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Mobiloil-oljefabriken i Beaumont, Texas, där den nya Mobiloil framställes enligt Clearosol-metoden



VAD OLJAN MÅSTE UTRÄTTA

Oljans uppgift i motorn är
att åstadkomma smörjning,
tätning och kylning. Hur
detta sker och vad som blir
följden, om oljan icke full-
gör sin uppgift, framgår
bättre än av långa utrednin-
gar av de infogade bilderna.

Om Ni gnider handflator-
na mot varandra alstras på
grund av friktionen värme.
På samma sätt uppstår frik-
tion och värmeutveckling i
en motors lager, om icke
friktionsytorna äro helt täck-
ta av en oljehinna.

För att undgå torrfriktion
och slitage är det nödvändigt
att friktionsytorna äro helt
täckta av en obruten oljehin-
na. För att förstå för vilka
påfrestningar denna oljefilm
utsattes påminna vi om att
trycket på kolven under ar-
betsslaget kan bliva lika stort
som hela vagnens vikt. En-
dast en verkligt 'förstklassig
olja kan motstå detta tryck
och bilda en tillräckligt stark
hinna, som förblir obruten
även under de svåraste kör-
förhållanden. Med en god
olja bibehålies en tunn
oljefilm även när motorn
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Rått Smörjning

stoppas. Härigenom undvikes torrfriktion vid starten.
Detsamma gäller i stort sett ifråga om cylindersmörj-

ningen. Fordringarna på ol-
jan äro dock här ännu större.
Utan olja i cylinderloppen
skulle motorn icke kunna gå
många varv, förrän varm-
gång och hopskärning inträf-
fade. Oljan måste bilda en
tunn obruten hinna över hela
cylinderytan för att förhind-
ra metallisk kontakt mellan
kolven och cylinderväggen.
En olämplig olja förmår icke
bilda denna obrutna oljefilm,
utan pressas sönder under
inverkan av de höga trycken
mellan kolv och cylinder-
vägg. Följden blir metallisk
friktion på de torra ställena
med åtföljande slitage.

Endast en förstklassig olja
kan bilda den obrutna olje-
hinna, som är ett villkor för
lång livslängd och minimum
av slitage. En god olja stan-
nar även bättre kvar på cy-
linderväggarna sedan motorn
stannat och oljetillförseln
från vevhuset upphört. Man
behöver således icke befara
torrfriktion, när motorn på
nytt startas.

En obruten oljefilm är vi-
dare en förutsättning för
fullkomlig tätning vid kolv-
ringarna och därmed för en
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Rätt Smörjning

fullgod kompression. Om oljehinnan brister uppstår läc-
kage förbi ringarna vid kompressions- och arbetsslagen.
En kvalitetsolja bibehåller
en obruten tätande olje-
film och garanterar högsta
möjliga effekt i motorn.

För växellådan får icke
användas fett eller olämpliga
växellådsoljor. Dessa orsaka
stort motstånd och härmed
följande kraftförlust. Här-
till kommer att kugghjulen
kunna gräva sig kana-
ler så att lager och kuggar
icke erhålla någon smörj-
ning.

Växellådsoljan bör anpas-
sas efter årstiden. Sommar-
oljan blir i allmänhet alltför
tjock vintertid och motstån-
det samt kraftförlusten bli
stora, vartill kommer att
fördelningen till de ställen
som erfordra smörjning icke
blir tillfredsställande.

Det värme, som bildas,
när man gnider händerna
mot varandra, avledes, om
händerna placeras under en
rinnande vattenledning. På
samma sätt bortleder ol-
jan i motorn en del av vär-
met från cylinderväggar,
lager etc.
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Rätt Smörjning

HUR OCH VARFÖR
SMÖRJOLJAN FÖR-
SÄMRAS I MOTORN

Namnet förgasare är oegentligt,
ty i den sker ingen fÖrgasnmg i
vanlig mening av bensin. Vad som
äger rum är en finfördelning av
bensinen, som dessutom blandas
med luft.

Om man sprutar en vätska på
en kall kamin avsätter sig vätskan
i droppform på kaminen. Göres
samma experiment på en varm ka-
min förgasas vätskan. Den ge-
nom förgasaren i cylindern in-
sugna blandningen av finför-
delad bensin och luft förhåller
sig på samma sätt. När mo-
torn är kall avsätter sig bensin i
droppform på cylinderväggarna
och på kolven. I en varm motor
förgasas bensinen i cylindern.

På samma sätt löser bensinen i
den kalla motorn oljan på cylin-
derväggarna och förstör oljefil-
men. Den direkta verkan härav blir
partiell torrfriktion vid starten
med åtföljande slitage och natur-
ligtvis dålig tätning och minskad
effekt. Den oförbrända bensinen
nedtränger i vevhuset, utspäder ol-

Alla motorbränslen, bensin, ben-
sol o.s.v. lösa fett och användas
därför bl.a. för fläckurtagning.
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Jan och försämrar väsentligt dess
smörj ningsförmåga.

Vid förbränning av alla vanliga
bränslen bildas vattenånga och
bensinen utgör intet undantag. Av
en liter bensin bildas så mycket
vattenånga som ungefär motsva-
rar en liter vatten. En del av
denna ånga tränger förbi kolv-
ringarna, i synnerhet om icke
oljan tätar effektivt, samt konden-
seras i vevhuset. Härigenom blir
således oljan även blandad med
vatten.

Förbränning sker så gott som
aldrig fullständigt, utan förbrän-
ningsgaserna innehålla finfördelat
kol. Ett exempel som ligger nära
till hands är rök från en fabriks-
skorsten, ett lokomotiv eller dy-
likt. På samma sätt förhåller sig
bensinen i motorns cylinder. Sot-
och kokspartiklar tränga förbi
kolven och komma ned i oljan i
vevhuset.

Om man filar på ett metall-
stycke bildas filspån. Även om
friktionen i motorn icke är på
långa vägar så stor, lösryckes dock
metallpartiklar som inkomma i
oljan, när på grund av bristfällig
smörjning torrfriktion uppstår i
motorn.

I stället för den ursprungliga,
rena oljan får man alltså så små-
ningom en blandning av olja, ben-
sin, vatten, sot samt koks- och
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metallpartiklar plus
vägdam, som inträn-
ger i vevhuset. Även
den allra bästa olja är
utsatt för dylik för-
sämring. En kvalitets-
olja kan emellertid
motstå denna förstö-
ring och bibehålla sina
smörjande egenskaper
bättre och längre än en
billig olja. Med en kva-
litetsolja, som kan an-
vändas längre mellan
oljebytena, skonar man
alltså sin motor.

VARFÖR ÄR VACUUM OIL COMPANY
DEN LEDANDE FIRMAN PÅ

SMÖRJOLJEOMRÅDET
Av alla firmor som arbeta i smörjoljebranschen är

Vacuum Oil Company den äldsta och har på detta gebit
utfört pioniärarbetet allt från oljeindustrins allra tidigaste
dagar. Vacuum Oil Company har alltid etablerat ett myc-
ket intimt samarbete med alla industrier under utveckling
och speciellt gäller detta bil- och motorindustrin. Samti-
digt har Vacuum Oil Company städse förbättrat sina ol-
jors kvalitet, varför dessa i den dag som är kvalitativt
motsvara de allra högsta fordringar.

Såsom några exempel på firmans långvariga och om-
fattande praktik på smörjoljeområdet kunna vi nämna
bl.a. följande:
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Rätt Smörjning

i) De tillverkade den första olja som uppfyllde
fordringarna på ångmaskinens stegrade effektivi-
tet (i slutet av 1870-talet).

2) De tillverkade den första användbara oljan
för pappersmaskiner och tillämpade på dessa vek-
smörjningssystemet (på 1870-talet).

3) De tillverkade den första oljan för George B.
Seldens »vagn utan hästar» — världens första
användbara automobil (1877).

4) De framställde en ny olja, som löste de
första snabbgående elektriska generatorernas och
motorernas smörj ningsproblem (vid mitten av
1880-talet).

5) De framställde en ny spindelolja, som möj-
liggjorde produktionsökning och kraftbesparing
inom textilindustrin (1889).

6) De medverkade till den första dieselmotorns
framgång genom att framställa den första olja
som motstod de höga temperaturerna i dieselmo-
torns explosionsrum (1900).

Dessa värdefulla erfarenheter komma ännu i dag bilis-
terna till godo, ty genom att använda Mobiloil skyddas
deras motor bättre, varigenom motorns livslängd ökas.
För närvarande undersöka och lösa Mobiloil-ingeniörerna
årligen omkring 25,000 smörj ningsproblem. Många av
dessa ha varit utomordentligt viktiga för handeln och in-
dustrin — i stil med de tidigare omnämnda under före-
gående sekel gjorda uppfinningarna.

Konsumenterna av Mobiloil kunna hysa fullt för-
troende till denna olja, emedan Mobiloil tillverkarna
äga den största erfarenheten vid raffinering av mineral-
oljor. Så är t.ex. Clearosol-processen, som kommer till
användning vid framställningen av Mobiloil, resultatet av
Mobiloil-ingeniörernas undersökningar och stora erfaren-
het.
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Rätt Smörjning

PRINCIPERNA FÖR RÄTT SMÖRJNING
Som komplettering till vad som nämnts på de före-

gående sidorna ang. smörjningen önska vi ännu fram-
hålla följande:

För att uppnå bästa möjliga resultat, vare sig det gäl-
ler motorn eller vilken annan bildel som hälst, böra föl-
jande fordringar ställas på smörjningen:

i. Smörjmedlet bör vara av högsta kvalitet.
2. Dess sammansättning och viskositet bör passa för

maskintypen i fråga ävensom för belastning och ar-
betstemperatur.

3. Smörjmedlet bör användas på rätt sätt.

Alla dessa villkor äro lika viktiga. Den bästa olja som
framställts för en flygmotor skulle mycket illa lämpa sig
för smörjningen av en bilmotor vintertid. Om också en
dålig olja har rätt viskositet, förorsakar den likväl snart
kolavsättningar och beckbildning. Dessutom sprides den
icke till alla smörj ytor. Oljan må vara av huru god kvali-
tet som hälst, så kan den icke prestera en fullgod smörj-
ning, om ej tillräckligt olja finnes i vevhuset, eller om
detta icke regelbundet tömmes. Detsamma är fallet, om
motorn har mekaniska fel, eller om motorn icke skötes
ordentligt. För att uppfylla de tre ovanstående fordrin-
garna tillverkar Vacuum Oil Company först och främst
Mobiloils och Mobilgrease-fett- av allra högsta kvalitet
och för det andra rekommenderas de rätta smörjmedlen
för varje bilmärke, ja t.o.m. för varenda rörlig del på
bilen, som erfordrar smörjning. Av Gargoyle Mobiloil-
tabellen, som är resultatet av Vacuum Oil Companys in-
geniörskårs och bilfabrikanternas samarbete i olika land,
framgå de rätta Mobiloil rekommendationerna för varje
bil. På sid. 79—87 i detta häfte finnas dessa rekommen-
dationer. En ny tabell publiceras varje år, varför denna
alltid är å jour med utvecklingen på bilområdet.
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Motoroljan.
Motoroljan får icke vara så tjock, att kraft- och

bränsleförluster uppstå genom att oljans inre friktion är
för stor. Dessutom bör oljans tjocklek fastställas så, att
den kvalitet som kommer till användning avsätter minsta
möjliga kvantitet kol och beckbildningar, på det att olje-
ringarna måtte förbliva rena och kunna funktionera till-
fredsställande. Oljan bör kunna motstå slambildning, så
att minsta möjliga avsättningar uppstå i oljekanalerna
och oljefiltret.

Då motortyperna, körhastigheten m.m. i hög grad va-
riera, vilket även är fallet med körtemperaturen, är det
givet att en enda oljekvalitet ej kan giva fullgod smörj-
ning under alla förhållanden.

S.A.E.-talen.
S.A.E.-talen klassificera oljorna enligt dessas tjocklek

eller viskositet, men endast vid en temperatur. Talen an-
giva dock icke oljans kvalitet eller övriga egenskaper.

jande:
Mobiloil Arctic Special

....
S.A.E. N:o iooch io-W

Mobiloil »AF» S.A.E. N:o 40

Mobiloil Arctic S.A.E. N:o 20 och 20-W

Dåliga och goda oljor klassificeras på samma sätt.
Gargoyle Mobiloil motoroljornas S.A.E.-tal äro föl-

Mobiloil »A» S.A.E. N:o 30

Mobiloil »B» S.A.E. N:o 60
Mobiloil »BB» S.A.E. N:o 50

tid använda Mobiloil Arctic och vintertid Mobiloil Arctic
Vid inkörningen av en ny personbil bör man sommar-

Special.

Följ Gargoyle Mobiloil-tabellens anvisningar.
De i tabellen upptagna oljerekommendationerna för de

olika bilmärkena och modellerna äro resultat av ett
noggrant och omsorgsfullt forskningsarbete. Om man
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God Mobiloil hittas icke, — den tillverkas. Kemist-ingeniörer
vid sitt experimentbord i laboratoriet.

avviker från rekommendationerna kan detta resultera i
mindre tillfredsställande smörjning. Genom användandet
av en tjockare olja kan man komma till ökad kolavsätt-
ning, fastbeckade karmringar och eventuellt i något fall
även till större oljeförbrukning. Använder man däremot
för tunn olja, så kunna lagren brinna om man företager
en synnerligen krävande körtur och uraktlåter att regel-
bundet tillsätta olja eller utbyta denna mot en tjockare
kvalitet.

Ombyte av olja höst och vår.
Då vädret blir kallare höstetid, är det skäl att utbyta

sommaroljan i vevhuset mot Mobiloil Arctic, varigenom
man kommer att undgå startsvårigheter om bilen lämnas
att stå timmotal ute i kölden. Vid exceptionellt låg köld
och i fall startsvårigheter kunna befaras, rekommenderas
användningen av Mobiloil Arcic Special i personbilar.
Så snart temperaturen på vårsidan stiger övar noll-
punkten, bör vinteroljan avtappas och sommarolja på-
fyllas.
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Mobiloil Arctic har så goda smörjande egenskaper, att
den lämnar ett fullgott skydd och ett gott ekonomiskt ut-
byte även om temperaturen stiger ansenligt över noll-
punkten, vilket ju ofta är fallet vintertid. Likaså sker
starten lätt och fördelningen av oljan till samtliga smörj-
ställen i tid vid användandet av Mobiloil sommarkvali-
teter, om temperaturen skulle råka sjunka något under
noll och man ännu ej hunnit utbyta sommaroljan till
vinterolja.

Tillsvidare har endast frågan om utbyte av sommar-
olja till vinterolja och tvärtom behandlats. Det är na-
turligt, att såväl vid vinter- som sommarkörning man med
regelbundna intervaller bör tömma och spola vevhuset
samt påfylla färsk olja. I varje bilinstruktionsbok fram-
går efter huru många körkilometer oljan bör utbytas.

Lågt oljetryck.
Lågt oljetryck kan förekomma av många olika orsa-

ker. För det första av ett delvis igentäppt oljefilter; för
det andra av en mycket låg oljenivå; för det tredje av
synnerligen utspädd olja; för det fjärde av en tilltäppt
oljeregleringsventil; för det femte av förslitna lager. Om
oljetrycket sjunker till noll, beror detta vanligen på brist
på olja, söndrig oljepump eller på att ett oljerör sprungit.

Av alla ovannämnda orsaker är en för stor utspädning
av oljan eller slitna lager de vanligaste.

Då lagren slitas, bliva de glappare och oljan passerar
lättare genom dem. Detta resulterar ofta i en minskning
av oljetrycket, isynnerhet på äldre vagnar som ha en liten
oljepump. Detta förvånar ofta bilisten och han skyller fe-
let på oljan. Det verkliga förhållandet är emellertid föl-
jande:

Oljetryckmätaren registrerar endast det motstånd som
pumpen har att övervinna för att tvinga oljan genom
lagren och tryckventilen. Då lagren äro täta, passerar
mycket litet olja genom dem; största delen av den från
oljepumpen kommande oljan passerar genom avlopps-
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ventilen och trycket beror på huru denna ventil är regle
rad.

Då lagren äro glappa, passerar oljan med lätthet; en
mindre del passerar då genom avloppsventilen och trycket
sjunker givetvis. Följaktligen passerar mera olja genom
motorns olika smörj ställen, men trycket är mindre. Härav
kommer det sig att möjligheterna till allt för riklig smörj-
ning äro större i slitna vagnar med lågt oljetryck. Av
samma orsaker nedsotas tandstiften och bildas rikliga koi-
avsättningar i vida högre grad än på nya vagnar med täta
lager.

Det är även naturligt, att ju tjockare oljan är, desto
kraftigare måste oljepumpen arbeta för att driva oljan
genom lagren och desto högre är oljetrycket. Tvärtom är
det däremot då man använder tunna oljor eller då vädret
är synnerligen varmt. Mätaren visar då mindre tryck.
Det är likväl orätt att använda alltför tjock olja för att
ernå ett abnormt högt tryck, ty följden blir med säkerhet
stora kolavsättningar i motorn. Endast genom att mon-
tera och anpassa lagren riktigt, ernår man normalt olje-
tryck. Man bör även observera, att man genom att an-
vända tunnare oljor ernår en bättre avkylning av lagren
på grund av att större mängder olja passera genom dessa
än om tjock olja skulle använts.

