdistettava vähintään
joka 800 km. jälkeen. Puh-
distus tapahtuu bensiinillä tai
paloöljyllä ja sopivaa harjaa
käyttämällä. Älkää käyttäkö
trasselia tai riepuja puhdis-
taessanne moottorin sisäosia!
Älkää huuhdelko kampikam-
miota paloöljyllä! Kampi-
kammion rakenteesta johtuu,

Öljynsuodatin.

Paloöljy liuottaa edelleen ne likakerrokset, jotka ovat
laskeutuneet kampikammion seinämille ja jotka eivät
siellä aikaansaa minkäänlaista vahinkoa. Kun mootto-
ria sitten käytetään öljykanavien huuhtelua varten, voi
tapahtua, että tämä lika laskeutuu öljyputkiin tai mootto-
riakselin öljykanaviin.

että usein on mahdotonta täysin poistaa paloöljyä. Seu-
rauksena on tästä se, että tuore öljy silloin heti ohenee.

Muutamissa moottoreissa voi tapahtua, että pumppu
sen jälkeen,kun moottori on huuhdeltu paloöljyllä, ei heti
ime voiteluöljyä, öljy ei tällöin voi heti alkaa kiertää, ja
vaara on tarjona, että moottori vahingoittuu. Kampikam-
mion huuhtelu paloöljyllä voi sentähden tulla kysymyk-
seen ainoastaan silloin, kun öljyallas tai koko kampi-
kammion alapuolisko on irroitettu.



13

öljynpaine.
Useimmat autot ovat varustetut öljynpainemittarilla öl-

jynkierron tarkistusta varten. Niin kauan kuin tämä pai-
nemittari osoittaa jonkun verran painetta moottorin työs-
kennellessä, voidaan olla varmat siitä, että öljypumppu
toimii.

Enimmäkseen on öljynpaineen suuruus pienestä mer-
kityksestä. Paine on suuri, kun öljy on kylmää tai moot-
torin kierrosluvun ollessa suuri. Se laskeutuu, kun öljy
lämpenee, tai moottori käy hitaasti. Öljyn oheneminen
kampikammiossa saa myöskin aikaan paineen alenemi-
sen. Kuluneet laakerit saavat aikaan paineen vähenemi-
sen moottoreissa, joissa on painevoitelu.

Suuri öljynkulutus, likaiset sytytystulpat, savuavat
poistokaasut ja epänormaalinen hiilenmuodostuminen voi-
vat johtua liian korkeasta öljynpaineesta. Öljynpaineen
säätäminen on mieluimmin jätettävä ammattimiehen teh-
täväksi.

Jos öljynpainemittari ei osoita ensinkään painetta, tai
jos osoitin heiluu edestakaisin, on moottori viipymättä
pysäytettävä ja vika etsittävä.

KevytmetallimännäL
Moottorit, joissa on kevytmetallimännät, vaativat eri-

koisen suurta huolenpitoa niillä ensiaikoina ajettaessa.
Ajakaa varovasti ensimmäisten 800 a 1000 km aikana,
jotta männät eivät vahingoittuisi. Erikoisesti kylmällä
ilmalla ja usein käyntiinpantaessa voi männän ja silinte-
riseinämän suuri väli aiheuttaa kampikammioöljyn taval-
lista suuremman ohenemisen.

Öljysuodatin.

Useissa vaunuissa on nykyään erikoinen öljynsuodatin,
joka on kiinnitetty moottorin sivuun. Tämän suodattimen
tehtävänä on poistaa öljystä kiinteitä hiukkasia ja sel-
laista limaa, jota kampikammion öljysiivilä ei ole voi-
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nut irroittaa. Öljynsuodatin on yhdistetty öljyjohdon haa-
raan, jotta se ei estä öljynkiertoa, kun se vähitellen tu-
lee täyteen limaa.

Mitä öljynsuodattimen vaihtoon tulee, viittaamme kun-
kin automerkin erikoiskäsikirjaan.

Moottorin muut voitelukohdat

Tuulettajan laakeri on raken-
nettu joko öljy- tai rasvavoite-
lua varten, öljyllä voideltaessa
on tavallisesti kylliksi, kun öl-
jyä lisätään kerran kuukaudes-
sa. Tavallisesti voidaan myös
käyttää samaa öljyä kuin moot-
toriin. Tuulettajan napaa, jossa
on rasvakuppi, on kiristettävä
hieman joka päivä ja kuppi täy-
tettävä tuoreella rasvalla tar-
peen mukaan.

Tuulettajan laakerit

Sopiva rasva on Mobilubri-
cant.

Vesipumpun akseli on tavallisesti varustettu rasva-
kupeilla, joita on tiukennettava pari kierrosta joka 500
km ajon jälkeen ja tarpeen tullen täytettävä uudella ras-
valla. Parhaiten sopii tarkoitukseen varta vasten valmis-
tettu erikoisrasva Gargoyle Mobilgrease N:o 6. (Kts. siv.
65, erikoisrasvat.)

Vesipumppu

Generaattori.
Tavallisesti generaattori vaatii vähän huolenpitoa.

Muutamissa tapauksissa laakerit ovat jo tehtaassa täytetyt
rasvalla ja vaativat voitelua ainostaan irtiotettaessa. Ge-
neraattori, joka on varustettu rasvakupilla, on voideltava
joka kuukausi.
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Yleensä ovat kuitenkin generaattorit varustetut pie-
nillä öljykupeilla. Näihin on kaadettava muutamia pisa-
roita erikoisen ohutta öljyä — Gargoyle Velocite Oil E:tä
— jota on kaupan pienissä sopivissa 200 gramman pak-
kauksissa (Household Lubricant). Ellei tätä öljyä olisi
saatavissa, on käytettävä moottoriöljyä (talvilaatua).
Liian runsas sähkölaitteiden voitelu vahingoittaa käämi-
tyksiä.

Käyntiinpanomoottori.
Tätä ei tavallisesti useimmiten tarvitse voidella muu-

ten kuin sitä erilleen otettaessa. Jos voitelulaitteet sitä
varten ovat olemassa, on kuitenkin rasvalla (Mobilubri-
cant) tai moottoriöljyllä (talvilaatu) voideltava noin ker-
ran kuukaudessa. Sopiva öljy on Gargoyle Velocite Oil E.

Virranjakajan akseli.
Voidelkaa virranjakajan akseli joka 500 km jälkeen

moottoriöljyllä tai rasvalla (Mobilubricant) rakenteesta
riippuen. Välttäkää liian runsasta voitelua!

Magneetto.
Kuten muut sähkölaitteet, on magneettokin voideltava

säännöllisesti, mutta säästävästi. Öljyreiät ovat tavalli-
sesti kansien peittämät, jotta tomu ei pääsisi tunkeutu-
maan sisään. Pari pisaraa öljyä, Gargoyle Velocite Oil
E:tä tai moottoriöljyä (talvilaatu) on lisättävä kerta kuu-
kaudessa.

Viputangot.
Kansiventtiileillä varustetuissa moottoreissa voidellaan

viputangot tavallisesti automaattisesti moottorista käsin.
Muutamissa moottorityypeissä on kuitenkin tarpeellista
säännöllisesti lisätä öljyä öljykannulla. Voitelun tulee
tapahtua joka 500 km jälkeen.
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Talviajo
Tässä muutama sananen talviöljyistä sekä niistä

ominaisuuksista, joita ensiluokkaisilta talviöljyiltä vaa-
ditaan. Kaikkihan tiedämme, että talvella käytännössä
olevien moottoriajoneuvojen luku lisääntyy lakkaamatta.
Mitä henkilöautoihin tulee, on nykyisin käytännössä
olevista vaunuista noin 90 % umpivaunuja ja siis käyttö-
kelpoisia vuoden umpeensa.

Jokainen auto tarvitsee talviöljyn moottoria varten
ja erikoisen talviöljyn vaihdelaatikkoa ja tasauspyöräs-
töä varten eli n.s. gear- eli hammaspyöräöljyn, sillä
kesäöljyt tekevät käyntiinpanon hyvin vaikeaksi tal-
vella. Autotehtaat suosittelevatkin erikoisia talviöljyjä
sekä sitäpaitsi kampikammion tyhjentämistä talvella
kaksi kertaa niin usein kuin kesällä.

Mitä on moottorin talviöljyn siis saatava aikaan? En-
siksikin on siis kysymyksessä käyntiinpano ja — mikä
vieläkin tärkeämpää, on öljyn oikea jakautuminen moot-
torin kaikille kitkapinnoille käyntiinpantaessa. Sellai-
nen talviöljy, joka on tarpeeksi juoksevaa tehdäkseen
mahdolliseksi akselin pyörimisen lämpömäärän ollessa
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alle nollan, on ehdottomasti välttämätön, mutta tärkeäm-
pää on, että öljyllä on oikea kokoonpano ja sellaiset omi-
naisuudet, että öljypumppu voi jakaa sen kaikkiin ko-
neen liukukohtiin samassa hetkessä, kun käyntiinpano-
nappulaa painetaan; siis helppo käyntiin pano ja oikea
öljyn jakaantuminen. Nämä kaksi asiaa ovat ehdotto-
masti välttämättömät talvella, ja on huomattava, että
kumpikaan näistä kahdesta asiasta el ole ehdottomasti
välttämätön kesällä.

Mutta asialla on vielä toinen puolensa. Nykyään aje-
taan talvella usein yhtä nopeasti kuin kesälläkin, ja
työskentelyolosuhteet ovat siis käytännöllisesti katsoen
samat kuin kesällä, joten kovassa ajossa moottori siis
kuumenee aivan yhtä paljon kuin kesälläkin. Tästä
syystä ehkä tärkein ominaisuus, mikä talviöljyltä vaadi-
taan, on sen tarkoituksenmukainen voitelu- ja suojelu-
kyky. Monet ohuet öljyt tekevät mahdolliseksi helpon
käyntiinpanon, mutta kuten jo huomautimme, voitelu-
öljyn tarkoitus ei ole moottorin käyntiinpaneminen,
vaan se on moottorin voiteleminen sekä käyntiinpan-
taessa että sen jälkeen.

Hammaspyöräöljyt.
Mitä hammaspyöräöljyyn tulee, on ensimmäinen asia,

jonka autoilija talvella huomaa vaihdelaatikossa, se, että
vaihtaminen ei kylmällä käy yhtä helposti kuin kesällä.
Tosiasiallisesti on äärimmäisen kylmällä ilmalla usein ai-
van mahdotonta vaihtaa. Yksi oikean talvihammaspyörä-
öljyn ominaisuuksista on se, että se tekee mahdolliseksi
helpon vaihtamisen pakkasella. Sen tärkein ominaisuus on
kuitenkin hammaspyörien suojaaminen raskaassa kuor-
mituksessa. Se peittää ja suojelee niitä ja se tunkeutuu
niiden väliin kaikissa lämpötiloissa sekä korkeissa että
alhaisissa.

Sekä talvimoottoriöljyltä että talvihammaspyöräöljyltä
vaaditaan siis: niiden tulee olla helposti juoksevia pak-
kasella ja molempien tulee aikaansaada oikea voitelu
sekä koneosien suojelu missä lämpötilassa tahansa.
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Vacuum Oil Company on kymmenien vuosien kuluessa
tutkinut näitä kysymyksiä, ja sen insinöörikunta on mo-
nien käytännöllisten ja tieteellisten tutkimusten perus-
teella luonut öljyt, joilla on nämä ominaisuudet, tarkoi-
tamme Gargoyle Mobiloil moottoria varten
ja Gargoyle Mobiloil CW-'6\\yn vaihdelaatikkoa ja tasaus-
pyörästöä varten talvella.

Rungon voitelu
Paineruisku.

Ennen niin tavalliset kierrettävät rasvakupit on ny-
kyään kokonaan korvattu voitelulaitteilla paineruiskua
varten. Jokainen voitelukohta on varustettu pidikkeellä,
joka sopii paineruiskuun.

Rungon voiteluun käytetyllä voiteluaineella tulee olla
sellaiset ominaisuudet, että se ei muutu, esim. kuivu tai
muodosta pikeytymiä. Edelleen sillä tulee olla suurin mah-
dollinen kiinnipysymiskyky, niin että se kiinteästi tarttuu
voitelukohtiin. Jos tällaista voiteluainetta käytetään, voi-
daan esim. jousitappeja voidella huomattavasti harvem-
min kuin tavallisesti. Rungon voiteluun suosittelemme
Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaa tai, jos sitä talvella
on vaikea puristaa paineruiskun läpi, Gargoyle Mobil-
grease N:o l:tä (kts. siv. 62, erikoisrasvat) tai Gargoyle
Mobiloil »C»-öljyä.

Viime vuosina on joukko automerkkejä varustettu
keskusvoitelujärjestelmällä. Tämä tekee mahdolliseksi
kaikkien rungon voitelukohtien voitelun yhdestä ainoasta
öljysäiliöstä. Tämä säiliö on varustettu pumpulla, joka
pannaan toimimaan polkimen avulla. Painamalla poljinta
puserretaan öljy määrätynsuuruisissa erissä putkijohtojen
läpi jokaiseen voitelukohtaan. Tällaisen voitelun tulee
tapahtua kerran päivässä, mieluimmin ennenkuin päivän
ajo alkaa. On parasta silloin tällöin tarkastaa, että öljy
todellakin kulkee kaikkien johtojen läpi.