Oljans utspädning.
Utspädningen av oljan i vevhuset beror därpå, att fly-

tande bränsle rinner förbi kolvringarna och blandar sig
med oljan. Detta äger oftast rum då motorn köres för
kall, eller då förgasarens choke icke användes på rätt sätt.
Detta kan även bero på att vacuum-tanken rinner över
eller att förgasarens flottör har fastnat.

Vanligtvis äger alltför riklig utspädning av oljan rum
på vintern och förorsakas detta av att kylaren icke skyd-
dats ordentligt. Alldeles speciellt kan detta fenomen iakt-
tagas då man endast kör korta sträckor i taget och mo-
torn ej har tillfälle att uppvärmas tillräckligt. Det är helt
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naturligt, att den kylare som är tillräckligt stor för att
avkyla motorn om sommaren, utvecklar för stor kyleffekt
vintertid. Om kylaren vintertid är delvis täckt, och mo-
torn är försedd med termostatsystem, som funktionerar
klanderfritt, och trots detta en abnormt stor utspädning
av oljan äger rum, kan man vara säker på, att felet lig-
ger i förgasaren eller vacuum-tanken.

I viss mån förekommer alltid utspädning av oljan så
väl på sommaren som på vintern och fastän oljan härige-
nom förefaller att vara något tunnare, medför detta dock
icke något men. I själva verket underlättar det endast
starten och fördelningen av oljan vid låga temperaturer.
Om kylarskyddet har blivit tillfredsställande ordnat under
kall väderlek, så utspädes oljan icke för mycket. Om som-
maren uppvärmes motorn tillräckligt och därigenom för-
blir utspädningen även rätt liten.

Vatten i oljan.
En av de allra farligaste motorstöringarna utgör vatten

i oljan. Det kan uppkomma på två sätt: För det första
genom läckage i packningen på cylinderlocket och för det
andra genom kondensering av de förbränningsgaser som
trängt mellan cylinder och cylindervägg ned i vevhuset.

Såsom tidigare omnämnts, uppstår vid förbränning av
bensin städse vattenånga. Största delen härav avgår ge-
nom avloppsröret, men en liten del tränger i gasform för-
bi karmringarna ned i vevhuset. I vanliga fall utblåses
denna vattenånga genom vevhusets ventilationshål, men
i fall motorn köres alltför kall, kondenseras ångan och
det härigenom uppkomna vattnet blandar sig med oljan
i vevhuset. Detta är speciellt fallet under vinterkörning.

Vattnet i oljan kan härvid frysa och söndra oljepum-
pen. Vidare kan vattnet bilda emulsion med oljan och de
däri befintliga kolpartiklarna och det härigenom bildade
slammet täpper till oljefiltret och stundom en del oljerör.

Om cylinderlockspackningen läker, resulterar detta i
samma olägenheter som ovan nämnts. Om kylvattnet in-
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nehåller s.k. kylvätska som tillsatts för att förhindra is-
bildning, så kunna ytterligare komplikationer uppstå i
form av starka gummiliknande beckbildningar på karm-
ringar, ventiler och övriga smörj stälien.

Om vatten inblandas i oljan, kan man observera detta
därpå, att oljan på oljestickan förefaller att vara ojämnt
prickig, eller synas vattenpärlor i oljeskiktet. I dylika fall
måste vevhuset omedelbart tömmas och spolas. Därefter
bör man undersöka orsaken till att vatten intränger i ol-
jan. Då man kommit underfund med felet, påfylles färsk
olja och körningen kan åter vidtaga. Om oljeslammet i
den urtappade oljan gnidts i handen, så avrinner i van-
liga fall vatten och förefintligheten av vatten i oljan har
härmed till fullo bevisats.

Om ovannämnda störing inträffar vid varm väderlek,
så kan man vara övertygad om att felet står att söka i
den otäta cylinderlockspackningen. Vintertid kan samma
fel vara orsak till vatten i oljan eller ock beror detta på
att motorn i synnerligen hög grad körts alltför kall. Det
senare är ofta fallet då man vintertid endast kör korta
sträckor under köld.

Felet är lätt avhjälpt: ny cylinderlockspackning på-
sattes och kylaren skyddas bättre mot avkylning, på det
att maskinen måtte kunna köras varmare under kall vä-
derlek. Då vatten inkommit i oljan, beror detta icke på
själva oljan, ehuru man ofta även i detta fall är villig att
ge oljan skulden härtill.

Stor oljeförbrukning.
Den oljemängd, som en motor konsumerar, är be-

roende av flera olika faktorer. Huvudfaktorerna äro föl-
jande: körhastigheten, karmringarna, kondition, kannans
och cylinderns form, lagrens kondition, läckage i smörj-
ningssystemet eller vevhuset och sist och slutligen oljans
kvalitet. Av alla dessa omständigheter påverkar hastig-
heten i största grad oljekonsumtionen.

Vid landsvägskörning märker man ofta att oljeför-
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En del av ett Mobiloil raffinaderi i Paulsboro, (New Jersey
U.S.A) vars dagliga kapacitet är 3000 helfat smörjolja.

brukningen är normal .vid vissa hastigheter, men om dessa
hastigheter överskridas, så stiger oljeförbrukningen med
det fem-sexdubbla, och detta beror huvudsakligen på
karmringarna. I fall dessa äro slitna eller om oljeringarna
hava beekat fast, försvåras deras arbete i hög grad. Mo-
biloil förhindrar karmringarnas fastbeckning.

Om lagren äro slitna, så erhålla cylindrarna mera olje-
stänk än vanligt och detta visar sig i en ökad oljeförbruk-
ning oberoende av körhastigheten.

Om vevhuspackningen är i så dåligt skick och oljan
sipprar ut, så ökas läckaget härvidlag vid högre hastig-
heter. Detsamma är fallet vid körning på dåliga och gro-
piga vägar.
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Om läckage en gång har uppstått, så är läckaget lika
stort, vare sig man använder en tunn eller en tjock olja.
Om man övergår till tjockare olja, har det endast till
följd att andra störingar uppkomma, medan däremot
läckaget ej blir mindre. Endast vid mycket långsam kör-
ning är förbrukningen mindre. De allra flesta meddelan-
den om att oljeförbrukningen i mycket stor grad gått ned
hänföra sig oftast till dylika fall.

Varpå beror det att oljan svartnar i vevhuset.
Vid den ofullständiga förbränningen i motorn bildas

kol och en del av detta kol intränger i vevhuset. Likaså
inkommer landsvägsdamm m.m. och dessa främmande
ämnen färga småningom oljan svart. Man säger ofta,
att denna svarta olja ej mera duger. Vi vilja i detta sam-
manhang påpeka, att det behöves en betydligt större
mängd kolpartiklar för att färga en mörk tjock olja svart
än en lika stor kvantitet ljus olja, alldeles liksom man
lättare observerar en smutsfläck på ett ljust än på ett
mörkt tyg.

Om bilmotorn är försedd med luftfilter, som funktio-
nerar klanderfritt, så borde detta kunna avskilja dylika
främmande beståndsdelar ungefär lika snabbt som de an-
hopas och oljan borde alltså förbli klar och ren ehuru den
kan få en något mörkare nyans. Om oljefiltret däremot
är tilltäppt eller eljes icke funktionerar effektivt, så av-
sätta sig en del av de främmande ämnena på bottnen, då
motorn står. Men då motorn är i gång, cirkulera dessa
främmande partiklar — eller åtminstone största delen av
dessa — med oljan. Under dylika förhållanden och spe-
ciellt om mycket landsvägsdamm, kol och metallpartiklar
i stora mängder finnas i oljan, så kan motorn mycket
snabbt slitas ut, isynnerhet om oljan även i hög grad ut-
spätts med bränsle.
Vevhuset bör tömmas regelbundet.

Om oljefiltret alltid skulle hålla oljan fullständigt ren,
om bränsle och vatten aldrig skulle intränga i vevhuset,
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Dessa enorma behållare innehålla ämnen, som »tvätta» bort
föroreningarna ur Mobiloils.

så skulle det vara möjligt att använda samma Mobiloil i
oändlighet och blott tillsätta de små kvantiteter som för-
brukas. Likväl försämras oljan alltid i en bil av medel-
kvalitet och huru snabbt denna försämring äger rum, är
beroende av flera orsaker, så kan t.ex. läckage på cylin-
derlockets packning eller körning vid köldgrader utan ky-
larskydd fördärva den färska oljan efter mindre än 150
kms. körning. Alltså bör man för säkerhets skull full-
ständigt tömma vevhuset, men man kan icke uppgiva ett
givet kilometertal, då tömningen bör företagas, som
skulle gälla för alla fall.
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Den gamla oljan bör urtappas omedelbart efter körnin-
gen, då oljan ännu är varm och lättflytande. Man bör även
bemärka, att då en motor är ny eller omborrad, så böra de
första oljeombytena företagas med betydligt kortare in-
tervaller än vanligt.

Ombyte av vevhusoljan vintertid.
Med stöd av vår mångåriga praktik, som omfattar

många hundratusen vagnar, rekommendera vi att av-
tappa motoroljan vintertid efter ca. 800 kms. körning.
Denna rekommandation godkännes i allmänhet även av
bilfabrikanterna.

Man bör städse giva akt på vevhusets oljenivå och ob-
servera, om den stiger eller ej. Härigenom kan man följa
med utspädningen av oljan och kan denna utspädning
även iakttagas genom att giva akt på huru oljan rinner
på oljestickan. Om mycket bensin finnes i oljan, ger detta
sig även tillkänna genom den typiska bensinlukten. Om
oljan på matstickan är fläckig, betyder detta att oljan
innehåller vatten. I så fall bör oljan urtappas och vevhu-
set spolas, om man vill undvika ytterligare tråkigheter.

Gargoyle Mobiloil Arctic är världens mest använda
vinterolja. Dess S.A.E. tal är 20 och 20-W. Detta bety-
der, att Mobiloil Arctic håller sig lätt flytande vid låga
temperaturer och underlättar härigenom starten av mo-
torn. Samtidigt bibehåller Mobiloil Arctic de egenskaper,
som förhindra stor oljeförbrukning, även om motorn
skulle arbeta vid högre temperaturer än normalt under en
lång körning med hög hastighet.

Gargoyle Mobiloil Arctic och Arctic Special.

Då en lätt start och en liten förbrukning äro egenska-
per, som äro synnerligen viktiga ur vagnsägarens syn-
punkt sett, är Mobiloil Arctic otvivelaktigt tack vare sina
dubbla egenskaper den mest lämpliga oljan för smörjning
av en bilmotor vintertid.

Även Mobiloil Arctic Special, som näst föregående vin-
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ter införts i den finska marknaden, har dessa dubbla egen-
skaper. Den rekommenderas att använda vid synnerligen
låga temperaturer, då huvudvikten lagges vid en lätt start.
Denna utomordentligt höggradiga bilolja har S.A.E.-tal
N:o io och io-W. Förutom lätt start ernår man med
denna olja under snabba och krävande körningar en liten
konsumtion.

Ombyte av vevhusoljan sommartid.
Utspädningen av oljan är vanligen sommartid mycket

liten; vatten intränger i vevhuset endast genom läckor,
och dessa förekomma sällan på en motor, men lands-
vägsdamm, kol och andra främmande ämnen anhopa sig
i oljan i högre grad än på vintern. Detta kan även bero
på att bilarna om sommaren i allmänhet användas mera
och i tyngre körslor. På den grund är även om somma-
ren regelbunden eftersyn och urtappning av nöden. För
säkerhets skull vilja vi rekommendera att kontrollera
oljan efter 1200 km. körning och att utbyta oljan efter
1600 km. Om oljefiltret funktionerar väl, kan man köra
betydligt längre utan att byta.

Några oljetillverkare rekommendera att utbyta oljan
först efter synnerligen långa intervaller för att därigenom
lyckas övertyga sina kunder om att deras olja är bättre än
andras. Som svar härpå kunna vi säga, att man på Mo-
biloil kan köra lika länge eller längre än med vilken annan
olja som hälst. De kilometertal som i detta kapitel upp-
givits anses av bilfabrikerna såsom säkra medeltal. Där-
emot ange de icke huru länge man kan köra på en olja
under de bästa tänkbara mekaniska och körförhållanden.

Det bästa exempel på huru smuts intränger i vevhuset
få vi, om vi granska ett oljefilter som varit i användning
t.ex. 15,000 km. Detta filter har påsatts av automobiltill-
verkaren för att hålla oljan ren. Nästan alla filter böra
utbytas after 12—15,000 km:s körning, ty då hava de i

Varför bör motorn spolas.
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sig upptagit all den smuts som de kunna avskilja från
oljan. Många bilägare utbyta aldrig oljefiltret och den
smuts som finnes i oljan borde därför avlägsnas genom
att skölja motorn vid varje oljebyte.

I de flesta billiga vagnar finnes icke oljefilter och är det
därför givet, att dessa oftare böra spolas än vagnar för-
sedda med oljefilter.

En spolning kostar ej mycket och inbesparar repara-
tionsutgifter. Detsamma kan man säga om regelbundet
företagna oljeombyten.
Smörjning av växellåda och differential.

Man bör även regelbundet kontrollera oljenivån i
växellådan och differentialen, och vid behov bör påfyll-
ning ske. Samtidigt som sommaroljan i motorn utby-
tes mot vinterolja, bör även den gamla sommaroljan i
växellådan och differentialen urtappas och vinterolja in-
sättas. Vid oljeombytena bör växellådan och bakaxeln
spolas rena och kan man härvid utan risk använda sig
av fotogen, om det fullständiga avlägsnandet av detta
spolmedel ej stöter på svårigheter. För spolningav hypoid-
bakaxlar bör likväl icke användas fotogen utan ren mine-
ralisk spololja.

Gargoyle Mobiloil »C» är det vanligaste smörjmedlet
för växellåda och differential sommartid. Motsvarande
vinteroljemärke är Gg. Mobiloil »CW». För en del
bakaxlar rekommenderas specialoljorna Gargoyle Mo-
biloil »EP» om sommaren och Gargoyle Mobiloil »EPW»
om vintern eller Gargoyle Hypoid Gear Lubricant såväl
sommar- som vintertid. (Se Mobiloil-tabellen i slutet av
broschyren). För differentialen på de nuvarande Fordbi-
larna rekommenderas t.ex. Mobiloil »EP». De ovan-
nämnda kvaliteternas S.A.E-tal äro följande:
Gargoyle Mobiloil C S.A.E. N:o 160 el. no
Gargoyle Mobiloil CW S.A.E. N:o 90
Gargoyle Mobiloil EP SAE N:o EP 160 el. SAE EP 110
Gargoyle Mobiloil EPW S.A.E. N:o EP 90
Gargoyle Hypoid Gear Lubricant Hypoid Gear Lubricant

SAE 90.
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HÖGTRYCKSSMÖRJMEDEL
Utvecklingen på bilområdet har gått mot allt starkare

bilmotorer och högre körhastigheter, varför den kraft som
överföres från motorn via växellådan och kardanen till
bakhjulen är avsevärt större än tidigare. Likväl har man
icke konstruerat större kardaner för att överföra denna
kraft, och följ den är alltså den, att trycket mellan kardan-
drevens kuggar är vida större än förut. En hel del ameri-
kanska personbilar av 1937 års modell äro försedda med
kardaner av s.k. hypoidtyp och till följd av dessas kon-
struktion har man vid dem ett ännu högre tryck samt en
starkare glidning mellan kuggarna.

Hypoidmodell. Vanlig modell.

Det har visat sig, att de hittills allmänt använda s.k.
C-oljorna icke giva tillfredsställande smörjning av kugg-
hjulen vid ifrågavarande höga tryck. Oljefabrikanterna
ha därför varit tvungna att framställa en serie nya bak-
axeloljor, de s.k. högtrycksoljorna, som uppfylla de ex-
ceptionella fordringarna på ett prima smörjmedel för ifrå-
gavarande kardantyper.

O.Y.Vacuum Oil Company A.B. för följande högtrycks-
oljor: Gargoyle Mobiloil EP (SAE 160 el. 110) och EPW
(SAE 90), av vilka den förra rekommenderas att använda
sommartid och den senare vintertid för kardaner av s.k.
vanlig typ med höga tryck mellan kuggarna samt vidare
Gargoyle Hypoid Gear Lubricant (SAE 90), som rekom-
menderas såväl sommar- som vintertid för bakaxlar av
hypoidtyp. De bilmärken och -modeller, för vilka våra
olika högtrycksoljor rekommenderas, finnas upptagna i
vår Mobiloil-tabell, som även avtryckts i denna bok
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på sida 79-87 och vi varna uttryckligen för att använda
högtrycksoljor för andra bilar. Högtrycksoljorna innehål-
la olika kemikalier och därför få högtrycksoljor av olika
fabrikat ej blandas med varandra. Högtrycksoljan bör
utbytas efter 8.000 km. körning. Vid spolning av kardan-
kåpan får endast Mobiloil Arctic Special eller en tunn,
rent mineralisk spololja användas.

SMÖRJNINGEN AV AUTO-DIESEL-
MOTORER

Smörjningen av en auto-dieselmotor åstadkommes på
samma sätt som i en förgasarmotor. Motoraxel, vevsta-
kar och oftast även kannbultar smörjas genom cirkula-
tionssmörj ning. Oljan prässas genom en pump fram till
alla smörj ställen och rinner från dessa ned till vevhuset
samt cirkulerar sedan på nytt. Cylindrarna smörjas ge-
nom stänksmörj ning från vevstakslagren.

Genom de högre tryck, som råda i cylindrarna i en die-
selmotor i jämförelse med en förgasarmotor, äro totalbe-
lastningarna på de rörliga delarna större. Trots att detta
kompenseras genom grövre konstruktion och större lager,
så uppkomma under vissa förhållanden större påfrestnin-
gar i en dieselmotor än i en vanlig lastvagnsmotor med
därav betingade större anspråk på det använda smörjmed-
let.

Till följd av dieselmotorns arbetssätt utspädes icke
smörjoljan med bränsle. Därför är det ej heller nödvän-
digt att använda tjocka smörjoljor. Detta sakförhållande
avspeglas också i vår Mobiloil-tabells motoroljerekom-
mendationer för auto-dieselmotorer. Det är av största
vikt, att dessa rekommendationer följas. Användandet av
för tjocka oljor resulterar endast i en snabb förslitning
av motorn och i driftstöringar.
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I motsats till den i bensinmotorer vanliga förtunnin-
gen av smörjoljan i vevhuset, kan man i en dieselmotor
efter någon tids användning konstatera en viss förtjock-
ning av oljan. Denna beror på, att oljan till följd av den
höga arbetstemperaturen förenar sig med luftens syre,
d.v.s. oxideras. En oxiderad oljas viskositet är alltid
högre än den färska oljans. Gargoyle Mobiloil har genom
Clearosol-processen i högre grad än andra oljor blivit be-
friad från lätt oxiderbara beståndsdelar och tjocknar där-
för ej i samma mån som dessa.

Den Clearosol-behandlade Gargoyle Mobiloils flacka
viskositetskurva är en ovärderlig egenskap, när det gäller
smörjningen av en så känslig och fordrande maskin som
en dieselmotor är, som ju har högt kompressionstryck och
stora anläggningsytor både beträffande kolvar och lager,
varför det fordras större effekt för att vrida motorn runt
vid igångsättningen än vad som är fallet vid en förgasar-
motor. Det är därför givet, att en olja, som vid låga tem-
peraturer bibehåller sin tunnflutenhet, underlättar star-
ten och även snabbare når fram till alla smörj ställen. Vid
vinterkörning är denna fördel ännu tydligare märkbar.
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För de viktigaste bil- och motorcykelmärkena har Vacuum Oil Company utgivit sär-
skilda smörjningsinstruktioner och sändas dessa gärna avgiftsfritt på begäran.
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3ARGOYLE SPECIALFETI
Smörjning av bilchaissiet medelst Gargoyle Mobilgrease.

På vagnar utan centralsmörj ning (för centralsmörj-
ning rekommenderas Gargoyle Mobiloil BB) smörjas de
flesta ställen å chassiet med hjälp av en fettspruta. Tidi-
gare har ett och samma smörjmedel använts för alla
smörj ställen å chassiet. Då emellertid smörj ningsford-
ringarna hos så olika delar som exempelvis vattenpum-
pen, kardanknutarna, fjäderbultarna etc. variera betyd-
ligt, har Vacuum Oil Company fört i marknaden en
serie chassismörjmedel, Gargoyle Mobilgrease N:o i, 2,
4, 5 och 6.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1 (för smörjning vintertid)
Gargoyle Mobilgrease N:o 2 (för smörjning sommartid)

Dessa fettkvaliteter rekommenderas för smörjning av
automobilers o.a. motorfordons fjäderhängslen, styraxel-
lager, broms- och kopplings-axellager, fjäderblad, styr-
apparat, dragstång och parallelstagändar, förbindelse-
leder samt alla de delar som äro försedda med tryck-
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smörj ningsnipplar (med undantag av kardanknutar, för
vilka bör användas N:o 5, och vattenpumplager N:o 6).

Dessa fett häfta utomordentligt väl vid metallytor och
sköljas icke bort av vatten. De äro flytande, vilket är
av synnerlig vikt då det gäller smörjning av fjäderhängs-
len. De besitta även andra fördelar, jämförda med andra
smörjmedel och förbrukningen uppgår till blott tred-
jedelen av det kvantum som erfordras vid användning
av vanliga maskinfett eller C-olja.

Gargoyle Mobilgrease N:o 4
Rekommenderas för utombordsmotorers undervattens-

växlar samt automobilers o.a. motorfordons chassier
sommar- och vintertid.

Detta fett motstår saltvattnets inverkan och kan där-
för synnerligen väl användas för propelleraxlarnas växel-
lådor i modärna utombordsmotorer, såväl för racerbåtar
som för vanligt bruk.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5
Rekommenderas för hjulnavar, fettsmorda kardanknu-

tar och fettkoppar.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5 uthärdar hög värme. Det

bildar icke fåror d.v.s. kulor och rullar löpa icke torra.
Gör man ett försök med Gargoyle Mobilgrease N:o
5 samt med vanligt fett, kan man lätt konstatera skill-
naden mellan de båda fetten.

Gargoyle Mobilgrease N:o 5 slungas icke ut ur lagren
på grund av centrifugalkraftens inverkan och är sålunda
synnerligen lämpligt även för fettsmorda kardanknutar.
Som exempel kan nämnas, att bl.a. tillverkaren av Hardy-
Spicer kardanknutar godkänt detta fett.

Gargoyle Mobilgrease N:o 6.
Detta är ett vattenbeständigt fett för alla vattenpump-

lager och propelleraxel-packningsboxar.
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Gargoyle Mobilgrease N:o 6 motstår utomordentligt
väl vattnets bortsköljande inverkan. Icke ens till kok-
punkten uppvärmt vatten lösgör detta fett. Sålunda kan
det varma kylvattnet icke skölja bort detsamma från
vattenpumpen.

Andra smörjningspunkter å chassiet.

Äro startmotorn och generatorn konstruerade för olje-
smörj ning, smörjas de bäst ined tunn motorolja, vilken
tillföres i ytterst små mängder, endast någon droppe i
sänder. Detsamma är fallet med strömfördelaren. Är
denna försedd med fettkopp, fylles den med tunt först-
klassigt kullagerfett, t.ex. Gargoyle Mobilubricant Soft.

Hjulen böra löstagas ett par gånger i året och lagren
spolas rena med bensin eller petroleum samt fyllas med
Gargoyle Mobilgrease N:o 5. Man kan även använda
Gargoyle Mobilubricant Soft, om belastningen och tem-
peraturen äro normala.

VIKTEN AV RÄTT CHASSISMÖRJNING

Det är ovedersägligt att bilisten erhåller en dålig ser-
vice, om chassismörj ningen utföres med billiga och
olämpliga fettsorter. Redan efter det han kört några
hundra kilometer, har smörjmedlet slitits bort från an-
läggningsytorna och detta har till följd att slitaget ånyo
vidtager och chassiet gnisslar. Men om han däremot an-
vänder Gargoyle Mobilgrease, så stannar detta smörjme-
del kvar på friktionsytorna och han kan köra längre sträc-
kor mellan varje chassismörjning, och vagnen gnisslar
icke. Då chassismörj ningen utföres nästa gång, sker
smörjningen lätt, emedan Mobilgrease-fetten icke beekat
eller torkat i lagren, vilket däremot ofta är fallet då man
använder underhaltiga smörjmedel.
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Den bilist som varit i tillfälle att observera denna skill-
nad, d.v.s.. vars vagn smörjes med Gargoyle Mobilgrease
efter att tidigare ha smorts med billiga fett, betalar helt
säkert gärna ett litet merpris för en prima fackmässigt ut-
förd smörjning med kvalitetsfett, ty fastän smörjmedlet
spelar en mycket liten roll jämfört med totalkostnaden, är
det likväl en faktor av första rang.

Om smörjningen utföres med billiga undermåliga
smörjmedel, erhåller bilisten för sitt utlägg ett synnerli-
gen dåligt vederlag ty han får endast i ringa mån det han
begär, nämligen ett fullständigt skydd för chassiets rör-
liga delar.

MOBIL-SPECIALSMÖRJMEDEL

Gargoyle Mobil Upperlube (ovansmörj ningsolj a).
Detta är en smörjolja för cylinderändorna och blan-
das i bestämda proportioner i bensinen. % liters
burken Gargoyle ovansmörj ningsol ja är försedd med ett
mått, och tillsättes innehållet av detta mått till 5 liter
bensin.

Mobil Freezone-kylarvätska. Mobiloil Freezone är var-
ken glycerin eller vanlig alkohol, utan en blandning av iso-
propal- och methylalkohol. Den är särskilt fram-
ställd för att skydda kylaren på bästa möjliga sätt vinter-
tid. Den innehåller ämnen, som förhindra avdunstning
och därför avdunstar den praktiskt taget i samma pro-
portion som vatten. Vidare innehåller den ämnen som
förhindra frätning och vattnets rostbildande inverkan i
kylaren. Den igenkännes lätt på sin blå färg.
Vätskan är farlig att förtära. Den är mycket eldfarlig.

Tillsätt i blandningen så mycket som behöves för att
åstadkomma ett fullständigt skydd.

Mobil Freezone blandas i vatten enligt följande tabell:
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Av Mobil Freezone erfordras följande kvanta
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7.7 8.5
18 3.8 4.9 5.9
20 4.2 5.4 6.64.2 5.4 6.6

8.6 9.568 7.7
7.6 8.6 9.6 10.6

22 4.6 5.9 7.3
24 5.0 6.5 7.9

8.4 9.5 10.6 11.7

14.4 15.9
6.7 8.6 10.6

13.4 14.810.6 12.0

15.4 17.0

5.9 7.6 9.2

36 7.6 9.7

9.9 11.2

Tabellen är uträknad enl. följande blandningsprocenter
21 o/e 127 I 330/ o 380/ o |43 o/o |48 | 530/ o

12.5 13.8

14.6 16.3 18.0
15.5 17.3 19.1

26 5.5 7.0 8.6
28 5.9 7.6 9.2

5.0 6.5 7.9 9.1 10.3

12.2 13.8

11.5 12.7

30 63 8.1 9.9
32 6.7 8.6 10.6

11.4 12.9

11.9 13.7
11.2 12.934 7.1 9.2

Om en alkohol-
hydrometer visar
ett skydd upp till

—10° C —15° C

är kylaren med
Mobil Freezone
skyddad ända till

25° C —30° C

—12° C —18° C

—20° C —:

—23° C —:30° C -37° C

1. öppna kylarproppen För pekfingret runt inre sidan
av påfyllningsröret så nära vattenlinjen som möj-
ligt och se om fett eller annan orenlighet fastnar på
fingret. Är påfyllningsröret någorlunda rent från
dylika avsättningar, tyder detta på att också kyl-
systemet är lika rent. Finnes åter en anhopning
av smuts, bör kylaren spolas med Mobil Radiator
Flush.

Före påfyllningen av Mobil Freezone böra följande
punkter iakttagas:

2. Kontrollera att vattenpumpen funktionerar klan-
derfritt.
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3. Om kylarens gummislangar äro anfrätta böra de
ombytas. Kontrollera att cylinderlocket är väl till-
draget samt att kylsystemets slangförbindelser
äro täta.

4. Kontrollera att termostaten funktionerar klander-
fritt.

5. Kontrollera att fläkten funktionerar tillfredsstäl-
lande.

6. Kör ej på sen tandning.
7. I Mobil Freezone-tabellen finner Ni det rätta

blandningsförhållandet för skydd vid olika tempe-
raturer. Blanda Mobil Freezone och vatten i ett
skilt kärl och häll därefter blandningen i kylaren.
Om Eder bil är försedd med termostat, bör på-
fyllningen ske ytterst långsamt.

8. Då kylsystemet påfylles bör tillses, att vätskenivån
icke når högre än ca. B—lo cm. under påfyllnings-
rörets kant, emedan Mobil Freezone utvidgas då
den uppvärmes.

IO
Freezone-blandningens styrka med en alkoholome-
ter. Avläsningen bör ske vid den temperatur som
angives å alkoholometern. För att vara fullt säker
på för huru låg temperatur Er motor är skyddad,
bör avläsningen kontrolleras med vidstående tabell.

9. Använd tratt vid påfyllningen. Mobil Freezone-
blandningens starka koncentrering angriper bilens
lackering.
Kontrollera med regelbundna mellantider Mobil

kylartäcke, men om dylikt användes, bör det alltid
hållas öppet ända till •—l5O C. och delvis slutet
vid lägre temperaturer.

11. Finnes Mobil Freezone 1 kylaren, behöves intet

med hydrauliska bronisar. Särskilt framställd för bl.a.
Lockheed-bromssystem.

Voco Brake Fluid Special-bromsvätska. För vagnar

mot knarrning i fjädrarna samt för lösande av rost å
fjäderbultar m.m.

Voco Penetrating Oil-fjäderolja. Grafithaltig olja
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Fjäderolja P. D— 293. Fram- och bakfjädrarna å Ford
och Lincoln Zephyr bilar av 1937 års modell smörjas me-
dels tryckspruta. För detta ändamål rekommendera vi
ovannämnda special-fjäderolja.

Voco Shock Absorber Oil-stötdämparolja. För Lu-
vax, Houdaille, Gabriel och Armstrong stötdämpare.

Mobil Gloss. Mobil Gloss är ett flytande rengörings-
och polermedel, som snabbt och lätt avlägsnar smuts och
damm utan att skada bilens lackering. Det är lätt att
använda och ger en vacker glans.

Voco Shock Absorber Oil Special-stötdämparolja.
För Lovejoy, Spicer, Delco-Remy och Monroe-stötdäm-
pare samt för knälänkarna å Chevrolet-bilar.

Mobil Wax-automobilvax. Automobilvax användes för
att skydda bilens lackering och emalj ering. Mobil Wax
innehåller mineraliska och vegetabiliska ämnen. Det skil-
jer sig från andra automobilvaxer därigenom, att det
försåpats till en krämartad konsistens. Härigenom kan
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det påstrykas lättare och jämnare. Mobil Wax ger en
synnerligen hållbar och glänsande vaxpolityr.

Mobil Wax (Hard)-hårt automobilvax. (För yrkes
bilister). Vi rekommendera denna kvalitet åt sådana
bilister, som önska erhålla en särskilt fast och hållbar
polering.

Mobil Dry Lubricant-torrfett. För sådana automo-
bildelar, där torrfriktion med åtföljande ledsamt gnissel
och förslitning uppkommer, är detta fett synnerligen
lämpligt. Mobil Dry Lubricant häftar väl vid friktions-
ytorna och är mycket hållbart. Det är särskilt lämpligt
för motorhuvsband, dörramar, lås m.m., som ofta gniss-
la och knarra i bilar.

Mobil Radiator Flush. Spolningsvätska för kylaren.
Denna vätska avlägsnar fullständigt rost och andra be-
läggningar i bilens kylare. Mobil Radiator Flush gör
att de lösgjorda partiklarna flyta i vattnet och därige-
nom lätt kunna avlägsnas. Vätskan skadar icke gummi-
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ledningar eller metalldelar. Det är en produkt som var
och en utan vidare kan använda.

Mobil Hydrotone. Blandas i kylvattnet. Vanligt vat-
ten innehåller små mängder olika salter och svaga syror,
vilka då vattnet uppvärmes åstadkomma rostbildning,
beläggningar och frätning å kylarens metalldelar. Dessa
i vattnet befintliga ämnen neutraliseras, d.v.s. oskadlig-
göras genom användning av Mobil Hydrotone. För att
uppnå bästa möjliga resultat bör kylaren först rengöras
med Mobil Radiator Flush, varefter Mobil Hydrotone
tillsättes i kylvattnet.

Mobil Top Dressing-pegamoidlack. Det svarta pega-
moidtak, varmed nästan alla bilar äro försedda, blir vanli-
gen matt och brister i förtid. Genom sprickorna intränger
fukt, som förstör den undre sidan av taket. Mobil Top
Dressing skyddar pegamoiden fullständigt och gör att den
ser ut som ny. Det torkar på några timmar och bildar
ett skyddande hölje som icke spricker.
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Mobil Touch-Up Black Enamel-reparerlack. Skrå-
mor som uppkomma i bilens lackering rosta lätt och
denna rost utbreder sig och förstör småningom lacke-
ringen. Mobil Touch-Up Black Enamel häftar väl vid
metallytan, utbreder sig jämnt och torkar snabbt. Det
blandar sig fullständigt med het emalj och lack och då det
begagnas på rätt sätt brister det icke. På undre sidan
av locket å varje burk är fäst en pensel för påstrykning
av lacket.

Mobil Window Spray är ett flytande rengöringsme-
del, som sprutas på vindrutor och fönster. Det löser syn-
nerligen väl smutsen, som genast kan avtorkas, varvid
glasets yta blir alldeles klar.

Mobil Sponge Cleaner är en gummisvamp, som an-
vändes för tvättning av bilvindrutor och även andra föns-
ter. Svampen fuktas och då man därefter med den fuk-
tade svampen gnider fönsterrutan, framtränger ur svam-
pens inre ett tvättpulver som upplöser smutsen. Då rutan
därefter avtorkas blir den klar.