Keskusvoitelujärjestelmä.
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Keskusvoitelujärjestelmässä on käytettävä niin paksua
öljyä, kuin pumppu vain voi saada liikkeeseen. Talvella
on käytettävä öljyä, jolla on alhainen jähmettymispiste.
Gargoyle Mobiloil Aero »W» on juuri sellainen erikois-
öljy, jolla on juuri ne ominaisuudet, jotka ovat välttä-
mättömät keskusvoitelujärjestelmässä. Se sopii useimpiin
tällaisiin järjestelmiin, ja sitä voidaan käyttää sekä ke-
sällä että talvella.

Ohjauskierukka.
Ohjauskierukka on aina an-

karasti kuormitettu. Sen oikea
voitelu on sentähden erittäin
suurimerkityksinen, varsinkin
kun ajovarmuus suurissa mää-
rin riippuu ohjauskierukan
oikeasta toiminnasta. Ohjaus-
kierukkaa ympäröivä kammio
on aina varustettu voitelulait-
teilla joko rasvaa tai öljyä var-
ten. Ankarasta hankauksesta
johtuu, että öljyvoitelu parhai-
ten soveltuu tarkoitukseen. Jos
kammio on tarpeeksi tiivis, suo-
sitellaan Gargoyle Mobiloil »C»-öljyä, muussa tapauk-
sessa Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaa (kts. siv. 62,

Voitelun tulee tapahtua joka 1600 km ajon jälkeen.
erikoisrasvat.)

Kytkin.

Kytkimiä on kahta päätyyppiä, sellaisia, joita pitää
voidella (märkäkytkin) ja sellaisia, jotka eivät vaadi voi-
telua (kuivakytkin).

On erittäin tärkeätä käyttää sopivaa voiteluöljyä sel-
laisiin kytkimiin, jotka vaativat voitelua. Muussa tapauk-
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sessa kytkin helposti luistaa
tai nykii eli hakkaa. Kyt-
kinkammio on sentähden
täytettävä oikealle korkeu-
delle suhteellisesti ohuella
öljyllä, kuten Gargoyle Mo-
biloil Arctic- tai Gargoyle
Mobiloil »E»-öljyllä.

Nahalla päällystetyissä
kartiokytkimissä on kyllik-
si, jos silloin tällöin voi-
dellaan nahka sopivalla öl-
jyllä, kuten sorkkajalka- tai
risiiniöljyllä, jotta nahka
pysyy pehmeänä ja notkea-
na. Tällaisen voitelun tulee
mieluimmin tapahtua joka
3000 km ajon jälkeen. Märkä

lamellikytkin.

Kytkimen irroituslaakeri.
Tämä on erittäin ankarasti kuormitettuna ja vaatii

huolellista voitelua, sillä muuten se voi helposti huomat-
tavasti kulua, niistä johtuu kytkimen koliseminen sitä

irroitettaessa. On usein san-
gen vaikeata päästä käsiksi
irroituslaakeriin. On sen-
tähden varsin tavallista,
että tämän laakerin hoito
laiminlyödään. Laakeri voi-
daan voidella joko mootto-
rista tai vaihdelaatikosta
käsin. Tavallisesti se on
kuitenkin varustettu erikoi-
silla laitteilla joko rasva-

tai öljyvoitelua varten. Se on voideltava ainakin joka
800 km ajon jälkeen. Tämä tapahtuu parhaiten tiuken-
tamalla rasvakuppeja pari kierrosta (käyttäkää Mobilub-
ricant-rasvaa) tai lisäämällä moottoriöljyä.



21

Vaihdelaatikko.

Vaihdelaatikko on voitelunäkökannalta katsoen erit-
täin tärkeä osa autossa. Sen voitelu kuitenkin usein lai-
minlyödään siitä syystä, että siihen on vaikea päästä
käsiksi.

Useimpiin autoihin so-
veltuu parhaiten suhteelli-
sen paksu erikoinen vaih-
delaatikkoöljy. On varsin
tärkeätä, että öljyllä on oi-
kea paksuus, sillä liian
kankeaan voiteluaineeseen
muodostavat hammaspyörät
kanavia, niin että voitelu-
aine ei pääse tunkeutumaan
hampaiden väliin. Tällöin
ei siis voitelu muodostu tyy-
dyttäväksi. Liian ohuet voi-
teluöljyt eivät taasen voi
muodostaa sellaista peh-
meätäkerrosta hammaspyö-
rien väliin, mikä on välttä-
mätön pyörien kulumisen
ja vaihteitten äänekkään
käynnin estämiseksi.

Oikeata öljymäärää osoittava
vaihdelaatikon läpileikkaus.

Kesällä suositellaan eräitä automerkkejä varten Gar-
goyle Mobilgrease N:o 2-rasvaa (kts. siv. 62, erikoisrasvat.)
Tämä on erikoisvoiteluaine vaihdelaatikkoja ja tasäus-
pyörästöjä varten. Sen sitkeydestä johtuu, että Gar-
goyle Mobilgrease N:o 2 useissa vaunuissa antaa pa-
remmat tulokset kuin tavallinen vaihdelaatikkoöljy, ja
se on erikoisen suositeltavaa epätiiviitä vaihdelaatik-
koja ja tasauspyörästöjä varten. Muuten suositellaan
Gargoyle Mobiloil »C»-öljyä vaihdelaatikkoon Gargoyle-
taulukon mukaan kesällä ja Gargoyle Mobiloil »CW»-öljyä
talvella (kts. Talviajo).
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Tarkistus ja öljyntäyttö.
Öljytasoa vaihdelaatikossa on tarkastettava jokaisen

1600 km ajon jälkeen. Oikeata öljyä on tarvittaessa lisät-
tävä. Ennenkuin öljyä kaadetaan sisään, on täyttöaukon
reunat tarkoin puhdistettava, ettei likaa ja tomua pääse
tunkeutumaan öljyyn, öljytasoa tarkastettaessa on va-
kuuttauduttava siitä, että sitä ei ole kokoontunut ja jäh-
mettynyt täyttöaukkoon, sillä täten voidaan saada väärä
käsitys oikeasta öljytasosta.

Useimmissa tapauksissa on vaihdelaatikossa yhteinen
täyttö- ja pinta-aukko, mikä siis määrää öljytason.

Jos täyttö tapahtuu vaihdelaatikon kannen kautta ja
pinta-aukko puuttuu, pitää öljyn peittää keskiakseli, jos
tämä on moottoriakselin alla, ja ulottua keskiakselin ala-
syrjään, jos se on sijoitettu pääakselin viereen.

Jos samaa vaihdelaatikkoöljyä käytetään sekä kesällä
että talvella, on vanha vaihdelaatikkoöljy laskettava pois
suunnilleen noin 8000 km ajon jälkeen tai vähintään ker-
ran vuodessa ja vaihdelaatikko puhdistettava paloöljyllä,
ennenkuin uutta öljyä kaadetaan sisään. Vaihdelaatikko-
öljyn poislaskemisen tulee tapahtua heti ajon jälkeen,
jolloin öljy vielä on tarpeeksi helposti juoksevaa.

PYYTÄKÄÄ
Gargoyle Mobiloil »A»-öljyä tai esim. Gar-
goyle Mobiloil »B»-öljyä — ei siis ainoastaan
»A»- tai »B»-öljyä.

On olemassa paljon »A»-öljyjä, mutta ai-
noastaan yksi Gargoyle Mobiloil »A».

Pyytäkää aina Gargoyle Mobiloll-öljyä sen
oikealla nimellä.
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Vapaakytkin.
Tämä aivan viime aikoina autoissa käytäntöön tullut

teknillinen uutuus vaatii oman lukunsa.
Muutamissa autoissa vaihdelaatikko ja vapaakytkin-

laite ovat täytettävät öljyllä erikseen sekä öljyn poislas-
kemisen jälkeen että öljyä lisättäessä. Toisissa taasen on
molemmat täytettävä erikseen ainoastaan voiteluaineen
poislaskemisen jälkeen ja muutamissa täytetään voitelu-
aine ainoastaan vaihdelaatikon kautta. Nämä rakenne-
eroavaisuudet voidaan luokitella kolmeen ryhmään.
Ryhmä 1.

Kun tarkistetaan voiteluainemäärää vaihdelaatikossa
ja vapaakytkinlaitteessa niissä autoissa, jotka kuuluvat
ryhmään nro 1, tarvitsee ainoastaan katsoa, kuinka kor-
kealla voiteluainetaso on vaihdelaatikossa. Vaihdelaati-
kon ja vapaakytkimen rakenne on sellainen, että voitelu-
aine kiertää kumpaisenkin kammion välillä, ja voitelu-
ainetaso pysyy siis aina yhtäläisenä vapaakytkinlaitteessa
sekä vaihdelaatikossa. On kuitenkin huomattava, että sen
jälkeen, kun molemmat kammiot ovat tyhjennetyt, on ne
erikseen täytettävä aina täyttöaukkoon saakka molempien
kammioiden sivuilla. Tähän ryhmään n:o 1 kuuluvat
seuraavat autot:

Vaihdelaatikko: Vapaakytkin:
Täytettävä voiteluainemäärä pinteissä

(1 pint =0.473 litraa)
Chevrolet 2Va s /«
Essex 3 (yht. kumpaankin kammioon)
Graham 3 1 Va
Hudson 3 (yht. kumpaankin kammioon)
Hupmobile (Sarjat 216, 222) 2Vs ' 1

(Sarja 226) .... 3 1
Oldsmobile (6 ja 8) 1 Va V»Pontiac (6 ja 8) 1 V» V*
Rockne 2 3 /4 (yht. kumpaankin kammioon)
Studebaker . 3 Vt

„ (vain President) 4

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki autot, joissa voitelu-
aine ei juokse vaihdelaatikosta vapaakytkinkammioon.

Ryhmä 2.
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Tästä syystä täytyy molemmat kammiot täyttää erikseen
täyttöaukkoon saakka sekä voiteluainetta lisättäessä että
tyhjentämisen jälkeen. Tähän ryhmään kuuluvat seu-
raavat autot:

Vaihdelaatikko: Vapaakytkin:
Täytettävä voiteluainemäärä pinteissä

(1 pint =0.473 litraa)
Auburn (8 ja 12) 3 1
Nash 3 1
Willys (6 ja 8) 3 1
Willys Knight 3 1

Ryhmä 3.

vaihdelaatikosta vapaakytkimen kammioon. Kummatkin
kammiot on kuitenkin täytettävä samasta aukosta, nimittäin
vaihdelaatikon täyttöaukosta, sillä vapaakytkintä varten ei
ole erikoista täyttöaukkoa. Kun voiteluaine on laskettu pois
kummastakin, suosittelee moottorien valmistaja vaihde-
laatikon täytettäväksi voiteluaineella oikealle tasolle. Sit-
ten on annettava koneen käydä noin 10 minuuttia, jotta
voiteluaine kiertäisi myöskin vapaakytkinlaitteeseen,
minkä jälkeen riittävästi voiteluainetta jälleen on lisättä-
vä vaihdelaatikkoon, jotta voiteluainetaso nousisi oikealle
kohdalleen. Vapaakytkimen kammio voidaan täyttää
poistamalla nopeusmittarin kaapeli, mutta tämä menette-

Tähän ryhmään kuuluvissa autoissa kulkee voiteluaine

lytapa on jonkun verran vaikea, eikä sitä tehdas suosittele.
Nämä ohjeet eivät kuitenkaan koske Lincoln-autoa,

sillä tämän auton vapaakytkinkammiossa ei ole tyhjentä-
mis- ja täyttöaukkoja, vaan ainoastaan vaihdelaatikko voi-
daan tyhjentää ja täyttää.

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat autot:

Chrysler Six 3 1/ 2 (käsittää kuminatkin kammiot)
Chrysler Eight 5 „ „ „

Chrysler Imperial Eight 5 „ „ „

De Soto 3 */i
Dodge Six 3 */«
Dodge Eight B*/«
Plymouth

'

34/s
Lincoln (8 ja 12) 6 „ „ „

Vaihdelaatikko:
Täytettävä voiteluainemäärä pinteissä

(lpint=0.473 litraa)
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Mitä on Gargoyle Mobiloil?
Gargoyle Mobiloil on autoöljy, joka valmistustapaansa

ja laatuunsa nähden etsii vertaistaan. Se aikaansaa pa-
remman voitelun kuin mikään muu markkinoilla oleva
öljy.

Gargoyle Mobiloil-öljyä valmistaa maailman vanhin ja
etevin erikoistuntijaliike voiteluöljyalalla. Vacuum Oil
Company oli ensimmäinen toiminimi, joka huomasi, että
sama öljy ei voi voidella oikein kaikkia moottorityyppejä.
Tänä päivänä on jokaista bensiinimoottorityyppiä varten
olemassa oikea merkki Gargoyle Mobiloil-öljyä.

Murtonivelet.
Murtoniveliä on kahta päätyyppiä, sellaisia, jotka

on kokoonpantu taipuvista levyistä ja jotka siis eivät
vaadi mitään voitelua, ja sellaisia, jotka ovat eri muun-
noksia tunnetusta Polhem-nivelestä. Viimeksimainittu on
kammion ympäröimä, ja sitä on säännöllisesti voideltava
ankaran kulumisen jakalliitten korjauskustannusten vält-
tämiseksi. Murtoniveliin, jotka ovat öljyllä voideltavia,
voidaan toisinaan käyttää moottoriöljyä, mutta useimmi-
ten on vaihdelaatikkoöljy, kuten esim. Gargoyle Mobiloil
»C», oikea voiteluaine. Ohjekirjasesta nähdään, millai-
nen öljy on parasta.

Murtoniveliin, jotka ovat rakennetut rasvavoitelua
varten, on käytettävä kaikkein korkeimmanlaatuista
rasvaa, mikä ei muutu voimakkaan keskipakoisvoiman
vaikutuksesta.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5 on erikoisesti valmistettu
tähän tarkoitukseen (kts. siv. 64, erikoisrasvat), mutta
myöskin Mobilubricant-rasvaa voidaan käyttää.