Mobil Stop Leak är ett s.k. kylarcement, som an-
vändes för reparation av mindre läckor i kylsystemet.
Detta ämne tillsättes kylvattnet och cirkulerar i vattnet
till läckorna, varest det torkar och täpper till dem.

Mobil Spöt Remover-fläckuttagningsmedel. Bilister-
na råka ofta ut för att olje-, fett- o.a. fläckar uppkomma
å kläder, bilstoppning etc. Mobil Spöt Remover är icke
blott ett effektivt rengöringsmedel, utan är sammansatt
av ämnen, som uttaga praktiskt taget alla slags fläckar.
Använder man detta medel enligt bruksanvisningen, bli
inga »ringar» kvar kring den uttagna fläcken.
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OLIKA LÄNDERS NATIONALITETS
BETECKNINGAR

VJtländska bilar äro ofta försedda med resp. lands na-
tionalitetsbeteckning, men innebörden av denna skylt
torde vara obekant för mången. Vi uppräkna därför här
nedan de viktigaste ländernas natinalitetsbeteckningar.
Finlands beteckning är SF.

B = Belgien
A — Österrike

CD — Vagn tillhörande diplomatkåren

CS z= Tjeckoslovakien
CH = Schweiz

D = Tyskland
DA = Danzig
DX = Danmark
EW — Estland

F = Frankrike
GB = England

H — Ungern
I = Italien

N — Norge

L = Luxemburg
LR = Lettland
LT = Litauen

NL = Holland
PL = Polen

S = Sverige
SU = Ryssland

R = Rumänien

TR = Turkiet
V r= Jugoslavien
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TRAFIK-
SIGNALER

Begränsad körhastighet.

Förbjuden körriktning. Signal angivande riktning.

Avstängd väg Förbjuden parkeringsplats

Parkeringsplats. Farligt.
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Förklaring av smörjningsschemat.
0/Y Vacuum Oil Company A/B har utgivit smörjningsinstruk-

tioner för de vanligast förekommande bilmärkena och sända vi
dessa instruktioner gärna på begäran. Vidstående smörjnings-
schema är avsett för äldre bilar och angivas å detsamma alla de
ställen på en bil som böra erhålla smörjning. Detta betyder likväl
icke att å alla bilar just de ställen böra smörjas, vilka angivas å
schemat.
1) 1600km Fjäderbult Mg 2 el. 4

3) 1600km Spindelbult (se C) Mg 2 el. 4
2) 1600km Styrstag (se C) Mg 2 el. 4

4) 8000 km Hjullager Mg 5
5) 1600 km Stötdämparled (se C) Mg 2 el. 4
6) 1600km Parallelstag Mg 2 el, 4
7) Bromskabel (se H)
8) 1600km Fjäderhängsle Mg 2 el. 4

11) Påfyll vevhuset.
12) 1600 km Strömfördelare (se A)
13) 8000 km Kontroll av kopplingen.
14) 3200 km Styrsnäcka Mg 2

9) 1600 km Styrstag (se C) Mg 2 el. 4
10) 1600 km Generator Arctic

17) 1600 km Pedaler (se C) Mg 2 el. 4

15) 1600 km Startmotor Arctic
16) 3200 km Centralsmörjning »BB»

18) 1600km Fjäderbult Mg 2 el. 4

26) 8000 km Hjullager Mg 5

24) 1600 km Stötdämparled (se C) Mg 2 el. 4
23) 1600km Fjäderbult Mg 2 el. 4
22) 1600km Fjäderhängsle Mg 2 el. 4

19) Bromskabel (se H)
20) Hjullager Mg 5
21) 1600 km Stötdämparled (se C) Mg 2 el. 4

25) 1600 km Spindelbult (se C) Mg 2 el. 4

30) Fläkt (se D)
31) 1600 km Vattenpump (se E) Mg 6

27) 1600 km Parallelstag Mg 2 el. 4
28) Bromskabel (se H)
29) 1600 km Fjäderhängsle Mg 2 el. 4

34) 8000 km Frihjul. (Kontrollera alltid efter 1600 kms. körning)

32) Kopplingens urtrampningslager (se F)
33) 8000 km Växellåda. (Kontr. alltid efter 1600 kms. körning)

36) Kardanknut (se G)
37) 2300 km Kardanknutens kilspår »C»
38) 8000 km Bromscylinder
39) Kardanknut (se G)
40) 8000 km Differential. (Kontr. alltid efter 1600 kms. körning)

35) 1600 km Bromsstag Arctic

42) Bromskabel (se H)
43) Hjullager Mg 5

41) 1600km Fjäderbult Mg 2 el. 4

45) 1600 km Fjäderhängsle Mg 2 el. 4
44) 1600 km Stötdämparled (se C) Mg 2 el. 4
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VARNING.
1) Framhjulslagren smörjas genom att löstaga hjulen, rengöra

dem samt åter påfylla Mg 5 för hand.
2) Bakhjulslagren. Äro dessa försedda med fettkopp eller nip-

pel, bör Mg 5 påfyllas efter 3200 kms. körning. Äro hjulen
icke konstruerade på detta sätt, kunna de vara av sådan typ
som smörjes automatiskt från differentialen, eller böra de
löstagas och rengöras, varvid Mg 5 påfylles för hand efter
8000 kms. körning

3) Styrsnäcka. Är denna icke försedd med nippel, bör den på-
fyllas ända till påfyllningsöppningen.

ANMÄRKNINGAR.
A. Strömfördelare. Är denna försedd med nippel eller fettkopp,

användes Mg 5 efter 1600 kms. körning. Finnes åter smörjbål
eller behållare, användes Mobiloil Arctic efter 1600 kms. kör-
ning.

C. Pedaler, spindelbult, styrstag, stötdämparleder. Äro dessa för-
sedda med nipplar, bör Mg 2 eller 4 användas efter 1600 kms.
körning. Om icke, användes Arctic efter 1600 km.

D. Fläkt. Är denna försedd med fettkopp eller nippel, bör Mg 5
användas efter 1600 kms. körning. Finnes åier smörjhål eller
behållare, bör Mobiloil Arctic användas efter 1600 kms. kör-
ning, förutom på sådana typer, där påfyllningsöppningen vän-
des nedåt för att den överflödiga oljan skall rinna av. I dy-
likt fall användes Mobiloil Arctic efter 3200 kms körning.

E. Vattenpump. Finnes fettkopp eller nippel, bör Mg 6 använ-
das. Finnes åter behållare, användes Arctic efter 1600 kms.
körning.

F. Kopplingens urtrampningslager. För fettkopp eller nippel an-
vändes Mg 5 efter 3200 kms. körning, i annat fall Arctic ef-
ter 1600 km.

G, Kardanknul (vanlig typ: Spicer och Detroit). Mg 5 efter 3200
km., för typ Mechanics, »C» efter 3200 km. Nållagertyp bör
löstagas, rengöras och åter påfyllas med Mg 5 eller »C» efter
16,000 resp. 32,000 kms. körning.

H. Bromskablar. Äro dessa försedda med nippel, bör grafitfett
(eller Mg 2 eller 4) användas efter 1600 kms. körning. Fin-
nes icke nippel, användes grafitfett (eller Mg 2 eller 4) ge-
nom en särskilt konstruerad nippel efter 8000 kms. körning
(eller genom partiell lösgöring av kabeln).

OBS! Önskar man ännu större säkerhet för alt samtliga delar
bliva smorda på bästa möjliga sätt, kan smörjning ske oftare
än efter ovan angivna kilometertal.
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RÄTT SMÖRJNING OCH SKÖTSEL AV
MOTORCYKLAR

Utvecklingen på motorcykelområdet. Den oerhörda
utveckling, som under senare år karaktäriserat tillverk-
ningen och användningen av våra motorfordon, har satt
djupa spår efter sig i den modärna motorcykeln. Strä-
vandena att med bibehållen motorstorlek erhålla största
möjliga effektutveckling och accelerationsförmåga har
lett till en ständig ökning av varvtal och kompressions-
förhållanden samt minskning av motorernas vikt. De
ökade påkänningar på motordelarna, som detta för-
orsakat, ha i sin tur framtvingat användningen av bättre
material för tillverkningen. Inte ens det allra förnämsta
material kan dock lämna ett tillfredsställande resultat,
om inte motorns smörjning handhaves med omtänksam-
het och noggrannhet. I takt med utvecklingen ha därför
fordringarna på motoroljan stigit. Vacuum Oil Compa-
nys smörjoljeexperter ha haft sin uppmärksamhet rik-
tad även på detta problem och efter flera års undersök-
ningar och prov framställt en för motorcyklar speciellt
avpassad smörjolja, Gargoyle Mobiloil »D».

Noggranna prov med denna olja ha utförts vid samt-
liga ledande motorcykelfabriker och ha utlåtandena varit
ytterst fördelaktiga. Vi nämna endast Triumph, Rudge,
B.S.A, Ariel, Excelsior, Matchless, Imperial och Royal
Enfield-fabrikerna samt den svenska Husqvarna fabriken.
Proven ha visat, att Gargoyle Mobiloil »D» kan användas
med lika förstklassigt resultat i alla förekommande ty-
per av motorcykelmotorer, 2- eller 4-taktare, 1- eller
2-cyl., standard-, sport- eller racermotorer. Denna olja
bibehåller — även under de högsta i en luftkyld motor
förekommande temperaturerna — en betryggande smörj-
ningsförmåga, och har ingen tendens till koks- och sot-
bildning eller slam- och beckavlagringar.

Om motorn vintertid utsattes för kraftig avkylning,
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och framförallt om det visar sig vara svårigheter att
starta, bör Gargoyle Mobiloil »DM» användas och vid
extremt låga temperaturer Gargoyle Mobiloil Arctic.

Har motorcykeln slutet cirkulationssystem för smörj-
oljan — exempelvis s.k. drysumpmotorer — där samma
smörjoljemängd gång på gång pumpas fram genom
smörj systemet, är det omöjligt att undgå att oljan blir
förorenad av sot- och smutspartiklar samt utspädd med
vatten och bensin. Hur välskött en motor än är och hur
hög kvalitet den använda smörjoljan än har, är det där-
för nödvändigt att efter en viss tids användning (unge-
fär 4000 km.) avtappa den använda oljemängden och
efter rengöring av motorn ersätta den med färsk olja.

I motorer med direkt smörjoljetillförsel till alla smörj-
ställen användes oljan bara en enda gång, men pressas
i gengäld fram i mycket små kvantiteter, vilket gör att
fordringarna på oljan äro om möjligt ännu större än i
föregående fall. I sådana motorer behöver något olje-
byte icke företagas, men med jämna mellanrum bör den
i vevhuset eventuellt befintliga överblivna smörjoljan av-
tappas. Rengöring av motorn är naturligtvis av stor vikt
även i dessa motorcyklar.

Oljesmorda motorcykel-växellådor skola alltid hållas
väl fyllda med Gargoyle Mobioil »D». (Vi hänvisa till
tabellen i slutet av broschyren). Växellådan bör i likhet
med motorn tömmas med jämna mellanrum och nog-
grant rengöras innan nytt smörjmedel påfylles.

En annan viktig detalj, som ofta nonchaleras, är de
öppna drivkedjorna. For att kunna fungera tillfreds-
ställande, trots att de äro kraftigt utsatta för damm och
smuts, måste kedjorna med jämna mellanrum avtagas
och tvättas i fotogen, varefter de smörjas genom ned-
läggning i ett bad med lämplig olja. För alla smörjnipp-
lar i motorcykelns framgaffelsystem m.m. rekommende-
ras Gargoyle Mobilgrease N:o 2, varvid smörjningen
lämpligast utföres med användande av en vanlig tryck-
spruta.
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Om en motorcykelförare ständigt har sin uppmärk-
samhet riktad på smörjningen och använder lämpliga
kvalitetsmörjmedel, kommer han att vinna inte endast
tillförlitlighet och driftsäkerhet hos motorn, utan även
ett gott ekonomiskt resultat. En kvalitetsolja garante-
rar nämligen minsta tänkbara slitage och därigenom ökad
livslängd och färre reparationer.

Vacuum Oil Company har utgivit korta smörj nings-
föreskrifter för Harley-Davidson-, Rudge-, FN-, Norton-
o.a. motorcyklar, vilka vi med nöje sända på begäran.

MOTORCYKLARNAS VÄXELLÅDOR
(Modeller, som icke smörjas med motorolja)motorolja)

cw

Som- »T- m.

~,
™ Vintermar

CW

Mgl
C
C
C

Mg2

DKW Block 200, Block 300, Luxus Sport 300
(1933)
övriga mod. 1937—1933 utom KM 175, Luxus
200 (1933)

Douglas

NSU—D mod. 201/OSL, 251/OSL, 351/OSL,
351/OS, 351/OT, 501/OS, 501/OSL, 601/OSL
(1937—34)
201 ZD Pony, 201 ZDL (1936—34), 175 ZD
(1933)

Royal Enfield, treväxl

Mgl
CW
CW
CW
Mgl

EP

New Hudson
New Imperial, standardmodeller
NSU, mod. Motorsulm

EPW

Zundapp S 350 (1933)

Mg2
Mg2
Mg2
Mg4

Mgl
Mgl
Mgl
Mg4

Sunbeam

För axelväxlarna rekommenderas: sommar
EP, vinter EPW.
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FÖRSTA VILLKORET FÖR EKONOMISK
TRAKTORDRIFT — FÖRSTKLASSIGA
SMÖRJMEDEL OCH GOD SKÖTSEL

Då Ni kalkylerar vad Eder traktor kommer att kosta
Eder, finner Ni att utgiften för smörjoljan är en av de
allra minsta. Det kan dock hända, att det är just denna
lilla post som ställer alla Edra beräkningar på huvudet,
ty om Ni inte redan från början beaktar smörj ningens
betydelse, inträffar det lätt att livslängden på traktorn ej
blir på långt när den beräknade, att reparationsräknin-
garna stiga långt över de belopp Ni kalkylerat med, o.s.v.

Motorn i Eder traktor arbetar under ogynnsammare för-
hållanden än vilken annan förbränningsmotor som hälst.
Traktormotorn kan gå fullt belastad, praktiskt taget da-
gen i ända och arbetstemperaturen blir därför hög och li-
kaså påfrestningen på de olika delarna i motorn. Som
jämförelse må nämnas, att en bilmotor ytterst sällan går
med full belastning.

Låt oss nu se vad som händer, om man använder en
dålig eller olämplig olja. En dylik olja har ej samma
smörjningsförmåga som en god olja, utan oljehinnan,
som skall skydda friktionsytorna, brister och motorn för-
slites överhövan. När cylindrarna, bliva slitna, ökar olje-
förbrukningen kraftigt. Smörj oljeförbrukningen, som
normalt kan vara i liter pr. dag, ökar kanske till 3 eller
måhända ända till 4 liter. Även brännoljeåtgången stiger
och vad värre är, man kan bli stående med sin traktor,
när man som bäst behöver den. Då är reparation ound-
viklig och kostnaderna härför stiga till ansenliga summor.

Med en olja av god kvalitet erhåller man fullgod smörj-
ning och minsta möjliga slitage. Oljeförbrukningen hål-
ler sig låg och man kan fullt lita på motorn.

Vilken olja man än må använda, förorenas den likväl
småningom, genom inträngande damm, utspädning med
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brännolja o.s.v. Det är därför nödvändigt, att regelbun-
det byta olja i vevhuset. Erfarenheten visar emellertid,
att man med en god motorolja kan utsträcka perioderna
för ombyte av oljan, ty en förstklassig olja försämras
icke så fort. Enbart härigenom kan man oftast få igen
hela merkostnaden för den förstklassiga oljan.

Man bör ej heller glömma smörjningen av växellådan.
Mången traktorägare har bittert fått ångra, att han ej
sett upp med denna sak. Även växellådsoljan måste ut-
bytas regelbundet. Också här gäller det, att en först-
klassig olja kan göra god tjänst längre än en sämre olja.

Mobiloil rekommendationerna för traktorer framgå å
sida 86. På begäran stå vi med nöje gratis till tjänst med
av oss utgivna smörj ningsinstruktioner för Fordson trak-
torer.

Som en sammanfattning kunna vi säga, att förstklas-
siga smörjmedel samt en väl och rätt skött smörjning är
första och viktigaste villkoret för en ekonomisk traktor-
drift.

Då utgiften för smörjoljan, som sagt, är bland de allra
lägsta utgiftsposterna för traktorn, borde varje traktor-
ägare ägna smörjningen den omtanke och uppmärksam-
het som fordras för att få ett gott resultat av traktorn.
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NÅGRA RÅD ANGÅENDE SMÖRJNING
AV BÅTMOTORER

Båtmotorns arbetsförhållanden.
Liksom traktorn, arbetar även båtmotorn ständigt

med full effektutveckling. Nödvändigheten av effektiv
smörjning och fordringarna på den olja, som användes,
äro därför större när det gäller en båtmotor — i all syn-
nerhet om man tar hänsyn till det obehag och de risker,
som ett motorhaveri för med sig. Om en motorbåts-
ägare uppskattar fördelarna med en under alla förhållan-
den tillförlitlig motor, bör han därför använda en olja,
som tack vare sin höga kvalitet kan lämna en fullgod
smörjning. Detta kommer också i längden att bli eko-
nomiskt lönande genom att reparationerna bli få och un-
derhållskostnaderna obetydliga.

De allra flesta tillverkare
av motorbåtsmotorer rekommendera i sina instruktions-
böcker Gargoyle Mobiloil, som gjort sig känd som den
förnämsta kvalitetsoljan för motorbåtsmotorer. I samråd
med båtmotortillverkarna ha Vacuum Oil Companys
ingeniörer i den rekommendationstabell,
som återfinnes å sida 86 fastställt det
märke Gargoyle Mobiloil, som är lämpli
gast för de vanligast förekommande båt
motorerna.

I motorer med cirkulationssystem
för smörjoljan blir den i motorn befintliga
oljemängden så småningom utspädd med
bensin och vatten och förorenad av sot,
slam och metallpartiklar, vilket gör att
även den bästa kvalitetsoljan med tiden
förlorar en del av sin smörj förmåga. Det
är därför nödvändigt att med jämna mel-
lanrum utbyta hela den i vevhuset befint-
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liga smörjoljemängden. På grund av att
oljans försämring i hög grad är beroende
på det skick i vilket motorn befinner sig
och huru den behandlas, är det svårt att
angiva någon allmän körtid, efter vilken
oljan bör bytas. I de flesta fall har det
emellertid visat sig lämpligt att företaga
oljebyte efter var so:de—8o:de körtimme.
Den begagnade oljan bör avtappas omedel-
bart efter en körning medan motorn ännu
är varm och oljan tunnflytande. Innan
färsk olja påfylles bör motorn sköljas ren
genom en stunds körning med en tunn s.k.
spolningsolja. Obs.! För renspolning bör
aldrig fotogen användas.

Båtmotorns vattenpump
är ofta försedd med en fettkopp för smörjning av pum-
pens lager och packning. I denna fettkopp bör användas
Gargoyle Mobilgrease N:o 6 — ett fett som är speciellt
framställt för att kunna motstå all inverkan av kylvatt-

net. För fettsmorda backslag rekommenderas Gar-
goyle Mobilgrease N:o 2, medan oljesmorda back-
slag skola smörjas antingen med motorolja eller
en växellådsolja — Gargoyle Mobiloil »C».
Utombordsmotorer,
vilka i de flesta fall arbeta enligt tvåtaktsprincipen,
smörjas genom att den nödvändiga oljekvantiteten
inblandas i bränslet. Av särskild vikt vid detta
smörj ningssystem är att använda de riktiga bland-
ningsförhållanden, vilka återfinnas i tillverkarnas
instruktionsböcker. All tillblandning av bränslet bör
ske i särskilda, väl rengjorda kärl och med stor
noggrannhet. För utombordsmotorernas under-
vattensväxlar rekommenderas Gargoyle Mobil-
grease N:o 4, som ger effektiv tätning och god
smörjning av dessa kuggväxlar.
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VILKA OLIKA MÄRKEN AV GARGOYLE
MOBILOIL FINNAS

Gargoyle Mobiloil Arctic Special (S.A.E. N:o 10 &

jo \Y) är en specialolja avsedd för användning vid excep-
tionellt låga temperaturer.

Gargoyle Mobiloil Arctic (S.A.E. N:o 20 och 20 W)
är den mest använda vinteroljan och rekommenderas för
alla bilar vintertid, när temperaturen understiger o° C.
Jfr. Mobiloil-tabellen sida 80.

Gargoyle Mobiloil »A» (S.A.E. N:o 30) är en relativt
tjock olja, som rekommenderas för automobiler (bl.a.
Chevrolet sommartid) och utombordsmotorer. Se Mobil-
oil-tabellen!

Gargoyle Mobiloil »AF» (S.A.E. N:o 40) är en tjock
olja, mellan »A»» och »BB», som rekommenderas som-
martid för en hel del bilmärken bl.a. för Ford. Se Mobil-
oil-tabellen!

Gargoyle Mobiloil »BB» och »B» (S.A.E. N:o 50 och

1 gallons förpackning.
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S.A.E. N:o 60) äro tjocka oljor, av vilka den först-
nämnda rekommenderas för flera person- och lastbilar
samt bussar och traktorer.

Gargoyle Mobiloil »D» och »DM» äro specialoljor
som rekommenderas för praktiskt taget alla tävlingsbilar
och motorcyklar. Gargoyle Mobiloil »D» är sommar-,
»DM» vinterkvaiitet.

Gargoyle Mobiloil Aero »Red Band», »Green Band»
och »Blue Band» äro flygmaskinsoljor, och stå vi på be-
gäran gärna till tjänst med närmare uppgifter betr. dessa.

Gargoyle Mobiloil »CW» (S.A.E. N:oo,o) är en tjock
olja, som rekommenderas för smörjning av de flesta
växellådor och differentialer vintertid.

Gargoyle Mobiloil »C» (S.A.E. N:o 160 el. 110) aren
mycket tjock olja, som rekommenderas för smörjning av
de flesta växellådor och differentialer sommartid.

Gargoyle Mobiloil »EP» och »EPW» (S.A.E. EP 160
eller EP 110 samt EP 90) rekommenderas för några per-
sonbilars differentialer bl.a. Ford bilarnas bakaxlar, den
förra sommar-, den senare vintertid. Dessa oljor äro syn-
nerligen smörjkraftiga och inverka icke skadligt på kul-
och rullagren.

Gargoyle Hypoid Gear Lubricant (Hypoid Gear Lu-

Gargoyle Mobilgrease: se sida 29.
Andra specialsmörjmedel: bromsvätska, stötdämpar-

oljor, kylvätska, etc, se sida 32.

bricant S.A.E. 90). En specialolja för bakaxlar försedda
med hypoidväxel, såväl sommar- som vintertid.

VÅRA FÖRPACKNINGAR

»BB» och »B» föras i hela och halva samt 15 gallons
järnfat och i 5 och 1 gallons kannor.

Gargoyle Mobiloil Arctic Special, Arctic, »A», »AF»,

Gargoyle Mobiloil »D» och »DM» föras i halva och
15 gallons järnfat samt i 5 och 1 gallons samt 1 liters

kannor.
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Gargoyle Mobiloil Aero »Red Band» och »Green
Band» föras i hela och halva järnfat samt i 5 gallons
kannor.

Gargoyle Mobiloil »C» och »CW» föras i hela och
halva samt även i H järnfat för »Dolly»-pumpar och i
5 & 1 gallons kannor.

Gargoyle Mobiloil »EP» och »EPW» samt Gargoyle
Hypoid Gear Lubricant föras i samma förpackningar
som »C» och »CW».

Gargoyle Mobilubricant Soft-automobilvaselin föres
i V* järnfat samt 5 och 1 skalp, burkar.

Gargoyle Mobilgrease-fetten föras i följande förpack-
ningar: N:o 1 och 2 i hela, halva och Vt fat samt i 5 och
2 skalp, burkar. N:o 4, 5 och 6 föras i 25, 5 och 1 skalp,
burkar.

Gargoyle Velocite Oil »E» föres i 1 liters kannor

Household Lubricant (Gargoyle Velocite Oil »D»)
föres i originala 100 grs. kannor.

15 gallons fat.
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5 gallons förpackning.

Gargoyle Mobil Upperlube föres i 5 gallons och %

liters kannor. De sistnämnda äro försedda med ett mått
och är ett dylikt mått avsett för 5 liter bensin.

Voco Brake Fluid Special, Voco Penetrating Oil och
Voco Shock Absorber Oil föras i 5 gallons och V2liters
kannor.

Voco Shock Absorber Oil Special föres i 5 gallons,
1 gallons och 1 liters kannor.

Mobil-specialprodukter föras i följande förpacknin-
gar: Mobil Gloss i V 3liters kannor; Mobil Wax i 100
grams tuber samt i kgs. askar; Mobil Wax Härd i K
kgs. askar; Mobil Dry Lubricant i 25 grams stänger;
Mobil Radiater Flush och Mobil Window Spray i 1 liters
kannor; Mobil Freezone i 1 gallons kannor; Mobil Hydro-
tone, Mobil Top Dressing, Mobil Stop Leak och Mobil
Spöt Remover i *4 liters kannor; Mobil Touch-Up Black
Enamel i 140 grams kannor; P.D—293-fjäderolja säljes
i Vi och Vi fat samt i 5 och 1 gäll. kannor.
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Kylar-, vevhus- m.m. kapaciteter i de vanligast
förekommande amerikanska personbilarna.

(Kapaciteterna i liter)

Växell. Bak-
Märke och modell Vevhus + axe j Kylare

frihjul

BUICK
1937

8 (40) 5-7 0.8 1.4 12.6
8 (60) 7.6 1.2 1.4 16.2
8 (80) (90) 7.6 1.2 1.9 16.2

1936
8 (90) 7.6 1.3 2.3 16.2
8 (60) (80) 7.6 1.3 2.0 16.2

1935-6
8 (40) 5.7 0.9 1.5 13.3,12.5

1934-5
8 (34-50) (50) 6.7 0.9 1.5 14.7
8 (34-60) (60) 7.6 2.0 2.3 17.1
8 (34-90) (90) 8.6 2.0 2.8 21.9

1934
8 (34-40) 5.7 0.9 1.5 13.3

1933
8 (33-50) 6-7 2.0 1.5 13.3
8 (33-60) 7.6 2.0 2.3 16.2
8 (33-80, 33-90) 8.6 2.0 2.8 19.0

CHEVROLET
1937

6 (GA) (GB) 4.8 0.7 1.6 12.4
1936

Standard (FC) 4.8 0.7 1.5 14.3
Master (FA, FD) 4.8 1.3 2.3 14.3

1935
Master (ED) 4.8 1.3 2.3 10.5
Master Truck (EB) 4.8 1.3 2.3 10.5

1934-5-6
Master Truck (P, Q) R 4.8 3.3 3.5 10.0,14.3

1934-5
Master (DA, EA) 4.8 1.3 2.3 10.0,10.5

Standard (DC, EC) (*mod. DC
4.3 1.) *4.8 0.8 1.5 9.5

1933
Master, Eagle (CA, CB) 4.8 1.6 2.3 10.0
Standard (CC) 0.7 l£ 9.5

1932-3 .Truck (M & N, C) 4.8 -3.3 3.5 10.S

CHRYSLER
1937

Royal (C 16) 4.8 1.1,1.5 1.5 19.0
Imperial (C 14) 5.7 1.1,1.5 1.5 20.9
Imperial Cust. C 15 5.7 2.9 2.9 20.0
Airflow (C 17) 5.7 2.9 1.9 16.2

1936
6 (C 7) (»överväxl. 2.3 1.) 5.7 *1.3 1.6 18.1
De Luxe (C 8) (*Overväxl. 2.3 L) 5.7 *1.3 1.6 20.8
Airflow 8 (C9) (*överväxl. 3.1 1.) 5.7 »1.9 2.1 18.1

Airflow Imp. 8 (C 10) 5.7 3.1 2.1 18.1
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frihjul

1935
Airstream 6 (C-6) 5.7 1.3 1.6 16.2
Airstream 8 (CZ) 5.7 1.3 1.6 19.0

Airflow 8 (C-l) (*överväxl. växell.
3 1) 5.7 *1 9 2.1 181

Airflow Imp. 8 (C-2), Cust. (C-3) 5!7 &I 2.1 18J
1934-5

Airflow Cust. Imp. 8 (CW) 7.6 3.3 4.1 22.8
1934

6 (CA, CB) 5.7 1.3 1.6 14.7
Airflow (CU) (*överväxl. växell.
3.1 1.) 5.7 *1.6 2.1 21 9

Imp. 8 (CV) 5 7 3.1 2.1 21.9
1933

6 (CO) 5.7 1.6 1.6 14.7
Imp. Cust. 8 8.1 2.5 4.1 28.5
Royal 8 (CT), Imp. 8 (CQ) (*lmp.
8 (CQ) 18.9 1.) 5.7 1.6 2.1 *18.4

DODGE
1937

6 (D 5) 4.8 1.1 1.5 15.2
1936

6 (D 2) 4.8 1.3 1.6 14.3
6 Truck (LC) 4.8 1.3 1.6 14.3
6 Truck (LE 16, 17, 21, 22, 30,
31, 32) 4.8 3.0 3.3 15.5
6 Truck (LF 35, 36, 37) 4.8 3.0 4.0 15.2

1935
6 (DU) 4.8 1.3 1.6 16.2
6, Truck (K-32, 33,34) 4.8 3.0 3.3 11.4
6, Truck (KH-30, 31, 32, 33, 34) 4.8 3.0 3.3 11.4

1934-5
6, Truck (K-45, 46, 47) 5.7 3.4 3.8 13.3

1933-4-5
6, Comn. HC, HCL; XC, KCL 4.8 1.4 1.6 14.3

1934
6 (DR, DS) 4.8 1.4 1.6 17.6
6 Truck (K-30, 31 32, 33, 34) 4.8 3.0 3.5 11.4

1933
6 (DP) 4.8 1.4 1.6 13.8
8 (DO) 5.7 1.8 2.1 17.6
6, Truck (H-30, H-31) 4.8 2.0 3.3 11.4
6, Truck (H-43, H-44) 5.7 3.5 2.5 11.4
6, Truck (G-30) 5.7 2.0 3.3 12.4

ESSEX
1933

Terraplane 8 7.6 1.5 1.4 15.2
Terraplane 6 6.2 1.5 1.4 11.4

FORD
1937

V-8 (60) 3.8 0.8 1.1 14.3
V-8 (85) 4.8 1.2 1.2 20.9

1936
V-8 4.8 1.3 1.3 20.8
V-8 Truck 4.8 2.5 3.5 23.7

1935
V-8 4.8 1.3 1.3 19.0
V-8 Truck 4.8 2.5 3.5 23.8

56



>

I Växell. ga ]._
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1934
V-8 4.8 1.3 1.3 19.0

1932-3-4
4 sil. Truck 4.8 2.5 3.5 12.4

1933-4
V-8 Truck 4.8 2.5 3.5 20.9

1932-3
4 sil. 4.8 1.3 1.3 11.4
V-8 4.8 1.3 1.3 19.0

GRAHAM
1937

85 4.8 0.7 0.9 11.4
95 4.8 0.7,1.9 1.2 14.7
116 4.8 1.2,1.9 1.2 14.7

el. 2.6
120 4.8 1.9,2.6 1.2 14.7

1936
80 4.8 1.3 1.0 14.3
90 ('överväxl. 1.8 1.) ("några
mod. 17.6. 1) 4.8 *1.3 1.3 **14.7
110 Cöverväxl. 1.8. 1.) ("några
mod. 17.6. 1) 4.8 »1.3 1.3 **14.7

1935
Special 6 (73) 5.7 1.3 1.3 16.6
6 (74) 4.8 0.7 1.0 14.3
8 (72) 6.7 1.3 1.5 17.1
8 (75) 6.7 1.5 2.0 19.0

1934-5
6 (68) (*1935 mod. 1.3 1.) 5.7 *1.5 1.3 19.0

1933-4-5
Std. 6 (65), Std. 8 (67) 5.7 1.5 1.5 190
Std. 8 (64), Cust. 8 (69) 5.7 2.2 2.0 1.90

1933
Cust. 8 (57A) 5.7 2.2 2.0 19.0

HUDSON
1937

6 4.8 1.4 1.4 12.4
8 6.7 1.4 1.4 19.0

1936
6 4.8 1.5 1.5 12.4
8 6.7 1.5 1.5 18.9

1935
6 4.8 1.5 1.5 13.3.15.2
8 6.7 1.5 1.5 20.0

1934
8 6.7 15 1.5 21.9

1933
SuDer 6 5.7 1.7 2.0 13.8

1932-3
8, Pacemaker 8 7.6 1.5,1.7 2.0 16.2

INTERNATIONAL
1934-5-6

4, Truck (C-10, C-2u) 3.8 2.7 4.7 16.2
6, Truck (C-30) 6.2 2.7 4.7 14.7

1933-4-5-6
6, Comm. (D-l) (C-l) (*mod. D-l
12.8 1.) 5.7 1.0,1.5 1.0,2.0 »14.3
6, Truck (C-35, C-40) 7.1 2.7,4 5 48,7.5 18.3
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1933-4
4, Truck (A-l, A-2) 3.8 2.7 4.7 13.3
6, Truck (A-3) 5.7 2.7 4.7 17.1
6, Truck (B-3, B-4) 7.1 2.7 4.7,7.5 19.0

LINCOLN ZEPHYR
1936-7

V-12 5.7 1.2 1.2 25.7

LINCOLN
1936-7

V-12 114 2.8 2.8 30.4
1934-5

V-12 (136" W.W.8., 145" W.8.) 12.4 2.8 2.8 30.4
1933

V-12 (136" W.8.) 10.5 2.8 2.8 30.4
V-12 (145" W.8.) 11.4 2.8 6.2 32.3

MARMON
1932-3

16 9.5 2.5 2.2 32.3

NASH
1937

Amb. 6 6.7 1.6,2.8 1.9 16.2
Amb. 8 6.7 1.6,2.8 2.8 17.2

1936
400 (3640 A) ('överväxl. 2.8. 1.) 5.7 *1.5 1.5 17.1
400 (3640) ('överväxl. 2.8 1.) 6.7 »2.0 1.5 17.1
Amb. 6 (3620) ('överväxl. 2.8. 1.) 6.7 *1.5 3.0 17.1
Amb. 8 (3680) ('överväxl. 2.8. 1.) 6.7 *1.5 3.0 20.0