Taka-akseli.
Taka-akselin ja tasauspyörästön kartiohammaspyö-

rät ovat öljytiiviin kammion sisässä ja voiteluun
käytetään säännöllisesti samaa öljyä kuin vaihdelaatik-



koonkin. (Tarkastakaa varmuuden vuoksi Gargoyle-tau-
lukosta, että saatte oikeata voiteluainetta.) Muutamiin
rakennetyyppeihin on kuitenkin käytettävä ohuempaa
öljyä, jotta aikaansaataisiin täysin tehokas kardaaniak-
selinlaakerien voitelu. Useimmissa tapauksissa on taka-
akselissa yhdistetty täyttö- ja pinta-aukko, joka siis mää-
rää oikean öljytason. Sellaisissa tapauksissa, jolloin
pinta-aukko puuttuu, on katsottava, että öljy täysin peit-
tää ison kruunupyörän alimmat hampaat.

Öljynpinnan liiallista korkeutta taka-akselissa on eh-
dottomasti vältettävä, sillä tällöin voi tapahtua, että öljy
tunkeutuu ulos akseleita myöten joutuen täten jarrunau-
hoille, jolloin jarrujen tehokkuus tulee vaaranalaiseksi.

Öljytasoa taka-akselissa on tarkastettava yhtä usein
kuin vaihdelaatikossakin, s.o. joka 1600 km ajon jäl-
keen ja lisättävä Gargoyle-taulukon suosittelemaa Gar-
goyle Mobiloil-öljylaatua oikealle korkeudelle. Ennen-
kuin öljytulppa irroitetaan, on taka-akselin pinta sen
ympäriltä tarkoin puhdistettava, ettei likaa pääse tun-
keutumaan öljyyn. Öljynpinnan korkeutta tarkastettaessa
on vakuuttauduttava siitä, ettei aukko ole jähmettyneen
öljyn täyttämä, mikä voi aiheuttaa väärän käsityksen öljy-
tasosta, kun tosiasiallisesti öljy ei tällöin ulotukaan auk-
koon saakka. Jos taka-akselissa on liian vähän öljyä,
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huomataan tämä siitä, että hammaspyörät alkavat käydä
äänekkäästi.

Jos samaa öljylaatua käytetään kesällä ja talvella, on
käytetty öljy laskettava pois joka 8000 km jälkeen tai
vähintään kerran vuodessa. Huuhdelkaa taka-akseli palo-
öljyllä ja täyttäkää oikealla merkillä tuoretta öljyä.
Öljyn poislaskemisen tulee tapahtua heti ajon jälkeen,
jolloin öljy on tarpeeksi helposti juoksevaa.

Kardaaniakselin laakerit.
Kardaaniakselin takaosa on laakeroitu taka-akselin

kammioon yhdellä tai useammalla laakerilla, tavallisesti
kuulalaakereilla, jotka ovat sangen ankarasti kuormitet-
tuina. Useimmissa tapauksissa ne saavat öljyä taka-akse-
likammiosta. Näiden laakerien oikean voitelun ehtona
on, että erikoisesti talvella käytetään taka-akseliin öljyä,
joka voi tunkeutua laakereihin usein sangen pienien auk-
kojen läpi. Muuten ei tällaisen rakennetyypin hoidossa
tarvita muuta huolta, kuin että öljy pidetään oikealla kor-
keudella taka-akselikammiossa.

Jos laakeri on varustettu laitteella erikoista öljy- tai
rasvavoiteluä varten, on voiteluainetta lisättävä joka 1600
km ajon jälkeen.

Pyöräinnavat.
Etupyörien napojen kuula- tai rullalaakerit ovat ras-

valla täytetyt. Täyttäminen tapahtuu siten, että napakap-
selit poistetaan ja sisään puserretaan rasvaa. Takapyö-
rien navat voidellaan muutamissa vaunuissa samalla ta-
valla. Ne voivat kuitenkin myöskin saada öljyä taka-
akselista tai olla varustetut laitteilla suoraa rasvavoite-
luä varten. Erikoisesti tähän tarkoitukseen valmistettu
rasva: Gargoyle Mobilgrease N:o 5 (kts. siv. 64, erikois-
rasvat). Myös Mobilubricant-rasvaa voidaan käyttää.

Voitelun tulee tapahtua suunnilleen joka 1600 km ajon
jälkeen.

Joka 8000 km ajon jälkeen tai vähintään kerran vuo-
dessa on pyörät irroitettava, laakerit puhdistettava palo-
öljyllä ja täytettävä uudella rasvalla.
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Jousipultit.

Jos jousipultit voidellaan säännöllisesti, vaikuttaa tämä
osaltaan siihen, että vaunu kulkee pehmeästi ja äänettö-
mästi. Tällainen voitelu estää myöskin pulttien kulu-
mista. Jousipultit voivat olla rakennetut öljyvoite-
lua varten, mutta useimmiten voidellaan ne paine-
ruiskulla. Niissä tapauksissa, jolloin voitelu tapahtuu sy-
dänlankakupeilla tai muilla öljyvoitelua varten tarkoite-
tuilla laitteilla, käytetään samaa öljyä kuin moottoriinkin.
Riippumatta siitä, tapahtuuko voitelu öljyllä vai rasvalla,
on voideltava joka 500 km ajon jälkeen.

Sopiva voiteluaine on Gargoyle Mobilgrease Nro 2,
mikä suuren kiinnipysymiskykynsä vuoksi erikoisesti on
omiaan tähän tarkoitukseen.

Ohjauslaite.
Ohjaustangon ja yh-

dystangonkuulanivel&t
samoinkuin ohjausvi-
vut ovat tavallisesti va-
rustetut pidikkeillä ras-
varuiskua varten. Voi-
telun tulee tapahtua
joka 500 km ajon jäl-
keen samalla voitelu-
aineella kuin jousipul-
tit.

Nelipyöräjarrut.
Mekaanisten nelipyöräjarrujen kaikkien voitelukoh-

tien säännöllinen voitelu on erittäin tärkeä seikka.
Kaikki hankauskohdat, jotka eivät ole varustetut pidik-
keillä rasvaruiskua varten, on voideltava säännöllisesti
moottoriöljyllä, mikä voitelu parhaiten tapahtuu öljy-
kannulla. Liian runsasta voitelua on vältettävä, koska
voiteluaine tällöin helposti voi päästä jarrunauhoille ja
vähentää jarrutuksen tehokkuutta.
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Jousilehdet.
Jos jousilehdet eivät ole varustetut jousikoteloilla,

on ne toisinaan irroitettava ja huolellisesti puhdistettava
paloöljyllä sekä ruoste raapittava pois. Ennenkuin ne
pannaan kokoon, voidellaan ne joko moottoriöljyllä tai
grafiittirasvalla.

Sydänlankavoitelulla varustetut jousikotelot on voi-
deltava hyvin ohuella öljyllä kuten Gargoyle Velocite
Oil »E»:llä. Muuntyyppisissä jousikoteloissa voidaan
käyttää paksua öljyä kuten Gargoyle Mobiloil »C»:tä tai
Gargoyle Mobilgrease N:o 2:ta.

Muita voitelukohtia.
Paitsi yllämainittuja voitelukohtia on autossa vielä

koko joukko muita hankauspaikkoja, jotka vaativat voi-
telua, kuten esim. poikimien akselit, jarrutankojen nive-
let, saranat, kädensijojen koneistot j.n.e. Varman ja
miellyttävän ajon ehtona on, että myöskin nämä paikat
säännöllisesti voidellaan. Lisätkää moottoriöljyä öljy-
kannulla noin 1600 km ajon jälkeen.

Lopuksi on huomautettava, että ylläantamamme ly-
hyet voiteluohjeet luonnollisesti jonkun verran muuttu-
vat erikoisrakennetta oleviin autoihin nähden. Vacuum
Oil Company on laatinut erikoisia voiteluohjeita taval-
lisimpia Suomessa esiintyviä automerkkejä varten. Näitä
voiteluohjeita voidaan pyydettäessä saada Vacuum Oil
Companyltä, osoite Helsinki, Keskuskatu 5.

Moottoripyörien sekä vene- ja ulkolaitamoottorien
voitelua varten olemme laatineet erikoiset voitelukirja-
set, jotka pyydettäessä auliisti maksutta lähetämme.
(Kts. irtileikattavaa lehteä tämän kirjasen lopussa.)

Q^SO
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Moottorivikojen korjaaminen
Seuraavat sivut ovat laaditut niin helppotajuisiksi kuin

mahdollista, jotta moottorin käyttäjä hätätilassa itse
kykenisi suorittamaan pienet korjaukset. Suuret kor-
jaukset taas kehoitamme jättämään ammattimiehen suo-
ritettaviksi.

Moottorin varma käynti riippuu seuraavista seikoista:
1. Säännöllinen sytytys. 3. Hyvä puristus.
2. Keskeytymätön bensiinintulo. 4. Keskeytymätön voiteluöljyntulo.

Ellei moottori tahdo lähteä liikkeelle tahi, jos se äkkiä
pysähtyy, on ensiksi tarkastettava, johtuuko vika syty-
tyslaitteista, bensiinintulon keskeyty-
misestä tai voitelu laitteista noudattamalla
ohjeita, jotka näistä laitteista annetaan seuraavilla si-
vuilla. Vika voidaan sen jälkeen poistaa seuraamalla
niitä neuvoja, jotka ovat yllämainittujen otsikkojen
kohdalla.

Moottorin epätasainen käynti tai virheellinen sytytys
— mikä voidaan helposti huomata pakokaasujen epäta-
saisista purkauksista — johtuu sopimattomasta poltto-
ainesekoituksesta, vaillinaisesta sytytyksestä tai huo-
nosta puristuksesta. Virheellisesti toimiva silinteri löy-
detään siten, että sytytystulpat vuoronperään lyhytsulje-
taan moottorin käydessä. Jos koe suoritetaan sillä silin-
terillä, mikä ei toimi, ei moottorin nopeudessa tapahdu
mitään muutosta eikä myöskään pakokaasujen äänessä.
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Sytytysjärjestelmä
Kohdat 1 ja 6 osoittavat, miten todetaan, toimiiko jär

jestelmä vai ei. Muut kohdat osoittavat vikojen todenna
köiset syyt.

1. Virrankatkaisija. — Katsokaa,
että virta on päällä!

2. Sytytystulpat. — Nämä voi-
vat olla likaisia tai viallisia.
Puhdistakaa ne tai muuttakaa
uudet. Asettakaa sytytystulp-
pien kärjet siten, että niiden
etäisyys toisistaan on noin 25
pennisen vahvuus.

3. Sähkökaapelit. — Katsokaa tarkoin, että
nämä eivät ole poikki ja että kaikki kaapeli-
kengät ovat puhtaat ja hyvin kiristetyt pa-
ristoihin ja virranjakajaan. Tarkastakaa
myös kaapelien eristystä, jos se on kulunut
tai voiteluöljyn pilaama!

4. Induktiokela. — Kelassa on lian, öljyn
tai veden takia voinut tapahtua lyhytsulku.
Pitäkää kela puhtaana ja kuivana!
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Sytytysjärjestelmä

5. Virrankatkaisijan kärjet.
Jos nämä ovat kuopalliset tai
mustat, on niitä hienolla viilalla
tasoitettava. Jos ne tästä huoli-
matta jäävät mustiksi, asetetta-
koon uudet kärjet. Tarkastakaa
katkaisijan toimintaa, kun moot-
toria kierretään ilman sytytystä.
Katkaisijan kärkien tulee hyvin
koskettaa toisiaan ja sitten erota
toisistaan postikortin paksuuden
verran. Kondensaattoria ja in-
duktiokelaa on tarkastettava!

6. Sytytystulpat. — Irroitta-
kaa johdot ja pitäkää niitä
noin 5 mm etäisyydellä syty-
tystulpista samalla, kun moot-
toria kierretään. Jos tällöin
esiintyy säännöllisiä ja sel-
viä kipinöitä, voidaan tästä
päättää, että järjestelmä on
kunnossa. Koettakaa joka
tulppaa!

7. Vastus. — Tarkastakaa, onko vas
tuslanka poikki!

8. Virranjakajan kansi. — Poistakaa
tämä ja puhdistakaa se bensiinillä sekä
sisä- että ulkopuolelta.
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Bensiinijärjestelmä
Järjestelmää tarkastettaessa on ensinnäkin katsottava,

onko säiliössä bensiiniä ja sen jälkeen on kaasuttaja tar-
kastettava kohdan 1 mukaan. Allaolevista kohdista käy-
vät järjestelmässä mahdollisesti esiintyvien vikojen syyt
selville.

1. Kaasuttaja. — Avatkaa pohjahana tai
irroittakaa tyhjennystulppa tai kaasutta-
jan bensiiniputki. Jos bensiiniä virtaa
ulos täytenä suihkuna, on järjestelmän
muu osa kunnossa. Laskekaa ulos vesi
ja sakka kaasuttajasta! Puhdistakaa kaa-
suttajan pohjahana teräslangalla! Yllä-
mainittua menettelytapaa ei voida kui-
tenkaan käyttää siinä tapauksessa, että
bensiini pumputaan kaasuttajaan, kuten
nykyään on tavallisinta.

2. Siivilät kaasuttajassa, va-
kuumisäiliössä, bensiinisäi-
liössä tai bensiinijohdossa
voivat olla tukossa. Irroitta-
kaa siivilät japuhdistakaa ne!
Bensiininpuhdistaja, jollainen
nykyään on useimmissa au-
toissa, voi olla täynnä vettä
tai likaa ja on puhdistettava.

3. Bensiiniputki voi olla tukossa.
Irroittakaa putki kummastakin
päästä ja puhaltakaa sen läpi vau-
nussa renkaita varten olevalla ilma-
pumpulla kaasuttajan puoleisesta
päästä!

4. Vakuumisäiliö. — Kokeilkaa tällä
poistamalla tulppa yläosasta ja täyttä-
kää säiliö sen jälkeen bensiinillä, jos
se on tyhjä. Jos moottori pysähtyy sil-
loin, kun tämä bensiini on lopussa,
on noudatettava seuraavia ohjeita.
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Rensiinijärjestelmä

5. Imuputki vakuumisäiliös-
tä moottorin imuputkeen tai
kaasuttajaan voi olla irral-
laan. Ilmavuodon estämisek-
si käyttäkää yhdistyskohtien
tiivistämiseksi shellakkaa tai
suopaa!

6. Kaasuttaja vuotaa yli. — Jos bensiiniä
lakkaamatta tippuu kaasuttajasta, saattaa
tämä johtua siitä, että kaasuttajan neula-
venttiili on lian tukkima tai että uimuri
vuotaa. Tyhjentäkää kaasuttaja ja puh-
distakaa bensiinisiivilä! Poistakaa neula-
venttiilin kansi ja vetäkää neula ylös tai
painakaa se alas, jotta kaasuttaja alkaa
runsaasti vuotaa yli. Vääntäkää neula-
venttiiliä auki ja taas kiinni! Jos kaasut-
taja moottorin seisahduttua alkaa valua
yli, katsokaa kohtia 7, 8 ja 9!

7. Ilmaputki vakuumisäiliössä on tukossa
— Puhdistakaa se!

8. Vakuumisäiliön koho vuo-
taa. — Irroittakaa imuputki
moottorin imujohdosta ja tuk-
kikaa reikä. Ajakaa sitten
korjauspajalle täytettyänne va-
kuumisäiliön bensiinillä täyttö-
aukosta !

9. Kaasuttajan ilmansäätöventtiili on kiinni.
— Se on tarkastettava. Ei pidä säätää kaa-
suttajan toimintaa uudelleen, jos se aikai-
semmin on toiminut tyydyttävästi. Katsokaa
ohjekirjaanne!
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Puris tus häviö
Jotta saataisiin selville, mitkä silinterit ovat epäkun-

nossa, avataan kaikki n.s. ryyppyhanat tai poistetaan
kaikki sytytystulpat. Tarkastakaa puristusta yhdessä
silinterissä kerrallaan sulkemalla ryyppyhana tai aset-
tamalla sytytystulppa paikoilleen ja kiertämällä käsin
moottoria!

1. Venttiilinnostajat ovat asetetut virheelli-
sesti. — Katsokaa, että venttiilikaran ja nos-
tajan väli on vapaa venttiilien ollessa sul-
jettuina! Asettakaa välimatka tämän kirja-
sen kahden lehden vahvuuden suuruiseksi,
ellei sitä varten ole erikoista tarkistusmitta-
levyä.

2. Venttiilit voivat olla hiilikarstan peitossa
tahi vialliset. — Venttiilit ovat hiottavat so-
piviksi. Jos ne ovat vinot, asetettakoon nii-
den tilalle uudet!

3. Venttiilikarat ovat tarttuneet kiin-
ni. — Puhdistakaa ne denaturoidulla
spriillä tai paloöljyllä! Jos venttiili-
karat ovat taipuneet ulosotettaessa,
ovat uudet venttiilit asetettavat nii-
den tilalle.

4. Silinterikannen tiivisteet ovat
repiytyneet rikki. — Tällöin il-
maantuu usein vettä sytytystulp-
pien kärkiin. Jos näin on asian-
laita, tarkastakaa tiivisteet ja
asettakaa uudet, jos se on tar-
peellista! Kiristäkää pultteja ta-
saisesti!
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Puristushäviö

5. Venttiilijouset ovat liiaksi veltot
tahi katkenneet. — Katsokaa, on-
ko venttiileissä velttoja tai katken-
neita jousia ja muuttakaa niiden
tilalle uudet!

6. Sytytystulpat vuotavat. — Kuunnelkaa,
viheltävätkö tulpat tai kaatakaa niille vä-
hän voiteluöljyä ja katsokaa, näkyykö il-
makuplia. Tiivistäkää tulpat tai asettakaa
uudet uutta tiivistettä käyttäen!

7. Voiteluöljy on liiaksi laimen-
tunutta tahi laadultaan sopima-
tonta. — Tarkastakaa, käykö ko-
ne pitäen pahaa ääntä sen ol-
lessa kuumana ja onko puristus
huono kaikissa silintereissä! Tyh-
jentäkää pois voiteluöljy ja käyt-
täkää oikeata merkkiä Gargoyle
Mobiloil-öljyä.

8. Mäntärcnkaat ja silinterit ovat kulu-
neet. — Moottori käryää huomattavasti
öljyn täyttöaukosta tai ilmaputkista.
Puristusvuodon voi kuulla, jos mootto-
rin ollessa kuormitettu sillä ajetaan
hiljaa tai, jos sitä käsin kierretään.
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Jäähdytysjärjestelmä

Jos moottori liiaksi kuumenee, on syy useimmiten et-
sittävä jäähdytysjärjestelmästä, mutta se voi johtua muis-
takin seikoista.

1. Jäähdyttäjä on tyhjä tai vet-
tä on liian vähän siinä tapa-
uksessa, että käytetään ter-
mosifooni-järjestelmää. Lisät-
kää vettä!

2. Jäähdyttäjä on tukkeutunut.
— Puhdistakaa jäähdyttäjä soo-
daliuoksella: 0,5 kg soodaa nel-
jään litraan vettä! Käyttäkää
tätä liuosta päivän ajan jääh-
dyttämässä! Huuhtokaa se sen
jälkeen puhtaalla vedellä!

3. Letkuyhdistykset voivat olla viallisia
Asettakaa uudet letkut kerran vuodessa!

4. Vesipumppu on epäkunnossa. —

Katsokaa jäähdyttäjän täyttöau-
kosta, kiertääkö vesi moottorin
käydessä tyhjiltään ja onko se riit-
tävän lämmintä.
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Jäähdytysjärjeste Imä

5. Tuulettajan vetohihna luistaa. — Kiristä
kää vetohihnaa tai muuttakaa uusi! Voidel-
kaa tuulettajan laakeria!

6. Voiteluöljy. — Voiteluöljy on lopussa,
suuresti ohentunut tai sopimatonta laa-
tua. Lisätkää enemmän voiteluöljyä tai
tyhjentäkää kampikammio ja täyttäkää se
uudelleen oikealla merkillä Gargoyle Mo-
biloil-öljyä!

7. Sytytys on liian myöhäinen. — Asetta-
kaa sytytys aikaisemmaksi ja tarkastakaa,
että virranjakaja toimii ohjaustangossa
olevan sytytyssäätäjän mukaisesti säätäjää
liikutettaessa!

8. Kaasuttajan asettelu. — Liian laimea tai
liiaksi voimakas kaasuseos voi aiheuttaa
moottorin liikakuumenemisen. Älkää muut-
tako kaasuttajan asettelua, jos kaasuttaja ai-
kaisemmin on toiminut tyydyttävästi, vaan
kääntykää ammattimiehen puoleen!

9. Äänenvaimentaja on tukossa. —

Tarkastakaa ja puhdistakaa äänen-
vaimentaja!
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Voitelujärjestelmä

Jos voiteluöljy jostakin syystä ei kierrä, johtuu siitä
pian vakavia seurauksia, ellei vikaa heti poisteta. Ellei
voiteluöljyn painemittari osoita ensinkään painetta tai
ellei tarkistuslasista näy voiteluöljyä, pysäyttäkää moot-
tori ja seuratkaa allaolevia neuvoja!

1. Voiteluöljyn puute. — Lisätkää kampi-
kammioon säännöllisesti oikea määrä oikeata
merkkiä Gargoyle Mobiloil-öljyä. Tarkasta-
kaa usein, että voiteluöljyindikaattori liikkuu
vapaasti! Lähtekää liikkeelle vain täydellä
voiteluöljysäiliöllä!

2. Voiteluöljypumppu ei toimi. — Täyt-
täkää pumppu pumppukammion voitelu-
öljyaukon tai irroitetun voiteluöljyputken
kautta! Vika johtuu tavallisesti siitä, että
on ajettu liian vähäisellä voiteluöljyllä tai
kampikammiota on huuhdottu paloöljyllä,
josta jo aikaisemmin on varoitettu.

3. Pumpun putkiyhdistykset ovat irrallaan.
—Tämä voi aiheuttaa sen, ettei pumppu ime.
Käyttäkää tiivistämiseen shellakkaa tai suo-
paa vuodon estämiseksi!
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Voitelujärjestelmä

4. Voiteluöljysiivilä on tukossa. — Ot-
takaa siivilä ulos ja puhdistakaa se!
Katsokaa, että kaikki putki yhdistykset
ovat tiiviit!

5. Vettä kampikammiossa. — Tämä voi
johtua vuodosta silinterikannen tiivistees-
sä tai ilman kosteuden tiivistymisestä
kampikammiossa kylmällä säällä ajettaes-
sa. Seurauksena voi olla, että pumpun
imujohto tukkeentuu, että pumppu vikaan-
tuu tai muodostuu sakkaa, mikä tukkii
siivilän ja voiteluöljyputket. Tyhjentäkää
säännöllisesti kampikammio ja käyttäkää
jäähdyttäjän päällä suojustinta!

6. Voiteluöljypumpun (rniintäpumpun)
jouset ovat katkenneet. — Muuttakaa uu-
det jouset!

7. Matala voiteluöljyn paine aiheutuu vähäi-
sestä voiteluöljymäärästä, kovin ohentunees-
ta voiteluöljystä tai väljistä laakereista. Li-
sätkää uutta voiteluöljyä ja kiristäkää väljiä
laakereita!

8. Voiteluöljypumpun käyttölaite. — Tämä
on kenties epäkunnossa ja on sentähden kor-
jattava.
9. Epänormaali paine voi-
telujärjestelmässä osoit-
taa, että voiteluöljy on
kylmää tai että voitelu-
öljykanavat ovat tukossa.
Käyttäkää moottoria hil-
jaa, kunnes se lämpiää.
Antakaa tarkistaa ja puh-
distaa voitelujärjestelmä!
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Käyn tiinpanolaite

Joko sähköteknilliset tai mekaaniset viat voivat estää
käyntiinpanomoottoria toimimasta. Syyt tällaisten viko-
jen syntymiseen esitetään alempana. Tarkastakaa aina,
että vaihdetanko on vapaalla, ennenkuin alatte etsiä vikaa.

Katsokaa, että kytkin on.painettu alas
käyntiinpanolaitetta käytettäessä!

1. Sähköpari st o on loppuu n kulunut. —

Valo heikkenee tahi sammuu, kun
käyntiinpanolaitteen nappulaa paine-
taan alas. Antakaa ladata paristo
uudelleen ja tarkastakaa, ovatko kam-
mioista jotkut tyhjät.

2. Sähköpariston johdot ovat ir-
tonaiset tahi hapon syövyttämät.
Irroittakaa ja puhdistakaa ne
ammoniakilla ja hietapaperilla!
Voidelkaa ne sitten rasvalla ta-
hi vaseliinilla ja kiinnittäkää
ne huolellisesti!

3. Maajohdot ovat irti. —

Puhdistakaa ja kiinnittäkää
ne kunnollisesti.

4. Käyntiinpanokoskettimen
johdot ovat irtonaiset. — Ki-
ristäkää niitä!
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Käyntiinpanolaite

5. Johdot poikkinaisia tahi eristys huono. —

Tarkastakaa ne huolellisesti ja asettakaa
uudet johdot tarvittaessa!

Mk

6. Käyntiinpanokosketin on epäkunnossa. —

Yhdistäkää joko ruuviavaimella tai pak-
sulla johtolangalla koskettimen kaksi joh-
toa käyntiinpanolaitteen nappulan ollessa
alaspainettuna.

7. Käyntiinpanomoottori tahi moottorigeneraat-
tori. — Poistakaa harjojen suojustin ja tarkas-
takaa virrankokooja (kommutaattori)! Jos tämä
on musta, puhdistetaan se hietapaperilla
N:o 00. Missään tapauksessa ei saa käyttää mir-
kelikangasta. Tutkikaa, onko harjoilla hyvä
kosketus virrankokoojan (kommutaattorin)
kanssa. Virrankokoojan tulee olla kiilloitettu
niin, että sillä on sinisenruskea väri.

8. Bendix-laite on pikeentynyt tahi
vieteri katkennut. — Käyntiinpano-
moottori pyörii ilman, että se vetää
auton moottoria. Puhdistakaa kierukka
bensiinillä! Älkää voidelko! Jos vie-
teri on katkennut, asettakaa uusi!

9. Käyntiinpanohammaspyörä takertuu
kiinni vauhtipyörän hammaskehään. —

Moottoria ei voida käsin pyörittää. Pyö-
rät irroitetaan panemalla suurin vaihde
päälle ja lykkäämällä autoa eteenpäin il-
man sytytystä. Vaihde vapaaksi ennen-
kuin käytätte käyntiinpanolaitetta.
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Traktorien voitelu
Traktorista on tullut huomattava tekijä sekä maan-

viljelyksen että teollisuuden tuotantokustannusten alen-
tamisessa. Traktorit ovat myös vuosi vuodelta parantu-
neet, joten niissä käyntihäiriöt ja moottoriviat nykyään
ovat harvinaisia, jos koneita vaan hoidetaan tarkasti ja
voidellaan huolellisesti. Traktorin kestävyys ja työteho
riippuvat suureksi osaksi siitä, että kaikki laakerit ja
hankauskohdat ovat suojaavan öljykalvon peittämät ja
että niihin tulee riittävä määrä öljyä. Paksua, hyvän
voitelukyvyn omaavaa öljyä on käytettävä.