1935
Acv. 6 (3520) ('överväxl. växell.
2.8 1.) 6.7 »1.5 3.0 16.6
Adv. 8 (3580) ('överväxl. växell.
2.8 1.) 6.7 »1.5 3.0 20.0
Amb. 8 (3580) 6.7 2.8 3.0 20.0

1934
Big 6 (1220) ('Frihjul 2 1. 6.7 *1.5 3.0 16.6
Adv. 8 (1280) CFrihjul 2. 1.) 7.6 *1.5 3.0 20.0
Amb. 8 (1290) CFrihjul 2. 1.) 9.5 *1.5 6.0 20.9

1933
Big 6 (1120) Std. 8 (1130) 6.7 1.5,2.0 3.0 18.1.15.2
Spec. 8 (1170) 6.7 2.0 3.0 16.2
Adv. 8 (1180); Amb. 8 (1190) 7.6,9.5 2.0 2.2,3.0 20.0

OLDSMOBILE
1937

6 5.7 0.9 1.2 15.2
8 6.7 0.9 1.2 19.0

1936
6 (F-36) 5.7 1.0 1.2 12.4
8 (L-36) 6.7 1.0 1.2 15.2

1934-5
6 5.7 1.0 1.2 14.3,12.4

1935
K 6.7 1.0 1.2 15.2

1934
8 (L-34) 6.7 1.0 1.2 18.1

1933
6 (F-33), 8 (L-33) 5.7,6.7 1.0 1.2 16.2,18.1
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PACKARD
1937

6 6.7 0.9 2.0 16.2
Super 8 7.6 2.1 3.0 22.8
12 9.5 2.1 2.8 38.0
120 6.7 0-9 2.0 19.0

1936
8 7.6 2.2 3.0 18.9
8 (120) 6.7 1.0 2.1 17.1
Super 8 8.9 2.2 3.0 20.8
12 9.5 2.2 3.0 37.8

1935
8, Super 8 7.6,9.5 2.2 3.0 19.0,20.8
8 (120) 6.7 1.0 2.1 15.5

1934-5
12 9.5 2.2 3.0 37.8

1934
8, Super 8 7.6,9.5 2.2 3.0 19.0

1933
8, Super 8 7.6,9.5 2.2 3.0 19.0
12 9.5 2.2 3.0 37.8

PLYMOUTH
1937

6 (P 3, P 4) 4.8 1.1 1.5 14.3
1936

P 1. P 2 1.3 1.6 14.3
1935

De Luxe 6 (PJ) 4.8 1.3 1.6 14.3
1934

6 (PF) 4.8 1.4 1.6 13.3
1933-4
6 (PD); De Luxe 6 (PE) 4.8 1.4 1.6 12.4,15.2
1933

6 (PC) 4.8 1.4 1.6 12.4

PONTIAC
1937

6 5.7 0.8 1.4 15.2
8 6.7 0.8 1.4 iai

1936
De Luxe 6 (26 A) 5.7 0.9 2.2 14.3
Master 6 (26 B) 5.7 0.9 2.2 14.3
De Luxe 8 (28) 6.7 0.9 2.2 16.2

1935
De Luxe 6, Std. 6 5.7 1.2 2.2 12.8
Straight 8 6.7 1.2 2.2 13.3

1934
Straight 8 6.7 1.2 2.2 14.3

1933
Straight 8 6.7 1.2 2.2 14.3

REO
1936

Flying Cloud (6-D) 5.7 1.0 1.0 17.1
1935

6A, 6B 5.7 1.0,2.0 1.0 17.1
Royale 6 (Conv.) 5.7 1.7 1.5 18.1
Royale 6 (Aut. växell.) 5.7 2.5 1.5 18.1
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Märke och modell Vevhus ; + axe i Kylare
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1933-4
Fly. Cld. 6 (S4, S3, S2Conv.) 5.7 1.7 1.5 18.1

Fly. Cld. 6 (S4, S3, S2) <Aut. växell.) 5.7 2.5 1.5 18.1
Royale 8 (Conv.) 7.6 1.7 2.5 23 8
Royale 8 (Aut. växell,) 7.6 2.5 Z5 23.8

ROCKNE
1932-3

6 (10), 6 (65) 4.8 1.3 1.2 11.4

STUDEBAKER
1937

Dictator 6 5.2 1.2,2.8 1.4 12.4
President 8 7.6 1.4,2.1 1.6 15.2

1936
Dictator 6 (3 A) ('överväxl. 3 1.) 5.7 »1.3 1.3 13.3
Dictator 6 (4 A) Cöverväxl. 3 1.) 5.7 »1.3 1.3 13.3
President 8 (2 C) ('överväxl. 3.5 1.) 7.6 *1.5 2.0 16.2

1935
Dictator 6 (IA, 2A) (*1.4 1. frihjul) 4.8 »1.3 13 15.2
Commander 8 7.6 1.7 2.5 20.9
President 8 7.6 2.7 2.5 20.9

1934
Dictator 6 (A) 4.8 1.4 1.2 15.2
Commander 8 (B) 62 1.4 1.2 17.1
President 8 (C) 6.2 1.7 2.0 17.1

1933
6 (56) 5.7 1.6 2.0 133
Commander 8 (73) 6.2 16 2.0 14.3
President 8 (82) 6.2 1.6 Z5 17.1
Spd. Pres. 8 (92) 7.6 2.0 3.5 21.9

STUTZ
1932-3-4-5

M, MA, MB, SV-16, DV-32 11.4 3.0 2.0 26.6

TERRAPLANE
1937

6 4.8 1.4 1.4 12.4
1936

6 4.8 1.5 1.5 12.4
1935

De Luxe 6 4.8 1.5 1.5 13 3,15.2
Special 6 4.8 1.5 1.5 12.4

1934
6 4.8 1.5 1.5 17.1

WILLYS
1937

37 3.8 0.6 0.6 10.5
1933-4-5-6

77 3.8 0.5 0.5 8.6
1933

99 6.7 1.0 1.5 11.4

WILLYS-KNIGHT
1933

6 (66E) 7.6 1.5 2.2 19.0
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_. „_. . . Bensin Smörjolja Diverse
Da- Mataren visade
tum km. Li- Pris Li- Pris Pris

ter mk. Ip. ter mk. Ip. Art mk. Ip.

Summa

Då dessa sidor äro fulla, bedes anhålla om ny bok, vilken tillsändes Eder
gratis. (Obs. utklippkupongen i slutet av boken).



Rätt Smörjning

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE MO-
TORFELEN OCH DERAS AVHJÄLPANDE

Startmotorn förmår icke draga motorn i gång.
Tänd billyktorna. Tryck ned konan och startmotor-

pedalen. Om lyktljuset härvid väsentligt försvagas, så
ligger felet i batteriet.

Om starten bereder svårigheter, så avhjälpes detta lättast
genom att skuffa vagnen. Detta bör ske på högsta växeln.
Gasspjället (throttle) öppnas
något, strömmen vrides på
och choken öppnas helt och hål-
let. Kopplingen slås småning-
om på. Även om batteriet är
helt urladdat, så kan motorn
startas genom att skjuta bilen
framåt.

Man kan även starta vagnen
med handveven. Drag veven
uppåt med en kort energisk
knyck. Däremot bör handveven
aldrig tryckas nedåt.

Drag veven uppåt — men
tryck den aldrig nedåt.

Fel i batteriet
Batteriet är oladdat. Kontrollera vätskeståndet i acku-

mulatorn och kontrollera syrehalten med hydrometer. En
brinnande tändsticka får aldrig hållas över batterikor-
karna. Den i ackumulatorn bildade vätgasen bringas i så
fall att explodera. — Det är speciellt vintertid av vikt att
batteriet är i skick. En fulladdad ackumulator fryser icke.

Lösa eller sönderfrätta batterikablar. Tänd lyktorna och
skaka på ackumulatorkablarna. Om lyktskenet börjar
flämta, och ampéremätarens nål ger våldsamma utslag,
är det ett tecken på att felet är att söka i dålig kontakt.

Fel i startsystemet.
Startmotorn går runt utan att draga maskinen i gång.

Felet består då i en fastbeckad spiralaxel eller i att start-
motorns kugghjulsfjäder har sprungit sönder.
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Startmotorns kugghjul har
fastnat. Om startmotorn icke
roterar, och motorn icke kan
vridas runt med handveven, har
antagligen startmotorns kugg-
hjul fastnat i svänghjulens
kuggkrans. Avbryt tandningen,
koppla in högsta växeln och
skaka vagnen försiktigt fram
och tillbaka. Om detta icke
hjälper, måste startmotorns
bultar skruvas upp. Startmo-

Startmotorns kugghjul
har låsts fast i svänghju-

lets kuggkrans.

torn omskakas därpå tills kugghjulen lossna
Felaktig startmotor. Om startmotorn icke roterar och

ljusen avmattas då man trycker på startpedalen, så kunna
startmotorns lager vara fastbeckade. Använd endast tunn
olja till smörjning av startmotorn, t.ex. Mobiloil Arctic.

Fel i motorn.
Orätt olja har använts. Starta motorn med handveven.

Om en kall motor erbjuder stort motstånd, beror detta
på att orätt olja kommit till användning. Byt om till
Mobiloil Arctic på vintern. Mobiloil Arctic är köldbe-
ständig.

Motorn startar icke

Bensintanken är tom. Detta inträffar oftare än man
tror. Ibland beror detta på att bensinmätaren icke är
tillförlitlig. Kontrollera bensinnivån med en matsticka.

Bensinen innehåller vatten. Om motorn hostar och
helt plötsligt stannar, angiver detta att vatten kan finnas
i bensinen. Iså fall bör man tömma förgasaren och ben-
sinsikten samt torka dem. Om motorn härefter ännu
hostar, finnes vatten i hela bränslesystemet. Sikten som
befinner sig vid bensinpumpen eller vacuumtanken bör
rengöras, bensintanken tömmas, bensinledningarna lösta-
gas, varefter man blåser luft genom dem.

Fel i bränslesystemet.
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Oförgasad bensin finnes i motorn. Om man vid star-
ten håller choken alltför länge öppen, kan flytande bensin
komma in i cylindrarna och detta förhindrar startandet.
Oftast observeras detta på den ökade bensinlukten eller
på att förgasaren rinner över. Choken bör stängas och
strömmen likaså, öppna gasspjället för fullt och vrid
motorn med handveven runt ca. 5 sekunder. Härigenom
avlägsnas överflödsbensinen från cylindrarna.

Förgasaren är utan bensin. Om intet »vått» susande
ljud höres i förgasaren, då motorn startas med choken
öppen, så framgår härav att förgasaren är utan bensin.
Om själva förgasaren har fel, måste den repareras av en
specialist.

Ingen bensin kommer från bränslepumpen. Löstag till-
förselröret till förgasaren. Koppla av strömmen och vrid
motorn runt med startmotorn. Om trots detta bensin
icke uppenbarar sig, så ligger felet i pumpen, sikten eller
i tillförselröret (supply line).

Fel i tandningssystemet.
Tandningssystemets ledningar äro lösa. Företag föl-

jande prov. Tänd ljusen och koppla på tandningen. Giv
akt på ampéremätaren. Om ljusen brinna och mätaren ej
funktionerar, har mätaren fel. Om ljusen brinna och
mätaren funktionerar, böra ljusen släckas och felet
sökas i lösa ledningar.

Fel i tandstiften och lednin-
garna. Tänd ljusen och låt mo-
torn rotera med tillhjälp av
startmotorn. Håll en hammare
mot tandstiftets övre del, så-
som på vidstående bild. Om en
gnista uppstår, äro ledningarna
i skick, men tandstiftet kan ha
fel. Om ingen gnista synes, kan
felet vara i ledningarna. Under-
sök dessa. Se till att varje led-

Undersökning av tand-
stift.
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ning är ordentligt fäst vid strömfördelaren, ty en lös led-
ning kan på detta ställe förorsaka tandningsfel. Lednin-
garna borde förnyas efter ca. 13,000 km. körning, eme-
dan gamla ledningar ge en 50 % sämre gnista.

Fel i avbrytarspetsarna} induktionsspolen eller konden-
satorn. Om tandstiften och ledningarna äro i gott skick,
bör man undersöka ström fördelarens avbrytarspetsar.
Event. fel måste avhjälpas av en specialist.

Mekaniska fel i motorn.

Fastbeckade ventiler och läkande karmringar. Om mo-
torn ännu icke startat, kan felet finnas i ventilerna, i slit-
na kannor och cylindrar. Om ventilerna beekat fast,
kan man ofta märka detta på att bränslet kontinuerligt
stänker ut ur förgasaren.

Motorn tänder oregelbundet och går ojämnt.

Tandstiften äro felaktiga eller kontakten är dålig.
Försena tandningen och låt motorn arbeta riktigt lång-
samt samt tryck en med träskaft försedd mejsel mot cy-
linderlocket så, att mejselspetsen berör tandstiftet. Om

Fel i tandningssystemet.

motorn härvid går långsamma-
re, så funktionerar tandstiftet.
Om motorn däremot går med
samma hastighet, tänder tand-
stiftet icke. Granska lednin-
garna. Om de äro oljiga, böra
de rengöras eller förnyas. Spänn
till kontaktställena.

Tandstiften äro svaga. Om
maskinen går jämnt, då den ej
är belastad, men knycker och
tänder ojämnt vid körning,
så kan felet bero på svaga tänd-Kontrollering av
stift.tandstiften.
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Vad som i allmänhet bör iakttagas betr. tandstiften.
Tätt på varandra förekommande starter ooh korta kör-
ningar under kall väderlek förorsakar att tandstiftens
spetsar skadas. Då maskinen
blir uppvärmd, tända tandstif-
ten vanligtvis bättre. Låt mo-
torn rusa förrän Ni avbryter
tandningen. Härigenom ren-
göres motorn och starten under-
lättas.

Fel i strömfördelaren eller i
induktionsspolen. Om tandstif-
ten och ledningarna äro i pri-
ma skick och motorn går
ojämnt, kunna strömfördela-
rens spetsar vara orätt inställda
eller slitna.

Gargoyle Ovansmörj-
ningsoljan löser beck-

bildningen.

Fel i bränslesystemet
Förgasaren är orätt inställd. Om motorn går ojämnt,

såväl då vagnen står samt vid stora hastigheter, eller
»hostar» då den är varm, så anger detta ofta att bränsle-
blandningen ej är rätt reglerad,

Bensinen förgasas icke. Om motorn går ojämnt, då
vagnen står, och den icke accelererar snabbt då man ökar
på gasen, kan felet ligga i ofullständig förgasning av
bränslet. Det oförgasade bränslet spolar bort oljehinnan
på cylinderväggarna och utspäder oljan i vevhuset.

Mekaniska störingar.
Fastnade eller orätt justerade ventiler. Om motorns

gång är ojämn, och man samtidigt hör ett metalliskt
»tap-tap-tap» ljud från ventilerna, så beror detta på att
en ventil fastnat eller är lös. Om man nu och då hör ett
gnissel, tyder detta på att ventilstyrningarna eller vipp-
armslagren äro torra. Om en ventil hakat sig fast, så
bör Gargoyle Ovansmörjningsol ja insprutas i förgasarens
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insugningsrör samtidigt som man låter motorn hastigt
rotera. Den med bensinen blandade Gargoyle Ovan-
smörj ningsoljan löser upp beckbildningarna och smörjer
ventilstängerna.

Slitna karmringar och cylindrar. Dessa förorsaka även
ojämn gång. Prov: Låt motorn
rotera hastigare än vanligt.
Lyssna till motorns gång vid
luftväxlingshålet. Susande ljud
betyder, att gas tränger förbi
kannan ned i vevhuset. Ol-
jiga tandstift äro ofta bevis
på samma sak. I detta fall
böra cylindrarna vanligtvis
borras och förses med nya
kannor och karmringar. Tjock-
kare olja bör ej användas.
Olja kan ej ersätta metall.

Läkande ventiler. För att
utröna om insugningsventi-
lerna läka, placerar man ett
tygstycke över förgasarens
luftintag. Om insugningsven-
tilerna läka, så blåses tyg-
stycket till följd av den till-
bakaströmmande luften bort.
Om Ni misstänker att ut-
blåsningsventilerna läka, så
bör Ni lyssna till ljudet vidSusande ljud betyda.

avloppet. Susande ljud betyder läkande utblåsnings-
ventiler. Om ventilerna läka, böra de naturligtvis
slipas.

Motorn utvecklar ej tillräcklig kraft och acceleration.

Bränsleblandningen är för stark eller för svag. För
stark bränsleblandning: Om motorn vid sakta gång ar-

Fel i bränslesystemet
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betar ojämnt, då vagnen står, eller om svart rök kommer
ifrån avloppet och man samtidigt hör smällar i förgasa-
ren, är bränsleblandningen för stark. 90 % av alla bilmo-
torer köras med för stark bränsleblandning. Spara pen-
gar genom att låta justera förgasaren rätt.