Onko traktoriin kiinnittämänne pääoma hyvin sijoi-
tettu? Se on kysymys, joka täydellä syyllä voidaan tehdä
monelle traktorin omistajalle. Jokainen varmaan ennen
traktorin ostoa teki tarkkoja laskelmia siitä, kuinka
traktori tulisi kannattamaan, ja ostoa perusteltiin pää-
asiassa siten, että niin ja niin monta työtuntia säästet-
täisiin, että käyttökustannukset tulisivat niin ja niin kor-
keiksi ja että traktoria tultaisiin käyttämään määrätty
työtuntimäärä vuodessa.
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Harva traktorinomistaja on kuitenkaan jälkeenpäin
tarkastanut, että traktorin käyttö todellakin kannattaa.
Tiedättekö, kuinka monta tuntia olette käyttäneet trak-
torianne ja kuinka monta tuntia se on ollut työtä teke-
mättä korjauksien tähden, kuinka paljon polttoainetta on
kulunut sekä onko traktorin elinikä osoittautunut niin
pitkäksi, kuin olitte laskeneet? Näillä tiedoilla on mitä
suurin merkitys ja tarkempi näitten seikkojen tutkimus
maksaa kyllä vaivan.

Kaikki edelläesitetyt seikat riippuvat suurissa mää-
rin traktorin hoidosta, ja voitelu on tässä suhteessa tär-
kein tekijä. Todella tehokas voitelu voidaan aikaan-
saada ainoastaan korkealaatuisella öljyllä, ja jos otamme
huomioon, että voitelukustannukset ovat ainoastaan vä-
hemmän kuin 5 % kokonaiskustannusten määrästä, on
aivan epäjohdonmukaista käyttää halpaa tai keskinker-
taista öljyä, jotta muutama markka säästyisi, ja samalla
mahdollisesti saada aikaan suhteettoman suuria kor-
jauksia ja kalliita työnseisauksia keskellä kiireistä työ-
aikaa.

Vacuum Oil Companyn valmistama voiteluöljy Gar-
goyle Mobiloil on erikoisesti aiottu juuri polttomootto-
rien voiteluun, ja nämä öljyt, jotka moottorimiehet kaik-
kialla maailmassa tunnustavat parhaimmiksi, joita voi-
daan saada, takaavat, että moottorin voiteluvaatimukset
kaikissa suhteissa tulevat tyydyttävästi täytetyiksi. Nämä
öljyt maksavat kylläkin hiukan enemmän litraa kohti,
mutta kokenut ja taloudellinen traktorinomistaja huomaa
kuitenkin, että ne ajan mittaan tulevat halvimmiksi.

Älkää siis tyytykö ainoastaan siihen, että traktorinne
avulla saatte takaisin siihen kiinnittämänne pääoman,
vaan varmistukaa myöskin siitä, että traktoristanne
saatte niin suuren hyödyn kuin suinkin mahdollista.
Käyttäessänne Gargoyle Mobiloil-öljyä traktorinne voi-
teluun se tulee Teille hyväksi pääoman sijoitukseksi.

Katsokaa tämän kirjasen loppuun liitetystä Gargoyle-
taulukosta, mitkä ovat oikeat Gargoyle Mobiloil-öljyt
traktoriinne!
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Gargoyle-taulukko
Vacuum Oil Companyn autoinsinöörit ovat tarkoin

tutkineet jokaisen automerkin voiteluvaatimuksia. Tämä
tutkiminen on suoritettu laboratorioissa ja käytännöllisin
kokein ja autojen valmistajat ovat antaneet meille tar-
kat tiedot autojen rakenteista. Työmme tuloksena on Gar-
goyle-taulukko, jonka suosittelut määrätään vuosittaisissa
autoinsinööriemme välisissä kokouksissa, joihin insinöö-
rimme saapuvat Vacuum Oil Companyn osastoista maail-
man eri kulmilta.

Vacuum Oil Companyn autoinsinöörit kokoontuneina Hampuriin
määräämään öljysuosittelut pohjoismaisiin moottorityyppeihin.

Gargoyle-taulukko on nähtävänä kaikkien Vacuum Oil
Companyn jälleenmyyjien luona. Tarkastakaa itse taulu-
kosta, että saatte oikeata laatua Gargoyle Mobiloil-öljyä.
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Gargoyle-
taulukko

1932 ,

SUOSITTELUT
«V. 1929-1833

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Compa-
nyn luotettava neuvo, mikä nolautuu sen
autoinslnoöricn tarkkoihin tutkimuksiin

VACUUM OIL COMPANY
HELSINKI

Henkilöautot
Kuorma- ja linja-autot

Moottoripyörät

Traktorit sekä vene- ja ulkoiaitamoottorit

Vacuum Oil Company on julkaissut 28 vuonna peräk
käin Gargayle-taulukon, mikä nyt taasen ylläkuvatun nä
köisenä jätetään yleisön käytettäväksi.
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Kesäsuositteluja on seurattava lämpömäärän ollessa
yli 0° C.

Talvisuositteluja on seurattava, kun ilman lämpö ul-
kona on O ja —18° C. välillä.

Lämpömäärän ollessa alle —18° C. suositellaan Gar-
goyle Mobiloil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin sekä
Gargoyle Mobiloil CW-öljyä kaikkiin vaihdelaatikkoihin
ja tasauspyörästöihin.

Kirjaimet taulukossa ilmoittavat suositellun Gargoyle
Mobiloil-öljylaadun.

Arc merkitsee Gargoyle Mobiloil Arctic.
AF „ Gargoyle Mobiloil »AF»
BB „ Gargoyle Mobiloil »BB» j.n.e.
Mg 2 „ Gargoyle Mobilgrease N:o 2.

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn luotet-
tava neuvo, joka perustuu sen autoinsinöörien tarkkoihin
tutkimuksiin.

Tästä taulukosta näette oikean laadun Gargoyle Mobil-
oil-öljyä käytännöllisesti katsoen kaikkien vv. 1929—31
mallia olevien, Suomessa esiintyvien henkilö-, kuorina- ja
linja-autojen sekä traktorien moottoreja, vaihdelaatik-
koja ja tasauspyörästöjä varten. (Tilanpuutteen takia on
seuraavilla sivuilla suosittelut vain vv. 1930—32 automal-
leja varten.) Suosittelut aikaisempien vuosien malleja var-
ten ovat pääasiassa samat. Moottoripyöriä ja venemoot-
toreita varten on julkaistu eri kirjaset, jotka ilmaiseksi
lähetetään pyydettäessä. (Katsokaa irtileikattavaa sivua
tämän kirjasen lopussa.)

Ohjeita sellaisten merkkien voitelusta, joita ei ole
otettu Gargoyle-taulukkoon, lähetetään pyydettäessä. Soit-
takaa tai kirjoittakaa

Vacuum Oil Companylle,
Keskuskatu 5, Helsinki, puhelin 30 626.



Suosittelutaulukko henkilöautoille.

1932 1931
Kesällä Talvella Kesällä Talvella

° S.» o- SI o £.»^- K ° £.» o- °= o B
~oia.» . S: g 2- Ss=.? S ° -• s °' S ° £5=

2. o?S ! Z. o. S 1 2. °TS" 2. °

BB "c" "c" 'ÄrV CW "CW 'bb' "c ' "c" 'ÄrV Cw' <
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AF C C Arc i CVV ! CVV AF C C Arc CVV
BB C C Arc CVV CVV
AF Mg 2Mg 2 Arc CVV CVV AF Mg 2Mg 2 Arc CVV
AF C C Arc CVV CVV !
AF C C Arc CVV CVV ! !
BB C C l Arc CVV CVV
BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV

BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV

BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV

AF CVV CVV Arc CVV CVV AF CVV CVV Arc CVV !
AF CVV CVV Arc CVV CVV
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AF CC Arc CVV CVV AF C C Arc CVV
A C i C Arc i CVV CVV AF C C Arc CVV

BB C C Arc < CVV CVV
BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV !

BB C Ci Arc CVV CVV BB C C Arc CVV
BB C Cl Arc CVV CVV BB C C Arc CVV
BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV

AF C C Arc CVV
BB C C Arc CVV

A C C Arc CVV
A! C C Arc CVV CVV A C C Arc CVV
A C C Arc CVV CVV I
A C C Arc CVV CVV

IiUNKILÖAUTOT

Auburn (Malli 6—Bo, 76,
85)

„ (muut mallit)

Berliet
Blackhavvk
Bugatti (1500 21.2, 31.).
„ (31., 3,31., 4,91, 5,31.)
„ (malli 55)

Buick

Cadillac
Chevrolet
Chrysler (Imperial 6, 70, 77)
„ (8 sil.)
„ (muut mallitj

Citroen (C. 4, C.4 G & C. 4 IX)
, (C. 6 & C. 6 G.)

Cord

I). K.VV. (2 sil. auto, roadster
ja urheiluvaunu)

„ (V 1000, V 800)
„ (etupyöräkäyttö)

De Soto

Kesällä

1930
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Dodge Brothers
Durant

Erskine
Essex

Fial (509—509 S)
„ (520—521)
„ (525)
~(514)
~ (515—522-524)
„ (508 ..Balilla")

Ford (malli A)
„ (malli 18,8 sil.)
. (malli B)

Franklin (malli 12)
n (muut mallit)

Graham

Hanomag (750 cm 3)
„ (800 ja 1100 cm3 ), (17 ja 23

hv.)
Hispano Suiza (32 & 46 hv.

6 sil.)
„ (46 hv. 12 sil.)

Horch (V 12—670)
„ (8, 470 ja 500 A)
„ (muut mallit)

Hudson
Hupmobile (F—222, F—226)

„ (muut mallit)

Isotta Fraschini (8 A) ....

„
(8 AS)

.. (8 B)

Jordan (mall.T.TU, E,R, jaRE)
„ (muut mallit)

Lancia (Lambda)
„ (Dilambda)
~ (Artena)
„ (Astura, 8 sil.)

Tämä taulukko osoittaa oikean Gargoyle Mobiloil-öljylaadun käytännöllisesti katsoen kaikkien maassamme
esiintyvien vv. 1930—32 henkilöautomallien moottoreihin, vaihdelaatikkoihin ja tasauspyörästöihin.

Niitä automerkkejä ja malleja varten, joita ei ole mainittuna taulukossa, ilmoitammepyynnöstä oikeat voiteluohjeet.

"S S
S' c

.... AF C C Arc CW CW
CW BB C C Arc CW CW

CW AF C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
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....BB i CW C Arc CW CW
CW .. .. !
CW AF ! Mg 2Mg 2\Arc CW CW
CW AF |CW CVV Arc CW CW
CW BB CW CW Arc CW CW
CW BB C C Arc CW CW

CW BB C C BB CW CW
CW B C C TT CW CW

Cw''aF Mg 2Mg 2*Ärc CVV CW

CW AF Mg 2IMg 2 Arc CW CW
CW AF C C Arc CW CW

A C C Arc CW CW
CW AF C C Arc CW| CW

.. .. BB C C Arc CVV CVV
CW AF C C Arc CW CW
CW AF C C Arc CW CW
CVV AF C C Arc CW CW
CW j
CVV 'AF' Mg 2Mg 2'ÄrV CW Cw"
..

.. ..'.'.
..

.. '..
..

'.'.'.'. '.'.'.'A'.".'.'.
CW "bb'"c" "c" 'ÄrV CW Cw"
CW BB C C Arc CW CW

.. .. BB C C Arc CW C

CW BB C C Arc CW CW

CW AF CW CW Arc CW CW

cw '.'.'.'. '.'.'.'. '.'.'.'. '.'.'.'. '.'.'.'. '.'.'.'.
cvv
CVV AF C C Arc CW CW
CW AF C C Arc CW CW

CW BB* "c" '

C ' ÄrV CVV CVV

CVV BB C C Arc CW CW
CW BB C C Arc CW CW
CW

CW AF | C C Arc CW CW
CW BB C C Arc CW CW

<£>

CW A C C Arc CW CW
CVV A C C Arc CVV CW

cc
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HENKILÖAUTOT

La Salle
Lincoln

Marmon (malli 88)
„ (malli70)
„ (mallit N, 68, 8—69).. ..

„ (malli 16)
„ (muut mallit)

Marquette
Mercedes-Benz (170)

„ (kaikki Stuttgart, Mann-
heim ja Nurnburg-mallit)

„ (Maybach nopeakäynti-
vaihde)

~ (Der Grosse Mercedes 770:
150 hv. (ilman ylipurist.)

„ (200 hv. ylipurist.) ....

„ (400, 15/70/100 hv.) ja
(630, 24/100/140 hv ) ....

„ (S, SS ja SSK, K ja K
Special)

Nash (malli 10—90)
„ (malli 9—SO)
„ (malli 10—80)
„ (mall. 9—60, 9—70, 9-80)
„ (mall. 10—60,10—70,6—60,

B—7o, Single & Stand. Six)
, (muut mallit)

Oakland
Oldsmobile
Opel (1,2 ja 1,8 1.)
„ (1,1 1.)
„ (2 1. 8/40 hv.) .

Packard (mall. T\vin Six) . .

„ (muut mallit)
Peerless (mall. 60, 61, 80 ja

81, Stand. A)
„ (muut mallit)

Pierce Arrow
Plymouth
Pontiac

Renault (Monaquatre, Mcnas-
telia & 8 sil.)

„ (muut mallit)
Reo (FlyingCloud 8,Roy ale 8)

„ (muut mallit)
Rockne
Rolls Royce

Stearns Knight
Studebaker .

.

Stutz

Volvo (4 sil.)
„ (6 sil.).. .

VVanderer (urheiluvaunu 3 1.)
„ (VV 11-2 '/2 1.)
„ (ZF—Aphon-vaihdelaat.)
„ (VV 10/4-1 Va 1.)

VVhippet
VVillys Knight
VVillys Overland
VVillys (Six ja Eight)
VVolverine (kts. Reo muut

mallit)

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn autoinsinöörien tutkimuksiin
perustuva luotettava neuvo.
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BB C C | Arc CW CW BB C C Arc iCW CW BB C C Arc CW CW

! BB C C Arc jCW CW Ii .... I AF C C Arc CW CW
! ! | AF C C Arc ■CWI CW

BB C C Arc CW CW
BB C| C Arc CW CW BB C C Arc CW |CW BB C C Arc CW CW
.... L ....... |.... i AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW
AF C| C | Arc CW CW AF C C Arc CW CW j
AF C C Arc CW CW AF C C [ Arc CW CW AF C C Arc CW CW

I c ....! c c ! c
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW
TT C C A CW CW TT i C C A CW !CW TT C C A CW CW

I i ! i
TT C C A CW CW TT C C A CW jCW

I
TT CC TT CW CW TT C C TT CW !CW TT C C TT CW CW-

BB CC Arc CW CW .. . I
BB CC Arc CW CW BB C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW j.. . .
AF C C Arc CW CW AF Mg 2IMg 2IArc CW' CW AF Mg 2Mg 2iArc CW CW

| ; BB I Mg 2iMg 2|Arc CW CW BB Mg 2Mg 2• Arc CW CW

BB C! C Arc CW CW BB I Mg 2Mg 2!Arc CW ICW
AF CC Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF '< Mg 2Mg 2| Arc CW CW
AF CC Arc CW CW AF C C | Arc CWiCW I

AF C C Arc CW !CW AF C C I Arc CW CW
|.... !.. .. AF C C Arc CW CW

BB I C C ! Arc ICW CW !.... I I
AF I C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW

I
AF C C Arc CW CW AF C C Arc !CW CW

BB C C Arc CW CW BB C C Arc !CW CW BB C C Arc ,CW CW
AC C Arc CW CW A C C Arc CW CW AC C Arc CW CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW
AF C C Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF JV>.g2 Mg 2 Arc CW CW

AF C C Arc CW|CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW
AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW BB Mg 2Mg 2 Arc JCW CW I
AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc <CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc ICW CW
AC C Arc CW CW | '

BB C C A CW C BB C C A CW C BB C C A CW C

BB ! C C Arc CW CW
A C C Arc CW CW A C C Arc CW CW A Mg 2Mg 2 Arc |CW CW

BB C i C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW

A C| C Arc CW CW
AF | Arc AF i C Arc CW AF C Arc [CW

A Mg 2 C Arc Mg 2CW A Mg 2 C Arc Mg2CW
A C C Arc CW CW A C C Arc |CW CW A C| C Arc CW CW

Mg 2Mg 2Mg 2Mg2I '
A C C Arc CW CW A C C Arc CW CW A C C I Arc CW CW

I I A Mg 2Mg 2IArc CW CW
A C C Arc iCW CW Ai C C i Arc CW CW A C C I Arc CW CW
A C C Arc !CW CW !

A C C Arc CW CW A C| C Arc CW CW

I I !....! !....
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Suosittelutaulukko kuorma- ja linja-autoille
1932 1931 1930

Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella
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AF C C Arc CW 'CW AF CI C Arc CW |CW

i '
AF | Mg 2Mg 2 Arc CW |CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW ICW AF Mg2 : Mg2 Arc CW
AF C C Arc CW ICW AF C C Arc CW |CW AF C C Arc CW

BB Mg 2Mg 2I Arc CW |CW |
BB C C Arc CW CW i

A Mg 2Mg 2 Arc :CW CW A I Mg 2 Mg 2 Arc CW CW A Mg 2 Me 2 i Arc CW
AF CW CW Arc ICW CW AF CW CW Arc CW CW AF CW CW | Arc CW
BB CW CW Arc CW CW BB CW CW Arc CW CW BB CW CW Arc CW

B C C I Arc CW CW B C C Arc CW CW Bi C C Arc CW !

...
j BB Mg 2i Mg 2 Arc ICW' CW BB ! Mg2 Mg2 Arc CW ;

i....! af c c Arc !cw; cw ;
i AF C C Arc CW |CW BB Mg 2Mg 2! Arc CW
I BB C C Arc CW CW BB CC Arc CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF CC Arc CW

AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 jArc !CW CW AF i Mg 2:Mg 2 Arc CW

BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW \i ! BB Mg 2Mg 2Arc CW CW BB Mg 2iMg 2;Arc CW
BB I Mg 2Mg 2 Arc CW !CW BB Mg 2Mg 2 Arc CW :CW BB i Mg 2|Mg 2i Arc CW i

i
AF Mg 2Mg 2 Arc :CW CW AF : Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF I Mg 2Mg 2 Arc CW

AF C C Arc {CW CW AF C[ C | Arc CW CW AF l C C Arc CW |

KUORMA- JA LINJA-
AUTOT

Bedford
Blitz (Kts. Opel)
Brockway (kuorma-automall.

80, 91, 120)
„ (muut mallit)
~ (linja auto, malli 80 B,

120 B)
„ (linja-autot, muut mallit)

Chevrolet
Citroen (C. 4, C. 4 O & C. 4 IX)

„ (C. 6 & C. 6 G)

De Dion Bouton
Diamond (T-mallit T 4, T 46,

302, 303, 550)
. (T-ma11it150,151,583,587)
„ (T-mallit 200, 215) ....

„ (T, muut mallit)
Dodge (F-10, UF-10 A & B,

U-l-B)
„ (UF-10, G-30, G-31, UG-30,

UG-31, U-l-A, U-l-C, UF-
-30 sarj.)

„ (BE, lE, D-A-1-140-C, D-
A-l-130, F-10-A.&F-40&41
kaksoistasavaihteella) . .
(linja-auto)

„ (muut mallit)

Federal (mallit A 6, T-10B).
„ (muut mallit)

Arc CVV I CVV
Arc ! CVV j CVV

Fiat (502 F-503 F, 505 F- 507,
F, 509 F-603, 605-605 L)..

~ (614-621)
„ (632 N 634 N. Diesel) . .

Fisher (mall. Jr. Express, 10 A,
16A,28 A, 55 A,75 A,IOAX,
15 A, 16 B, 20 A, 22 A, 25 B,
30 A, 30 B, 61 A.25-A)

~ (malli Heavy Duty) ....

„ (muut mallit)
Ford (mallit AA, BB)

Garford (malli S-11-Y) ....

~
(muut mallit)

G. M. C. (mallit T 11, T 15,
T 17, T 18, T 19, T 10). .

„ (mallit T 25, T 26, T 30,
T3l, T42, T51,T20,T40)

„ (linja-autot— kts. Yellow
Coach)

„ (muut mallit)

Hansa Lloyd (Merkur Diesel)
„ (Merkur, HL-moottori). .

„ (Europa 2 l/2-2 it At. 1930/32,
Bremen 1931/32, Colum-
bus, Amerika, Roland) . .

„ (Omnibus, LO 6 S)
(Bremen 1930 ja Europa
SL 2/1930)

International (mallitAL 3. ALF
3,54DR,74DR,82,A1,A2)

„ (mallit A 4, A 5)
„ (mallitA 6, A 7, A 8). ...

„ (mallitHS 54, HS 74, Wl,
W 2, W 3)

„ (HSS4C, HS74C, HS 104
C, 104 C)

. (AW 2, AW 1)
„ (muut mallit)

Karrier (Colt, Cob)
„ (Colt Major ja Cob Major)
„ (muut mallit)

cvv
cvv
cvv
cvv

i BB C C Arc !CW CW
BB C C Arc jCW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW
BB C C Arc |CW CW BB C C Arc CW CW

■

AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2Arc CW ,CW
...I .! ! AF Mg 2Mg 2 Arc CW iCW
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW
AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW AF | Mg 2Mg 2Arc iCW CW

l AF Mg 2Mg 2Arc CW CW
AF C C Arc CW CW

AF Mg 2Mg 2 Arc ,CW CW AF Mg 2!Mg 2 Arc CW CW AF Mg 2Mg 2Arc CW CW

BB Mg 3Mg 2 Arc ICW CW BB Mg2 Mg2 Arc CW CW BB i Mg2 Mg2 Arc CW CW

BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW

AC C Arc CW CW A C C Arc CW CW
.. BB C C A CW |CW BB C C A CW CW

BB j C C Arc CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
... I ! BB C C A CW CW

A C C Arc CW CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW ICW
BB Mg 2Mg 2 Arc CW 'CW BB Mg 2Mg 2; Arc CW CW BB Mg 2Mg 2 Arc CW CW
BB C C : Arc CW CW BB ( Mg 2.Mg 2 Arc CW CW

B C C i Arc CW CW BI C C Arc CW CW B C C Arc CW CW

I I B Mg 2Mg 2 Arc CW CW
A;J !C ; C Arc iCW CW AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW '
....... I i AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW

AF C C A CW C AF C C A CW C
BB C C A CI C
BBC C A CICBBC C A C CBBCjC A C C
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1932 1931

KUORMA- JA LINJA
AUTOT

1930
Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella
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MAN (Kuorma- ja linja-autot

S 1 H6, S 1 N 6, F 1 H 6, F 1
N 6 kaasuttajamoottorilla)

v (F 1 H 6 ja F 1 N 6 diesel-
moottorilla)

„ (D 1, 3>/2t.)
„ (NOB/6, NON/6, KVB6,

kaasuttajamoottorilla) ..
„ (KVB/6 dieselmoottorilla)
. (3 •/» TC, KVB/4, 5 t.)

Mercedes-Benz (kaikkimall.)

Opel (1,2 ja 1,1 1.,) (1/2-3/4 t)
„ (Blitz 2,6 ja 3,5 1.) .. ..

~ (1 t., kierukkakäytöllä ja
1 V2t.-l 3/l t. 4 Sil.).. ..

Renault (Bensiinimoottori). .

„ (Dieselmoottori)
Reo (malli 1 A, 1 C)
„ (malli BA, DA, DC, 15 A)
„ (FC, FD, GA, GC, GD)..
~ (linja-auto)
„ (muut mallit)

Republic (malli Cl)
„ (ma11itM1,25W6,525W6)
„ (muut mallit)

Rochet Schneider

Sho. g
II
Os '

2o
o
o

03 03

sr*
sr &

O ?

Selden (mällit 17 C, 37 C, 39 C,
47 C B, 47 C, 17 B, 27, 39,
278, 37 B, 47, 24 B, 44,
3 4 B, 47 B) ,

„ (muut mallit)

Stewart (malli 48—8) I
„ (mallit 27 X, 27 XS, 31 X)
„ (muut mallit)

Studebaker (1 ton)
„ (Hearse & Ambulance)...
„ (linja-auto) I
„ (muut mallit) I

Tidaholm.

Volvo (4 sil.)
„ (6 sil.)

Vomag (malli 5 Cz, Vomag-
Oberhänsli)

„ (malli OM 57 - Maybach)
„ (muut mallit)
„ (nopeakäyntivaihde)

VVillys (linj.-aut.,malli C - 575)
VVillys Knight (kuorma-auto)

„ (linja-auto)
VVillys Overland (k.-auto) ...

„ (linja-auto)
VVillys Six (kuorma-auto) ...

„ (linja-auto, malli C - 515)

Yellow Coach (malli Z, Z
250 G E ) ..

„ (mallit z"2sÖ,"y,"x','t'x',
V-225)

» (muut mallit)

B

B
B

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn autoinsinöörien
perustuva luotettava neuvo.

tutkimuksiin

O: S
ilS •

g. ~k 2/£ '2. —=: °"£ o s~ S"£ o — °"£ 2. Tt t? 58 ° -5 S" £

o £5. |1 ? £| |S ? £| 11 5 £g |I I £& II ; £ S?f £52. o ? g;" a. o ? g»T i oi S" 2. o<? S. 2. o■ S" a °' S™

BB C C A CW CW BB C Ci A CW jCW BB C C A CW CW

AF C C ! Arc ICW CW AF C C Arc CW CW AF ! C C Arc CW CW
BB C C A CW CW I ! j

! BB C Mg 2 A CW ; Mg 2BB C Mg 2 A CW Mg2AF C Mg 2 Arc CW j Mg 2AF C Mg 2 Arc CW Mg2
A Mg 2Mg 2 Arc Mg 2iMg 2 A Mg 2Mg 2 Arc Mg 2Mg2

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc jCW CW
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW \

AF Mg 2 C Arc i Mg2CW

B C C Arc CW CW B! C C Arc '< CW CW B C! C Arc ICW CW
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW
AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW i !