Bränsleblandningen är för svag: Om motorn »slår till-
baka» i förgasaren då farten ökas eller då man far ned
för en backe med kopplingen på, kan blandningen event.
vara för svag. Om tandstiftens porslinsdel har färgats
halmgul, är blandningen mycket svag. Om tändstifts-
spetsarna ofta brinna upp, så angiver detta att gasbland-
ningen är för svag. Förgasaren måste justeras rätt för
vinter- och sommarkörning. Luftrenaren bör efterses och
hållas i skick. Om mycket smuts finnes i luftfiltret, för-
orsakar detta för stark bränsleblandning och kraftför-
luster.

Läkande packningar och luftledningar. Om ett konstant
visslande ljud höres vid luftväxlingshålet, beror detta på
läckage i förpackningarna. Härav följer i vanliga fall,
att maskinen går ojämnt vid tomgång.

Fel i tandningssystemet.
Tandningen är för sen. Detta resulterar i kraftförlust

och överhettning. Tandningen bör omsorgsfullt regleras.
Tandstiftet ger för svag gnista. Gnistan kan vara till-

räckligt stark vid avprovning av tandstiftet, men då detta
insattes i motorn, visar sig gnistan vid den rådande höga
kompressionen vara för svag för att tända gasblandnin-
gen. Brist på tillräcklig kraft och acceleration kan för-
orsakas av brända tandstift eller strömfördelarspetsar,
av fel i induktionsspclen eller kondensatorn, eller av fel-
aktiga högspänningsledningar.

Mekaniska fel.
Orätt smörjning. En för tjock olja förorsakar kraft-

förlust. Detsamma är fallet med en olja som är synner-
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ligen utspädd med bensin. Slam i vevhuset resulterar i
samma sak. Mobiloil skyddar bäst alla slitytor, tätar
kolvringarna, minskar kolbildningen och avlägsnar smörj-
ningsfelen. Byt sommartid om olja efter 1,600 kms. och
vintertid efter 800 kms körning.

Maskinen knackar
Prov: Om maskinen knac-

kar, avbryt tandningen och låt
bilen rulla på frikoppling. Om
knackningen fortfar, beror det
på att något fel finnes i chas-
siet eller karosseriet. Om
knackningen upphör, är felet
i motorn.

Fel i bränslesystemet.
Mycket sotbildningar. Upp-

repade klara metalliska ljud
bero vanligen på sotavsätt-
ningar. Prov: Sen tandning.
Om knackningen avtager en-

Man lägger säkert mär-
ke till att motorn

knackar.

dast obetydligt, ådagalägger detta förekomsten av sot-
bildningar. Dessa uppstå lättare vid tomgång eller vid
långsam körning. Körning under hög hastighet hjälper
till att avlägsna sotbildningarna.

Orätt bränsleblandning. Om maskinen »galopperar»
ojämnt och en tjock rök kommer ur avloppet, beror detta
på att bränsleblandningen är för stark. En alltför stark
blandning får motorn att »skumpa» vid tomgång. Detta
förväxlas ofta med knackning i lagren. Förgasaren bör
justeras rätt.

Dålig bensin. Moderna högtrycksmotorer eller mo-
torer med medelmåttigt tryck, i vilka bildats kol-
avsättningar, knacka om man använder dålig ben-
sin.
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Fel i tandningssystemet.
Tandningen är för tidig. Knackningen beror på att

tandningen är felaktigt inställd.

Mekaniska fel i motorn.
Ventilerna äro fel justerade. För stort spelrum vid ven-
tillyftarstången förorsakar knackningar och speciellt är
detta fallet, om maskinen är kall. En liten ventilstyrning
förorsakar ett likadant ljud.

Slitna lager. Karmtappen knackar. Om man vid kör-
ning med ca. 50 kms. hastighet i timmen plötsligt lyfter
foten från gaspedalen och härvid höres skarpa metalliska
knackningar, så ge dessa vidhanden att karmtapparna el-
ler bussningarna äro slitna.

Accelerera hastigt. Starka klara knackningar ådagaläg-
ga, att vevaxellagren äro slitna.

Kör med ca. 50 kms hastighet i timmen och slå fot-
bromsen på. Ljudliga »skumpningar» betyda att ramlag-
ren äro lösa.

Biljud från kannan. Om man vid accelerering hör skräl-
lande ljud, betyder detta att kannan är lös. Bäst obser-
verar man detta då motorn är kall.

Motorn uppvärmes för mycket,
Fel i tandnings-

systemet.
För litet vatten. Detta är

den vanliga orsaken till att mo-
torn går för varm. Ibland kan
det också bero på att vatten-
pumpens packning läker, eller
att den i kylvattnet tillsatta ky-
larvätskan har avdunstat.

Dålig vattencirkulation. En
tilltäppt kylare eller ruttna
gummiledningar förorsaka även
för stark uppvärmning. Förnya de odugliga

gummislangarna.
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Kylsystemet har frusit. Om ånga stiger ur kylaren vin-
tertid, så är detta ofta ett tecken på att kylaren frusit.
Om kylarens nedre del är mycket kall och övre delen är
varm, är det säkert, att kylaren frusit. Om den nedre ky-
larslangen är kall och styv, kan hela kylsystemet hava
frusit. Kylaren fryser alltid från bottnen uppåt. Det är
härvidlag bäst att släpa vagnen till ett varmt garage och
låta isen långsamt smälta, förrän men försöker starta mo-
torn. Mobil Freezone kylarvätska förhindrar frysning.

Fläkten funktionerar otillfredsställande. Fläktens lager
kan vara dåligt smort, eller fläktremmen för lös.

Fel i bränslesystemet.
Orätt bränsleblandning. Om blandningen är för stark,

går motorn ojämnt ooh uppvärmes för mycket. En ut-
präglad bensinlukt kommer från avloppsgaserna och li-
kaså äro dessa svarta.

Mycket kolavsättningar. Om maskinen uppvärmes för
mycket, beror detta ofta på stora kolavsättningar. Dessa
funktionera som isolatorer, varför värmet ej kan avledas
till kylsystemet.

För sen tandning. Om tandningen är för sen, antändes
gasblandningen efter det kompressionen nått sitt maxi-
mum. Detta leder till att motorn går för varm.

Fel i tandningssystemet.

Mekaniska fel.
Orätt smörjning. Varmgång inträffar ofelbart, om

man använder smörjolja, som ej har den rätta tjockle-
ken, eller om man kör motorn utan att tillräckligt med
olja finnes i vevhuset.

Bromsarna släpa. Om bromsarna icke äro rätt juste-
rade, eller om bromsmekanismen icke öppnar sig tillräck-
ligt, kunna bromsarna gripa fast och förorsaka härigenom
varmgång i motorn.

Kylarspjället har låst fast sig. Om kylarspjället har låst
fast sig, resulterar detta i varmgång. Placera en kil mel-
lan spjällribborna, så att luften fritt kari passera.
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t

Mobiloil

Gargoyle

Mobiloil-
tabellen

1937

Rekommendationerna sälla för amerikanska och tyska
modeliar för aren 1933—1937, de övriga rekommen-
dationerna endast för 1934—1937 ars modeller.

Denna tabell angiver rätt märke Mobiloil för smörjning under normal
körning såväl sommar som vinter av personbilar, lastvagnar, bussar,

traktorer, motorcyklar och båt- & utombordsmotorer.

OY VACUUM OIL COMPANY AB
Helsingfors. Centralgatan 5, Telefon 30 626

Pärmbild av Mobiloil-tabellen, som finnes hos alla O/V
Vacuum Oil Company A/B:s återförsäljare. För de
flesta bilmärken, bl.a. för alla amerikanska bilar, gälla
rekommendationerna för de fem senaste årens modeller,
således 1933—1937. I det följande återgives texten i
Mobiloil-tabellen för 1937 i sin helhet.
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TABELLEN
De i denna tabell angivna rekommendationerna gälla för temperatur under
0° G. Om man vintertid ej behöver befara startsvårigheter, d. v. s. om
bilen förvaras i varmgarage och ej parkeras ute i kyla, kan dock sommar-
rekommendationen följas eller närmast tunnare märke användas. Vid
exceptionellt låga temperaturer rekommenderas användning av Gargoyle
Mobiloil Arctic Special.

Vinterrekommendationer.

Inkörning av motorn.
För inkörning av nya eller nyrenoverade personbilsmotorer rekommen-
deras Gargoyle Mobiloil Arctic sommartid åtminstone för de första 3,000
km. samt vintertid Gargoyle Mobiloil Aretic Special. Det är även till-
rådligt att vid inkörningen avända Gargoyle Mobil Upperlube-ovan-
smörjningsolja, som tillsats i bränslet, i enlighet med den blandnings tabell
som finnes på förpackningen.

Användning av Gargoyle Mobiloil »EP» och »EPW» samt
Gargoyle Hypoid Gear Lubricant.

Vid användning av ovannämnda oljor bör bakaxeln eller växellådan töm-
mas och fyllas med färsk olja efter var 8,000 km. Dessa oljor få icke
blandas med andra högtryckssmörjmedel.

Teckenförklaring.
Are betyder Gargoyle Mobiloil Arctic
AF „ Gargoyle Mobiloil AF
HGL „ Gargovle Hvpoid Gear Lubricant
C „ Gargovle Mobiloil C
EPW „ Gargoyle Mobiloil EPW osv.
Mgl

„ Gargoyle Mobilgrease N:o 1 osv.

S.A.E. numrorna.
S. A. E. numrorna angiva oljans tjocklek eller viskositet endast vid en
temperatur, men icke dess kvalitet eller övriga egenskaper. För oljans
kvalitet borgar namnet Gargoyle Mobiloil. De olika Gargoyle Mobiloil
kvaliteterna hava följande S.A.E. numror:

Gargoyle Mobiloil Arctic Special N:o 10 & 10W
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20 & 20W
Gargoyle Mobiloil A X:o 30
Gargoyle Mobiloil AF N:o 40
Gargoyle Mobiloil BB N:o 50
Gargoyle Mobiloil B N:o 60
Gargoyle Mobiloil C X:o 160 el. 110
Gargovle Mobiloil CW N:o 90
Gargoyle Mobiloil EP N:o EP 160 el. EP 110
Gargoyle Mobiloil EPW N:o EP 90

Gargoyle Hypoid Gear Lubricant = Hypoid Gear Lubricant N:o 90

Chassismörjmedel — Gargoyle Mobilgrease.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1: För smörjning av fjäderbultar och tappar,
styrsnäckor, styrstagets och parallelstagets förbindelselänkar etc. För
allmän chassismörjning vintertid. — Gargoyle Mobilgrease N:o 2: För
samma ändamål sommartid. — Gargoyle Mobilgrease N:o 4: För utom-
bordsmotorernas under vattenytan arbetande växelhus. Även för chassi-
smörjning sommar- och vintertid, ifall ett tunnare fett önskas. — Gargoyle
Mobilgrease N:o 5: För hjulnavar, fettsmorda kardanknutar och fettkoppar,
icke för vattenpumpar. — Gargoyle Mobilgrease N:o 6: — För smörjning
av vattenpumpars lager både i bilar och t. ex. båtmotorer. Även för
propelleraxelhylsan i motorbåtar.



PERSONBILAR
Sommar Vinter

I Växel- j Diffe-
Motor | jåda j rential

I Växel- I Diffe-Motor | låda | rential

Adler Diplomat (1937—34); Fa-
vorit och Standard (6
och 8 cyl.) mod. med
ZF växellåda AF

AF
AF
AF

EP C
EPW

Are
Are
Are
Are

EPW
EPW
CW

CW
EPW

CW

2.5 1. modell „10„ EPW
C

C CW
Trumpf, Trumpf junior
övriga mod C

Auburn 1936 alla mod; 1935
6-cyl.; 1934 6-cyl. Bak-
axel med dubbel utväx-
ling
6 cyl., bakaxelsyst. med !
kon. kugghjul (1934) ....

1934, 1933-mod. med bak- !
axelsystem med koniskt
kugghjul
Övriga mod. 1935—33 .. i

AF

AF

C

C

EP Are

Are

CW

CW

EPW

C CW

C
C
D

BB
C
C
C
C
C
C

C
C
C

CW
C

C
EP
C
C
C

HGL

Are
Are
DM
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

Are
Are
Are
Are
Are

CW
CW
DM
AF
CW
CW
CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW

CW
EPW
CW
CW
CW

BB
BB
D

BB
D
A
A
A

AF
AF

AF
BB
BB
A
A

Austin sportmod
Alla övriga mod.

HGL
EPW
CW

Bugatti
Buick 40 & 60 (1937)

övriga mod. 1937—36
(1935)
(1934—33)

EP
C
C

Cadillac 60 (1937)
Alla övriga 8-cyl. mod.
(1937 & 1936)
12 & 16 cyl. (1937—36) ..

övriga mod. 1935—34—33

CW
HGL

EP
EP
C

HGL

Chrysler Bakaxelsvst. m. hy-
poidväxel (1937—36—35)
Övriga mod. 1937—33 ..

EPW
EPW
CW

C

HGL
C

Citroen Framhjulsdrivna mod.
Övriga mod

AF
AF
BB
BB

C
C

CW
CW

HGL

Are
Are
Are
Are

HGL
CW

DKW Framhjulsdrivna mod.
och Front De Luxe,
Meisterklasse, Reichs-
klasse (1937—33)
Sonderklasse 1933
Frihjul: EPW
övriga mod
Frihjuh Mobiloil Arctic

. Special

Chevrolet (1937) .
övriga mod.

HGL
CW

CW

A
CW

cw

BB
BB

BB CW

cwcw
cwcw

Mgl
EPW

CW

Are CW

CW

Mgl
EPW

CW Are

De Soto Bakaxelsyst. med hy-
poidväxel (1937—36—35)
Övriga mod. 1936—1933 .

Dodge Bakaxelsyst. med hy-
poidväxel (1937—36) ..
Övriea mod. (1936—33) .

Essex (1933)
Fiat 508 Balilla, Ardita 2000,

HGL
CW

C
C

CW
CW

EPW

CW
CW

Are
Are

Are
Are
Are

C
C

C
C

EP

C
C
C
C
C
C
C
Cc

AF
AF

AF
AF
AF

BB
D

AF
AF
AF
BB
AF
BB
BB

HGL
C

HGL HGL
CW
CW

C
C
C

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

Sportmod
Övriga mod

Ford (1937-36—35) l
(1934—33)

Franklin (1934—33)
Graham 6 cyl. (1937—36—35) .

övriga mod. (1935)
övriga mod. (1934—1933)

Are
DM
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

1500 cwcwcw
EP
C
C

EP
EP

EPW
CW
CW

EPW
EPW
CWc



€

Hillman Mmx och 6-cyl. mod.
1935—34
Aero Mmx
6-cyl. mod. 1937
6-cyl. mod. 1936

BB
D

BB
BB
BB
AF
A
A

AF
BB
BB
BB

BB
D

BB
BB

C
C

EP
EP
CW
EP
EP
C
C

EP
EP
C

A
DM
Are

AF
DM
AF
AF

CW
CW

EPW
EPW
CWHispano Suiza

Horch Alla mod. 1937—1933 ..
CW
EP
EP
EP
EP
BB
BB
BB
Are

A
Are
Are
Are
Are
Are
Are

CW
EPW
EPW
EPW
EPW
AF

EPW
EPW
CW

Hudson (1937—36)
(1935)
(1934—1933)

Humber 6-cyl. mod. 1937
6-cyl. 1936
4-cyl. och 6-cyl. 1935—34
de Normanville växellåda

CW
EPW
EPW
CW

A
A

AF
AF

Hupmobile Alla 1936—1933
mod. med hypoidväxel ..
övriga mod. (1936 &
1935)
övriga mod. (1934—33)..

Are

CWAF

AF
AF
AF
AF
AF
BB
AF
BB
BB
AF
BB

AF

AF
AF

C

Cc
C
cc
c
cc
c
c
c

HGL Are HGL

Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

EPW
CW

EP
C

La Salle (1937)
(1936)

HGL
EP

HGL
EPW
CW(1935—1934)

(1933)
C
C

Lincoln (1937 & 1936)
(1935)
övriga mod. 1934-^33

EP
EP

CW
EPW
EPW
CW

Lincoln Zephyr
Marmon (1933)
Mercedes-Benz Mod. 130 (mo-

torn baktill) 1935—34 ..

Mod. 170 H(motorn bak-
till) 1937—36
Mod. 230, 230 n. 1937—36
Alla mod. m. kompr.
1937-33

C
EP
EP

EP Are

EPW
EPW

EPW

CW
CW

C
CAre

Are
Are Are

Grosser Mercedes 770,
utan kompr. 1937—33 ..

Alla övriga mod. (1937—
33)

Morris
Nash 11—90, 12—90, (1934—33)

Mod. 11—80 (1933)
La Fayette serie 400 (1937
—36—35)
Alla övriga mod. (1937—
36—35)
Alla övriga mod. (1934—
33)

D EP

EP

C
CW

C
C

AF

AF
BB
BB
AF

EP

EP

C
EP

EPW
EPW

EP

EP

DM

Are

Are
Are
Are
Are

EPW

EPW

EPW

EPW

CW
CW
CW
CW

CW
EPW
EPW
EPW

A

C

AF

AF
AF
AF
AF
A

Oldsmobile (1937)
(1936—35)
(1934—33)

HGL
EP

CW

CW

C
Opel Super 6 1937

övriga mod.:
C

C

C

C
C
C
C
c

Are

Are

CW
CW
CW
CW
CW

Are
Are
Are
Are
Are

EPW

EPW

CW
HGL
EPW
CW

treväxlad växellåda,
kuggdreV med spiral-
skurna kuggar 1937—36 .
övriga mod

Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

Are
Are

C
C

Paekard (1937—1936—1935)
(1934—1933)

AF
AF
A

AF
AF
AF
A

AF
BB

CW

cwcw
HGL
HGL
HGL

CW
CW
cwcw
cwcw
cw
cwcw
Are
CW

HGL
HGL
HGL
CW

C
C

CW
C

Plymouth (1937)
(1936—35—34—33)

Pontiac (1937—36—35)
(1934—1933) ...