AF i C C Arc CW |CW AF C C Arc CW CW
BB Mg 2Mg 2jArc ICW CW BB Mg2 Mg2 Arc CW CW BB Mg2 Mg2 Arc ,CW CW
BB Mg 2Mg 2|Arc !CW CW BB | Mg 2Mg 2; Arc !CW, CW BB Mg 2Mg 2Arc jCW CW
BB Mg 2'Mg 2!Arc CW CW BB Mg 2Mg 2 Aie CW CW BB Mg 2Mg 2 Arc iCW CW1 AF : Mg 2Mg 2 Arc !CW CW

BB C C Arc CW CW
I AF C C Arc !CW CW

AF CW C Arc CW CW AF CW C Arc CW CW AF jCW C Arc CW CW

AF Mg 2Mg 2|Arc CW CW AF Mg 2Mg 2!Arc CW CW
AF C C Arc CW CW AF C i C Arc CW CW

BB I Mg 2!Mg 2 Arc CW CW I | i
BB C l C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW AF | C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW

i AF Mg 2Mg 2 Arc CW CW
A Mg 2Mg 2 Arc CW CW A Mg 2Mg 2 Arc CW CW A M? 2:Me 2 Arc CW CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW

BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW

! ' ! ! AC C Arc CW CW
BB C C ! Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc iCW CW
TT C|C I TT CW CW

BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
c c c c

BB C C Arc ICW CW j '
I ..! I A C C Arc CW CW AIC I C Arc CW CW

! i AF C C Arc CW CW
A C C Arc CW CW I !

AF C C Arc CW CW !
A C ! C Arc CW CW A C C Arc CW CW

i ! AF C C Arc CW CW ! !

B C Arc CW B C Arc CW B C Arc CW

B Mg 2|Mg 2 Arc ICW CW B Mg2 M? 2 Arc CW CW B Mg2 '': Arc CW CW
BIC ! C i Arc CW ICW B C C Arc CW CW B C C Arc CW CW



»1
ff.

ffi«o

Suosittelutaulukko traktoreille.
1932 1931 1930-

Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella l

s S<'srJ S ><bn <: h| S |5'< I 3h <: -i S |£•<;?- S
§ ||?1 § S-.=l|g § £tfö| g RftföS § Bgteg § RÄföS g
? £M! I s s||l s £«.£ = % oz* sII li ? ?l|s ss. °? S?: s. §. o ? s ? §. io ? s<■ §. o?| s ? §. |o■ | s ' §.

t j i i i I

ACCACCACCACCACCACCA

BB .. . . Arc .. !. . BB ..
.. Arc .... BB .. .. Arc .. .. BB

.. .......... I B C C Arc CW CW B
AF C C Arc CW CW BB C C A;c CW CW BB C C Arc CW.CWBB
B .... Arc i.. . . B ..

. . Arc .. .. B .. .
. Arc ....

.. | .. | .. .. .. B
Bj C C Arc CW CW i . . . . . .
B C C A.c CW CW B C C Arc CW CW B C C Arc CVV C\V B

i BB C Mg2Arc CVV Mg. BB C Mg.' Arc CVV Mg2BB
.. BB C C Arc CVV CVV BB BB C Arc BB CVV BBI ■ ,
.. BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV CVV BB

BB C C Arc CVV CVV BB BB BB ! Arc BB BB BB
iI ! IBB C C Arc : CVV CVV BB BB BB Arc BB BB BB

88, C C Arc CVV CVV BB | C C Arc | CVV CVV BB BB BB Arc BB BB BB

I ; BB C C Arc I CVV CVV BB
..' . .. ! .. .. B

BB C C A CVV CVV BB C C A CVV CVV BB C C A CVV CVV BB

BB .. .. Arc .. .. BB i.. . . Arc .. ..88. . .. Arc .. 1.. BB
BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV CVV BB C C Arc CVV CVV BB

AF C C Arc CVV CVV AF C C Arc CVV CVV AF C C Arc CVV CVV AF

TRAKTORIT

Avance

Case(Harvester Thresher
Haybaler)

„ (malli 25-45). ......
~ (muut mallit)

Caterpillar (Combine). .
„ (malli 2 t.)
„ (Diesel)
~ (muut mallit)

Cletrac (malli 12 VV) ..

„ (malli 20 voimanotto-
kohdalla)

„ (malli20 ilm. voiman-
ottokohtaa)

, (malli 30 voimanotto-
kohdalla)

„ (malli30 ilm. voiman-
ottokohtaa)

„ (muut mallit)

1929
Kesällä Talvella

o' i S

Fitch (FourDrive malli E)
~ (Four Drive malli D)

Fordson (Engl. malli) ..

International (Harvester
Thresher)

» (muut mallit)

Lanz (15/30 hv. Bulldog,
HR 5 (Kiihlerbulldog)

„ (Gross-Bulldog 22/28
hv.)

„ (12/20hv. Bulldog) ..

Mc Cormick-Deering
(Harvester Thresher)

„ (muut mallit)
Munktell

Oil Puli.

Pavesi (P 4, — P 4 M
bens.)

„ (P- P4M, paloölj.)
„ (Fiat-Spa) P 4—loo,

(bens.)
„ (Fiat-Spa) P 4-100

(paloölj.)

Renault

Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Companyn autoinsinöörien tutkimuksiin
perustuva luotettava neuvo.

2 Ss'<|Sh! 2 |oT<Sh
O os os ta o jB? n-a
2 ff* 3-» ° ;==• °'£ff Eo-■wc: ff I E o- ,os:co xro■ £. £ o iXrc <» S
2. o':O:■ I 2. I ° ' S ■

CCA C C

.. Arc
C C Arc CW CW
C C Arc CVV CVV

B B Arc B B

C* C Arc CVV CW
C Mg2Arc CW Mg2
BB C Arc BB jc\V
C C Arc CW CW

BB BB Arc BB BB

BB BB Arc BB BB
BB BB Arc jBB BB

C C Arc CW CW
C C Arc CW CW
C C A CVV CW

.. Arc
C C Arc CVV CW

AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW AF C C Arc CW CW

j j ! ..
.. BBC C A C C

AF CI C Arc CW CW I i l
BB .. .. Arc ....BB . . ..Arc .. ..88. . .. Arc .. .. BB .. ..Arc ..

BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW BB C C Arc CW CW
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

B C C Arc CW CW B C C Arc CW CVV B C C Arc CW CW

B B C Arc B CW B B C Arc B CW B B C Arc B CW B B C Arc B CW
B B C Arc B CW B B C Arc B CW BBC Arc B CW B B C Arc B CW

B C C Arc CW CW B C C Arc j CVV CVV B C C Arc !CWCW B C C Arc CW CW

B Ci C Arc CWICW BI C C Arc CW CW B C C Arc CW CW B C C Arc CW CW
!

B| C C Arc CW CW B C C Arc CVV CVV B C C Arc CVVCVV B C! C Arc CVV i CVV



Millaisissa pakkauksissa voiteluaineemme ovat:
Gargoyle Mobiloil »E»-öljyä myydään rautaisissa koko- ja puoli-

astioissa sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa.
Gargoyle Mobiloil Arctic, »A»-, »AF»-, »BB»- ja »i?»-öljyjä

myydään rautaisissa koko-, puoli- ja 10 gallonan astioissa
sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa.

Gargoyle Mobiloil Aero »D»- ja »T2'»-öljyjä myydään rautai-
sissa puoli- ja 10 gallonan astioissa sekä 5 ja 1 gallonan
kannuissa.

Gargoyle Mobiloil Aero myydään rautaisissa koko-
ja puoliastioissa sekä 5 gallonan kannuissa.

Gargoyle Mobiloil »C»- ja »CW»-öl]yä myydään rautaisissa
koko- ja puoliastioissa ja myöskin 1/4-astioissa Dolly-pump-
pua varten sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa.

Mobilubricant-ras\a& myydään puisissa koko- ja puoliastioissa
sekä 25, 5 ja 1 naulan purkeissa.

Gargoyle Mobilgrease N:o 1- ja Gargoyle Mobilgrease N:o 2-
rasvaa myydään rautaisissa koko- ja puoliastioissa sekä
myöskin 1/4 astioissa »Dolly»-pumppua varten. Edelleen
5 ja 1 naulan purkeissa.

Gargoyle Mobilgrease N:o 4-rasvaa (Vocolubricant) myydään 5
ja 1 naulan purkeissa.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa myydään 5 naulan pur-
keissa.

Gargoyle Mobilgrease N:o 6-rasvaa (Voco Waterproof Grease)
myydään 5 ja 1 naulan purkeissa.

Gargoyle Velocite Oil (Household Lubricant) myydään
alkuperäisissä 200 gr. kannuissa.

Gargoyle Ylävoiteluöljyä (Gargoyle Obenschmieroel) myydään
1 litran kannuissa. Tällainen kannu on tarkoitettu 200
bensiinilitraa kohti.
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Gargoyle Mobiloil-öljylaadut
ja niiden käyttö

Moottorin voiteluun:

GARGOYLE MOBILOIL ARCTIC on keskipaksu öljy, jota suo-
sitellaan useimpia automoottoreita varten talvella sekä kaikkia
autoja ja moottoripyöriä varten, kun lämpömäärä laskee alle
—18 °C. Öljyä on äskettäin entisestäänkin huomattavasti pa-
rannettu ja täyttää se ankarimmat vaatimukset, mitä talvikäyt-
töön tulee.

GARGOYLE MOBILOIL »E» on keskipaksu autoöljy, jota suo-

sitellaan käytettäväksi Fordeja, malleja T ja TT varten sekä ke-
sällä että talvella.

GARGOYLE MOBILOIL »A» on paksu öljy, jota suositellaan
autoja, vene- sekä ulkolaitamoottoreita varten kesällä. Sitä suo-

sitellaan myös talvella eräitä autoja, moottoripyöriä ja trakto-
reita varten. Katsokaa Gargoyle-taulukkoa edellisillä sivuilla.

GARGOYLE MOBILOIL »AF» on paksu öljy, jota suositellaan
kesällä eräitä automerkkejä varten, etupäässä Fordeja, mallit
A ja AA, mutta myöskin Dodge-, Reo- y.m. merkkejä varten.
Katsokaa Gargoyle-taulukkoa!

GARGOYLE MOBILOIL »BB» ja »B» ovat paksuja öljyjä, joita
pääasiassa suositellaan eräitä automerkkejä, moottoripyöriä,
traktoreita sekä vene- ja lentokonemoottoreita varten kesällä.

GARGOYLE MOBILOIL »TT» on paksu, rasvoitettu öljy, jota
suositellaan moottoripyöriä varten talvella. Sitä suositellaan
myöskin talviöljyksi autoihin, kun on kysymyksessä kova
kuormitus.
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GARGOYLE MOBILOIL AERO »D» on paksu, rasvoitettu öljy,
jota suositellaan kesällä moottoripyörämoottoreihin, joissa on
korkea puristussuhde.

GARGOYLE MOBILOIL AERO »W» on paksu, puhdas mine-
raaliöljy, jota suositellaan erikoisesti eräitten lentomoottorien
voiteluun talvella. Sitä käytetään myöskin keskusvoiteluöljynä
muutamissa automerkeissä koko vuoden umpeensa.

GARGOYLE MOBILOIL AERO »H» on hyvin paksu, puhdas
mineraaliöljy, jota suositellaan eräisiin lentokone- ja venemoot-
toreihin kesällä.

Vaihdelaatikkojen, tasauspyörästöjen ja rungon voiteluun:

GARGOYLE MOBILOIL »CW» on paksu, rasvoitettu öljy, jota
suositellaan useimpien vaihdelaatikkojen ja tasauspyörästöjen
voiteluun talvella.

GARGOYLE MOBILOIL »C» on hyvin paksu, rasvoitettu öljy,
jota suositellaan kesällä useimpien vaihdelaatikkojen ja tasaus-
pyörästöjen voiteluun.

Autorasva MOBILUBRICANT on hyvin puhdistettua, läpikuul-
tavaa vaseliinia, jota suositellaan käytettäväksi Stauffer-kupeissa,
pyörännavoissa y.m. sellaisissa paikoissa.

Q^=fO
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Erikoisvoiteluaineita vaunun
alustaa varten

Viime vuosina on automiesten mielenkiinto vaununalustan
voitelua kohtaan kasvanut huomattavasti. Joku aika sitten luul-
tiin yleisesti, että sama voiteluaine kelpaisi kaikkien auton run-
gon eri osien voiteluun. Autotehtaiden ohjekirjoissa suositel-
laan kuitenkin nykyään erikoisvoiteluaineita vaununalustan eri
osia varten, kuten esim. ohjauskierukkaan, murtoniveliin, vesi-
pumppuun, pyörännapoihin j.n.e. Voiteluvaatimukset näissä eri
osissa ovat hyvin vaihtelevat, ja jos vääriä voiteluaineita käy-
tetään, tulee seurauksena siitä olemaan osien nopeampi kulu-
minen, kuin on välttämätöntä.

Vacuum Oil Company on äskettäin laskenut kauppaan seu-
raavan sarjan erikoisrasvoja vaununalustan voitelua varten:

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 1. (Puoleksi juoksevaa).
Jousenkannattimien ja ohjausakselin nivelten laakerien voite-
luun talvella. — Myös maatalouskoneita varten.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 2. (Puoleksi juoksevaa).
Jousen kannattimien ja ohjausakselin nivelten laakerien, vaih-
delaatikon, tasauspyörästön ja ohjauslaitteen voiteluun kesällä.
— Myös maatalouskoneita varten.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 3. (Puoleksi juoksevaa).
Lentokoneen nostovipuja ja pyörien laakereita varten.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 4. Ulkolaitamoottorien ve-
den alla oleviin vaihdepesäkkeisiin.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 5. Pyörien laakereita, mur-
toniveliä ja rasvakuppeja varten.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 6. Vedenkestävää rasvaa
vesipumppujen laakereihin ja moottoriveneiden potkuriakseli-
hylsyjen tiivistyspokseja varten.
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Vacuum Oil Company, U.S.A., on jo aikaisemmin laskenut
kauppaan yllämainitun erikoisvoiteluainesarjan vaununalustan
eri osia varten, ja näitä voiteluaineita pidetään tästä lähin kau-
pan myöskin Suomessa. Seuraavassa lyhyt selostus eri Gargoyle
Mobilgrease-laaduista.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 1.
Tämä tuote on samanlaatuinen kuin aikaisempi Gargoyle

Mobilgrease (jonka nimi nykyään on Gargoyle Mobilgrease N:o
2). Sillä on siis sama sitkeys, ja se on yhtä kiinnitarttuvaa kuin
viimeksimainittu tuote. Gargoyle Mobilgrease N:o lon kuiten-
kin vaaleampi sekä huomattavasti ohuempi ja pysyy juoksevana
myöskin alhaisissa lämpötiloissa. Sitä suositellaan yleisesti oh-
jauslaitteen eri osia, jousitappeja j.n.e. varten talvella, siis
lyhyesti sanottuna vaununalustan talvivoiteluun.