Renault

C
CC

Ccw

C
C

ccw
cw
cwcw

Reo Autom. växellåda (1935—
34—33)
övriga mod

A
A

EPW
C

Cc CW
CW



Rockne AF C
Rolls-Royce ! D D

C
EP

Are
DM

CW CW
DM EPW

Skoda 240 Populär, 420 Rapid,
Favorite, 640 Superb. .. AF EP

Studebaker (1937) A C
EP

HGL
EP

Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

EPW EPW
CW HGL
CW EPW
CW CW
CW EPW

EPW EPW
EPW CW
EPW CW
DM CW
CW CW
CW HGL
CW CW

(1936—35) A C
(1934—33) AF

Stutz BB
C C

BB C
Terraplane (1937—1936) i A EP

EP
EP
C(1935) i A EP

(1934—33) AF EP
Vauxhall BB D

C
C
CVolvo Mod. 51 AF C

övriga mod AF C HGL
Willys AF C C

LASTBIL AR OCH BUSSAR
Flera amerikanska lastbils och bussmodeller, vilka

motorer av olika fabrikat,
i „Motorrekommendationer

förekomma i marknä-
upptagna å vidstående
för amerikanska last-

den, äro försedda med m<
tabell. Under rubriken
bilar och bussar» angivas
motorer.

de oljemärken som rekommenderas för dessa

Sommar Vinter
Växel- Diffe-

Motor I låda | rent ial
I Växel- Diffe-

Motor | lada rential

BB

BB

BB

D C

C EP

C C

Are DM

CW

CW

CW

EPW

CW

Are

Bedford 8 & 12 cwt
3 t. & 2 t. iågväxl. axel;
i tung körning
övriga mod. med. förgas.
motor
Perkins-diesel (rek. för
växell. & diff. desamma
som för förgas. mod.) ..

Are

A Are
Brockway Continental, Hercu- |

les el. American La i
France-mot. Se tab. å
sida 85 '

Biissing-NAG Alla BAssing-die-
sel el. förgasarmod. med i
Bussing-växell. samt mod. i
med Maybach-motor j
ZF-Aphon-växellåda |
Prometheus växellåda ..

Frihjul
överväxlad växellåda .. |

cw cw

CWAre

C

C
EP
CW
Are

C
CW

C
CW
CW
BB

C

AF

C

c

A
A

BB
Are
BB
BB

AF C

CW
EPW
CW
Are
CW
CW
CW
CW
CW
AF

Chevrolet (1937)
(1936—33)

Are
Are
Are
Are
Are
Are

C
C

CW
CW
C
C

CW
CW
CW
CW
CW
CW

Citroen
Diesel

CW
Commer Ljudlös växellåda

övriga mod
Diamond-T Hercules- el. Wau-

kesha-motor. Se tabell å
sida 85
Bakaxelsyst. med dub-
bel utväxling (1937—36)

cwC

EP
C

cw

Dodge
1937, 1936 och 1935 mod.
bakaxel, förutom typ XC,
KCL. LC, MC och MD ..

Mod. MC, bakaxel

CWAre
EPW
CW

EPW
HGL

EP
HGL



i
Federal Continental-, Hercules-

el. Waukeshamot. Se ta-
bell å nästa sida

Fiat
Ford (1934—33)

VB-mod. 1937—36—35 ..

G. M. C. Mod. 400, 450, 616
och 525 (1934—33)
Övriga mod

Gramm Continental-, Lyco-
ming-, Hercules-, Buda-,
Cummins- el. Waukesha-
mot. Se tabell å nästa

BB
AF
AF

C
C
C
C

C
C
C

EP

Are
Are
Are

CW
CW
CW
CW

CW
CW
cw

EPW

C
C

C
C

Are
Are

CW
CW

CW
CWAF

sida -.•••

Indiana Hercules- el. Cummins-
mot. Se tabell å nästa

C C CW cw

sida •

International (I. H. C.) med
egen motor mod. HD
och D
Motor mod. FAB, FBB ..

Motor mod. FDB, FEB .

Waukesha-, Lycoming-,
el. Hall-Scott-motor. Se
tabell å nästa sida ....

MAN Alla 4-hjul. mod. med
normal växellåda och
Dieselmotor (1937—33) ..

Förgasarmotor (1933) ..
ZF-Aphon-växel (1936—

C C CW cw

A
AF
BB

C
C
C

C
C
C

Are
Are
Are

CW
CW
CW

CW
CW
CW

cwC c cw

AF
BB

C
C

EP

C
C

C
C

EP
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C

CW
CW

C
BB

C

C
C

C
C

Are CW
CWA

EPW

CW
CW

33)
Mercedes Benz L 300 (1935—

33)
L 1000 Express (1936—33)
Alla övriga mod.:
Diesel-mot. (1937—33) ..

Förgasarmot. (1937—33) .
ZF-Aphon-växellåda

Morris-Commercial
Oldsmobile (1937)

F—lss, Eaton bakaxel
med dubbel utväxling ..

övriga mod
Opel Paketbil
Opel-Blitz
Renault Diesel

AF
AF

A
AF

BB
AF

AF
AF
AF
AF
AF
A

C Are
Are

CW
CW

CW
EPWEP

CW
CWAre

C
C

A CW
CW

EPW
CW
CW

C Are
AreEP

CW
EPW

EPW
C
C
C
C
C

C
C

CW
CW

Are
Are
Are
Are
Are
Are

CW
CW
CW
CW
CW
CW

EPW
CW
CW
CW
CW
CWReo Egen motor

Buda-motor:
Se tabell å nästa sida CW

CW
CW
CW

BB
AF
BB

C cw cw
BB

Are
Are
A

Rochet Schneidar
Scania Vabis Diesel

Bensinmotor, Hesselman
Sisu Hercules-mot. Se tabell å

nästa sida
överväxlad växellåda ..

Studebaker Egen motor, 6-cyl.
mod. 1937—36
Egen motor, 6- och 8-cyl.
mod. 1934—33
Egen motor, mod. 1935
Waukesha- el. Hercules-

CW
CW
CW
CW

C

c
EP

CW

CW
CW

Are

Are
Are

CWA

AF
A

CW
EPW

A
A

mot. Se tabell å nästa
sida

Tidaholm
Volvo

C
C
C

C
C
C

CW
CW
CW

CW
CW
CW

Yellow Coach Se G. M. C.

BB
BB



MOTORREKOMMENDATIONER FÖR AMERIKANSKA LASTVAGNAR OCH BUSSAR
IV,a

—I b,

c.S

1937 1936
u
a
s
S
o

1/3

fe g fe g fe g fe
« a S i .S il S
> o > o > o >

c/i c/i c/'

1935 1934 1933

-s
a
B
o

C/l

■—
C

American La France Vl2OO ..

Buda, bens. mot
GF6, GF63B, J214, H298
K325, K369, K393, K 428 ..
K468, L468, L 525
GL6, HS6
DW6, bussmot
KBU-1, EBU-1, WTU
BBU

12 BB Are BB Are BB Are BB Are

6 AF
AF

Are
Are6

AF
AF
AF

Are
Are
Are

AF
AF
AF

Are
Are
Are

AF
AF
AF
AF

AF

Are
Are
Are
Are

Are

AF
AF
AF
AF

AF

Are
Are
Are
Are

Are

6
6

4
Buda, Diesel

6D315
6D275
6D468
6D415
4D196
4D186
L framför D anger att
cylinderlocket är av „La-
nova» mod. Samma re-
komm

*
6

A
A
A
A
A
A

Are
Are
Åre
Are
Are
Are

6
A
A
A

A

Are
Are
Are6

4

A
A

A

Are
Are A

A

Are

Are

A

A

Are

4 Are Are Are

Continental
„

26A, 18R. 20R, 21R, 22R, 20C
E6OO, E6Ol, E602, E603 ..

C4OO, 6170
87, WlO, W2O
16H, 16C, 16R, 17E, 18E
248, 258, 288, 298
308, 318, 328, 338, 348,
358, 368, 268, 278 ....

Cummins, Diesel HA-4
HA-6

6
6

AF
AF
A

Are
Are
Are

AF
AF
A

Are
Are
Are

AF
AF
A

AF

AF

AF
AF
AF

Are
Are
Are
Are

Are

AF
AF
A

AF
AF

Are
Are
Are
Are
Are

AF
AF

AF
AF

Are
Are

4
4
6
6 AF

AF

Are

Are

AF

AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BB
BB

Are

6
4

Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

Are
Are
Are

AF
AF
AF

Are
Are
Are

AF
AF
AF

Are
Are

6
AA-4
AA-6
HB-4
HB-6

4
6

AF
AF
AF
AF
BB
BB

Are
Are
Are
Are
Are
Are

Are
Are
Are

4
6

Hall-Scott 180, 166, 130, 175 ..

135
147, 160
151, 152

Hercules, bens. mot. 008 ...
HXA, HXB, HXC, HXD,
HXE, JXA, JXB
JXC. JXD
QXB, WXLC
RXC, RXB, WXC, YXC
WXB

6
6

BB
BB
BB
BB
AF

AF
AF

AF
AF

Are
Are
Are
Are
Are

BB ! Are BB

BB
BB
AF

BB
BB

BB
BB
BB

Are

6 BB
4 BB i

AF !
Are
Are
Are

Are
Are
Are4 AF

AF
AF
AF
AF

Are

Are
Are
Are
Are

AF

AF
AF
AF
AF
AF

Are

6
6

Are
Are
Are
Are
Are

Are
Are

BB
BB

Are
Are

6
6 , Are

Are6
BB
BB
BB

Are
Are
Are

Are
Are

Are
Are
AreGXA 6

Hercules, Diesel DJXB, DRXB,
DHXB, DJXC

Lycoming ASE, WF
AEF. GF

«

6
A
A
A
A

Are
Are
Are
Are

A
A
A
A

Are
Are
Are
Are

A
A
A
A

Are
Are
Are
Are

8
GG
ASD, TS, SA, SB, WTG,
4SL

8

6

AF
BB

Are
Are

AF
BB

Are
Are

AF
BB
A

AF
BB
BB

BB

BB
BB

Are
Are

AF
BB
AF
AF
BB
BB

BB

BB

AEC, GU, HD
Waukesha, oens. mot. FK, FC

XAH, V
HL-4

8
Are
Are
Are
Are

Are

Are
Are
Are

Are
Are

I Are
Are

4 A
A

AF
A

AF

AF
A
A
A

A

Are
Are
Are
Are

Are

Are
Are
Are
Are

Are

A
AF
BB

AF

BB

BB
AF
AF
AF

A

Are
Are
Are
Are

Are

A
AF
BB
AF

BB

BB
AF
AF

4
4

Are
Are
Are
Are
Are
Are6

6 Are Are
6ZK, 6TL, 6TS
6MS, 6ML, 6MK, 6MZ,
6—lo, 6SRS, 6SRL, 6SBK
6—125, 6AB, 6RB, 6—90,
6HB
6BL, 6BK
6BM

6
6

Are
Are
Are
Are

Are

Are
Are

Are

«

6BA

6

6
Waukesha, Diesel 6-DlOO, 6-D

125. 6-Dl4O AA Are Are A Are



TRAKTORER
Sommar

~ Växel- Diffe-Motor låda rential
i Växel-Motor i låda

Vinter
Diffe-

rential

Caterpillar, Traktorer, för-
gasartyp (1937) A
1936—35 mod AF

ccc
cc
ccc
cc
c

Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are
Are

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CWcw

1934—33 B

C
Cc
cc
ccc
cc
c

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

Cletrac Diesel A
Alla övriga' mod. ' (1937) AF
(1936—33) BB

Farmall, International (1937) AF
(1936—33) BB

Fordson BB
John Deere (1937—35) AF

(1934—33) BB
McCormick-Deering, Harvester,

Thresher, (International)
(1937) AF

Fordson A
Are
Are

Are

cw !

Ovannämnda mod. 1936
—33 BB
Diesel _~ A C

C
c

c
c
c

Are
Are CW

CW
CW

Alla övriga mod., förga-
sartyp (1937) AF
(1936—33) BB

Oliver Hart Parr. Row Crop
70, Orchard 70, Standard !
70 (1937) A

CW [
CW
CW

Are
Are

Are CW

CW
CW
CW

CW

CW
CW
CW

C

C
cc

c
cc
c

Ovanämnda mod. (1936—

35) ] AF
övriga mod. (1937) AF
övriga mod. (1936—33) .. BB

Are
Are
Are

MOTO RCYKLAR
För samtliga motorcyklar rekommenderas

SOMMAR: GARGOYLE MOBILOIL »D»
VINTER: GARGOYLE MOBILOIL »DM»

BÅTMOTORER
Motor Motor

Sommar! Vinter[Sommarj Vinter

Andros Mod. K 10, K 11,
K 12 samt bensinmotorer
Petroleum- och råolje-
motorer

BB

B
AF
BB
B

AF
A
A
A
V
A
B

BB
A

A

BB
A
A

BB
A
A
A
A
A
A

BB
AF
A

Johnson & Johnson Sea-
horse
Kennath (förgasartyp)
Sca Raider, Sca Farer,
Sca Hawk, Sca Wolf,
Sca King (1935—33) ....

Sca Master (1937—36),
Sca Zephyr, Sca Bird,
Sca Rover, Sca Flyer,
Sca Prince, V 8(1937—
34), Sca Mate, Sca Queen,
Sca Eagle, Sca Man, Sca
Dog (1937—36)
Mod. 35—50, Sca Captain,
GL (1937—33) samt Sca
Mate, Sca Queen, Sca

A A

Archimedes
Åres
BMW

r )
Bolinder Mod. W
Caille
Chrysler
Dunelt .
Elto ...

*)

Evinrude ...

Fiat 53 A .

övriga mod.
Gray

AF A



I
Eagle, Sca Man, Sca Dog
(1935—34) BB
Mod. 3, 4—5, 6—B, B—lo,
12, 16, 20 Sca Cub .... A
övriga mod. (förgas.) .. B
Diesel Are
Kipinä A
Lockwood A
Lycoming Mod. 4—58 se-
rie UA 1937—35 A
Ovannämnda mod. 1934—
33 samt ser. FC, UH,
UC, UE, UF (1934—33) .. BB
övriga mod AF
Maybach SYL 2 (12 cyl.) Aero
med förgasarmotor samt Red
alla dieselmodeller Band
övriga modeller DM
Nopsa A
Olympia, Mod. K, 36 A,
EB, H A
övriga mod BB
Penta, Utombordsmotor
mod. S—2, S—2l, U—2l A
Utombordsmot. mod. U—
22, V—2, Z—2 AF
Båtmot. mod. (med ben-
sin) A—4, F—l, K—l, K

11, K—2, K—2l, L—
4, L—4l, L—6 A
Båtmot. (med bensin)
P—4. P—6, DC—6 AF

AF
Båtmot. (med petrol.) A
—4, K—l, K—ll, K—2,
K—2l, L—4, L—4l, P—
4, P—6
Båtmot. (Hesselman) P—
42, P—43, P—62, P—63,
HA—6

A BB A
BB
Are
Are
A Pyrkijå

Red Wing Thorobred
mod. AA, D, K,
Mod. B, 88, Med. Du-
ty, F, Hiawatha, Arrow-
head
Mod, BBS, Big Chief, Ar-
row, Currier, Warrior,
BB High Speed
Scripps, Mod. F4, F6, Se-
rie V—B—4o & 50, serie
V—l2—6o & 70
övriga mod

BB A
BB A

A A A

AF
A

Aero
Red
Band

AF A

BB i AF
DM
A

AF A
BB AF

B BB
Are
A Sterling

Thornycraft RH4, DB2
med bensinAre

A
Dieselmotorer
övriga mod. med bensin
ell. petroleum
Trim
Wickström. Alla 1 cyl.
mod
övriga mod,
Wickström Junior

A A
Are Are

BB AF
BB A

Are BB A
B A
B AA

*) = Rådfråga Vacuums Tekn. Avdelning





Utklippes här

Härmed rekvireras av »RÄTT SMÖRJNING» broschyren:

st. under adress:

Namn:

Adress:

(underskrift)

Sändes i öppnet kuvert med 50 pennis frimärke under adr.
O/V VACUUM OIL COMPANY A/B,
Helsingfors.

önskar Ni extra exempel av broschyren »Rätt Smörjning» antingen för Eder själv eller åt någon av
Edra bekanta, bedja vi Eder ifylla nedanstående kupong och posta den under vår adress Helsingfors,
Centralg. 5.

O/V VACUUM OIL COMPANY A/B







•

Den bekväma 1 gallons förpackningen.

Pris 4: —