Voidaan siis sanoa, että Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvalla
on samat ominaisuudet talvilämpötiloissa kuin vanhalla Gargoyle
Mobilgrease-rasvalla on kesälämpötiloissa. Gargoyle Mobil-
grease N:o 1 on hyvin sitkeää ja sillä on suuri kiinnitarttumis-
kyky, mistä johtuu, että voiteluaine pysyy hankauskohdissa
huomattavasti paremmin kuin konsistenssirasva tai vaihdelaa-
tikkoöljy, jota myöskin tarkoitukseen käytetään. Rasva vastus-
taa hyvin veden vaikutusta, mikä merkitsee, että voiteluaine ei
helposti huuhtoudu pois voitelukohdista ajettaessa marilla ja
kuraisilla teillä. Gargoyle Mobilgrease N:o 1 ei kovetu kuten
konsistenssirasva, vaan pysyy notkeana, eikä siis tarvitse pelätä,
että voitelukanavat tukkeutuvat.

Gargoyle Mobilgrease N:o l:llä voideltaessa kuluu sitä pie-
nempiä määriä ja voitelu kestää huomattavasti kauemmin kuin
toisia rungon voiteluaineita käytettäessä.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 2.
Tämä on aivan sama tuote, jota Vacuum Oil Company on Suo-

messa myynyt usean vuoden aikana nimellä Gargoyle Mobil-
grease. Se on tarkoitettu yleiseen rungon voiteluun
kesällä.
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Kaikki, jotka ovat tällä rasvalla kokeilleet ja käyttäneet sitä
oikealla tavalla, ovat yksimielisesti tunnustaneet, että se on
ehdottomasti paras ja edullisin rungon voiteluaine, mitä voidaan
saada.

Gargoyle Mobilgrease N:o 2 on puoleksi juoksevaa tavalli-
sissa kesälämpötiloissa, ja sitä voidaan käyttää vielä lämpötilan
laskiessa + 10°:seen C. saakka. Jos voitelu tapahtuu ulkona
tai lämmittämättömässä vajassa, on siis lämpötilan laskiessa alle
-f 10° C. siirryttävä Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvan käyt-
töön.

Gargoyle Mobilgrease-rasvaa suositellaan myöskin, kuten tun-
nettua, Gargoyle-taulukossa usean automerkin vaihdelaatikon
ja lasauspyörästön voiteluun siinä tapauksessa, että niiden ra-
kenne on sellainen, että tällaista voiteluainetta on käytettävä
vuodon välttämiseksi. Sitä suositellaan edelleen ohjauskieru-
koiden voiteluun, mihin tarkoitukseen useat suuret ohjauskie-
rukoiden valmistajat, kuten esim. Gemmer Steering Gear Co.
y.m., ovat sillä kokeilleet ja sen hyväksyneet.

Mitä tämän rasvan kiinnitarttuvaisuuteen, veden vastustus-
kykyyn y.m. tulee, ovat nämä ominaisuudet samat kuin aikai-
semmin mainitulla Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvalla.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 4 (Vocolubricant).
Tämä tuote on erikoisesti aiottu ulkolaitamoottorien vaihde-

pesäkkeiden voiteluun. Tällä rasva-aineella on aivan toiset
ominaisuudet kuin kahdella edelläkuvatulla rasvalla. Gargoyle
Mobilgrease N:o 4:llä (Vocolubricant) on niin muodoin sama
kiinteys tavallisissa lämpötiloissa kuin konsistenssirasvalla. Sen
erikoisominaisuus on se, että se tavattoman hyvin vastustaa
emulsion muodostumista sekä suolaisen että suolattoman veden
kanssa, mikä on erittäin tärkeätä, sillä koskaan ei voida koko-
naan estää vettä tunkeutumasta ulkolaitamoottorien
vaihdepesäkkeisiin.

Tällä rasvalla on sellainen kokoonpano, että se voi muodostaa
laakereille ja hammaspyöriin suojelevan kerroksen, joka estää
kulumista ja tekee mahdolliseksi vaihteen äänettömän käynnin.
Tähän voiteluaineeseen ei muodostu kanavia, ja se tekee pie-
nintä mahdollista vastusta hammaspyörien liikkeelle.
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GARGOYLE MOBILGREASE N:o 5.
Tämä tuote on erikoisrasva, joka on aiottu autojen murto-

nivelien ja pyörännapojen voiteluun.
Murtonivelissä joutuu voiteluaine ankaran keskipakoisvoiman

vaikutuksen alaiseksi. Tavallinen konsistenssirasva ei voi vas-
tustaa tätä vaikutusta, vaan öljy erottuu rasvasta ja vuotaa pois.
Jäännös kovettuu ja on silloin luonnollisesti aivan voiteluun
sopimatonta. Seurauksena on, että murtonivel kuluu nopeasti,
mistä taasen johtuu kaikkien voimansiirtolaitteiden epätasainen
ja nykäyksittäin tapahtuva käynti sekä vaihdelaatikon ja tasaus-
pyörästön hammaspyörien epänormaalinen kuormitus.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5 vastustaa yllämainittua keski-
pakoisvoiman vaikutusta muuttumatta ja kadottamatta voitelevia
ominaisuuksiaan. On huomattava, että Gargoyle Mobilgrease
N:o 5 luonnollisesti ainoastaan on aiottu sellaisia murtoniveliä
varten, joita ei voidella vaihdelaatikosta käsin. Murtonivelien
voitelu tällä rasvalla tapahtuu aivan samalla tavalla kuin muilla
voiteluaineilla. On siis aina katsottava, ettei paineta voitelu-
ainetta liikaa murtoniveleeseen, sillä tällöin joutuvat nahkatii-
visteet liian suurten paineiden alaisiksi, mistä helposti johtuu
vuotoja.

Pyörännapojen kuula- ja rullalaakereita varten on säännölli-
sesti yleensä käytetty tavallista kuulalaakerivaseliinia. Jarru-
rummuista johtuvan lämmön vaikutuksesta joutuu rasva pyörän-
navoissa usein hyvin korkeiden lämpötilojen alaiseksi. Erikoi-
sesti pitää tämä paikkansa kuorma- ja linja-autoihin nähden,
joissa jarrujen kuormitus on suurempi kuin henkilöautoissa. Jos
tavallinen konsistenssirasva joutuu korkean lämpötilan alai-
seksi, erottuu öljy rasvasta, joka kadottaa alkuperäisen kokoon-
panonsa ja samalla laakerien voitelu- ja suojelukykynsä. Seu-
rauksena tästä on, että laakerit kuluvat tai vahingoittuvat.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvalla on sellainen kokoon-
pano, että sitä voidaan käyttää myöskin korkeimmissa lämpö-
tiloissa, jotka voivat tulla kysymykseen pyörännavoissa ilman,
että sen kokoonpano muuttuisi tai että se kadottaisi voiteluky-
kyään. Tätä rasvaa käytettäessä voidaan olla varmoja pyörän-
napojen täydellisestä ja tyydyttävästä voitelusta kaikissa olosuh-
teissa.
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Vaikkakaan lämpötila henkilövaunujen pyörännavoissa ei
säännöllisesti nouse niin korkeaksi kuin kuorma- ja linja-au-
toissa, tapahtuu kuitenkin usein, että pyörännavoissa oleva rasva
tilapäisesti joutuu korkeampien lämpötilojen alaiseksi kuin ta-
vallisesti, esim. silloin, kun asianhaarojen pakosta vaunua täy-
tyy usein kovasti jarruttaa. Myöskin henkilöautoja varten suo-
sitellaan sentähden Gargoyle Mobilgrease N:o 5-rasvaa, sillä
täten tulee käyttövarmuus suuremmaksi.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5 on tummaa väriltään, ja sille on
erikoista sen sienimäinen kokoonpano. Se on aivan vapaata
hapoista ja muista vieraista aineista, jotka voisivat syövyttää tai
naarmuttaa kuula- ja rullalaakerien sileiksi kiilloitettuja pin-
toja. Tämän rasvan kokoonpano on sellainen, että sitä hyvin
voidaan käsitellä tavallisissa rasvaruiskuissa tai rasvakupeissa.

GARGOYLE MOBILGREASE N:o 6.
Tämä erikoisrasva on aiottu yksinomaan autojen, venemoot-

torien j.n.e. vesipumppujen laakerien voiteluun. Tavallinen
konsistenssirasva, jota tähän saakka on usein käytetty tarkoi-
tukseen, huuhtoutuu helposti pois lämpimän veden vaikutuk-
sesta, ja seurauksena on, että laakerit ja tiivisteet kuluvat ja
vuotoa syntyy. Gargoyle Mobilgrease N:o 6-rasvalla ei voitelun
tarvitse tapahtua likimainkaan niin usein kuin käytettäessä ta-
vallista konsistenssirasvaa, ja samalla vältytään vesipumpun
epätiiviiden lääkereiden aiheuttamista vaivoista.

Toinen ehkä huomattavampi tavallisen konsistenssirasvan
käytöstä vesipumppuihin johtuva epäkohta on se, että käytet-
täessä pumpun voiteluun tavallista runsaammin voiteluainetta,
kuin mitä on tarpeellista tiivistyksen aikaansaamiseksi, suuri
osa voiteluainetta joutuu jäähdytysjärjestelmään ja täten vähi-
tellen muodostaa kerrostumia jäähdytysvaippaan. Tämä taas
vaikeuttaa vaipan lämmönjohtokykyä ja samalla siis lisää moot-
torin käyntilämpötilaa. Gargoyle Mobilgrease N:o 6:11aon sellai-
set ominaisuudet, että siihen ei vaikuta lämmin eikä kylmä vesi.
Rasva pysyy veden pinnalla, ja jos sitä siis pääsee jäähdytysjär-
jestelmään, kerrostuu se veden pinnan yläpuolelle jäähdyttä-
jään ja niin vähitellen katoaa jäähdytysveden pintaputken kautta.
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Gargoyle Mobilgrease N:o 6 on keltaisenruskeata väriltään.
Se on keskinkertaisen paksua, ja sillä on tavattoman suuri voi-
telukyky.

Laskiessaan kauppaan uudet Gargoyle Mobilgrease-rasvat on
Vacuum Oil Company tuonut markkinoille sarjan voiteluaineita,
joilla saadaan aikaan kaikkien auton rungon osien täydellinen
voitelu. Tiedämme, että voiteluaineen kulutus niihin tarkoituk-
siin, joihin nämä rasvat ovat aiotut, on suhteellisen pieni, mutta
tästä syystä ei ole vähemmän tärkeätä käyttää voiteluaineita,
jotka ovat täysin sopivia vastaaviin tarkoituksiin. Tulokset tu-
levat varmasti näyttäytymään vähentyneen kulutuksen ja auton
pienentyneiden ylläpitokustannusten muodossa.
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Muistiinpanoja

Voitelukulut ovat ainoastaan 2 a 3 % auton kokonaiskustannuk-
sista, mutta niillä on suurin vaikutus korjaus- y.m. kuluihin.
Sentähden kannattaa aina käyttää korkealaatuista öljyä, Gar-

goyle Mobiloil-öljyä.
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Muistiinpanoja

Katsokaa Gargoyle-taulukosta, joka on nähtävissä kaikkien Va-
cuum Oil Companyn jälleenmyyjien luona, mikä on oikea Gar-

goyle Mobiloil-laatu Teidän autoonne tai traktoriinne.
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Muistiinpanoja

Älkää pyytäkö ainoastaan Gargoyle-öljyä, Mobiloil-öljyä, tai vain
A-, eli 88-öljyä j.n.e. vaan Gargoyle Mobiloil A-, (lausutaan

Gargoil) AF-, BB- j.n.e. öljyä.
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Muistiinpanoja

Käyttämällä erikoisrasvoja autonne ja traktorinne rungon voi-
teluun lisäätte sen ikää. Täydellinen selostus Vacuum Oil Com-
panyn erikoisrasvoista rungon voiteluun on sivuilla 61—66.



Jos haluatte ylimääräisen vapaakappaleen „Oikea Voitelu"-kirjasta itsellenne tai jollekin
tuttavistanne, täyttäkää allaoleva kuponki ja lähettäkää se osoitteellamme Helsinkiin.

VACUUM OIL COMPANY
Leikataan irti tästä

Pyydetään lähettämään vapaakappaleita „OIKEA VOITELU"-kirjasta

Henkilö-, kuorma- ja linja-autoja sekä traktoreita varten kpl.

Moottoripyöriä varten kpl.
Vene- ja ulkolaitamoottoreita varten kpl.

Nimi:

Osoite:

(allekirjoitus)

Lähetettävä 50 pennin avonaisessa kirjekuoressa os.
VACUUM OIL COMPANY,
Helsinki.







Mukava 1 gallonan pakkaus

ETELÄ-SUOMIN SANOMAIN KIRJAPAINO 0. -V., LAHTI.


