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VUONNA 193 1 ON MEIDÄN TUNNUS-
SANAMME

myyntejä.
Vuosia kestäneen uurastuksen jälkeen olemme
tulleet niin .pitkälle, että myyntijärj estomme
Suomessa on saavuttanet tarpeellisen lujuuden
ja valmeuden. Emme vaadi itseltämme, em-
mekä toisilta liikaa, jos asetamme v. 1931 pää-
maaliksi saattaa

Chevrolet lopullisesti hallitsevaan asemaan.

Meillä on tuote, joka rakenteeltaan 011 terve
ja nykyaikainen. Se on valmistettu mitä par-
haimmista aineksista. Se on koottu sellaisella
huolella kuin ainoastaan kalliimmat vaunut koo-
taan. Vain mitat eroittavat sen vaunuista, jotka
kuuluvat huomattavasti kalliimpaan luokkaan.

Miten sitten voisimme myydä suurimman mah-
dollisen määrän Chevrolet-vaunuja? Meidän
on löydettävä suurin mahdollinen määrä osta-
jia. Meidän 011 kerrottava kaikille, jotka ta-
paamme, että Chevrolet 011 laadultaan voittama-
ton vaunu. Meidän 011 puhuttava siten, että he
todella näkevät, mitä me tarjoamme Chevro-
letissa. Jos tapaamme suurimman mahdollisen
määrän ostajia ja jos tarpeeksi usein kerrom-
me v. 1931 Chevroletista, niin muuttuu var-
masti todellisuudeksi tunnuslauseemme

myyntejä
Eric Bergsten.

Apul. myyntipäällikkö.



Järjestelmällisen myyntityön edellytyksenä on kolme
seuraavaa seikkaa:

Tuote.

IV. 1931 Chevrolet — Teidän tuotteenne
— 011 valmistettu parhaista saatavissa ole-
vista aineksista. Se 011 koottu yhtä huo-
lellisesti kuin kalleimmat vaunut. Se on

tuote, joka ensi hetkestä herättää asiakkaan kiinnostuk-
sen. Se takaa omistajalleen täyden tyydytyksen vuosia
kestävässä käytössä.

2
Ostaja.
Asumattomalla saarella ei voi myydä au-
toja, sillä siellä ei ole ostajia. Suomi ei
ole mikään asumaton saari. Siellä on pal-
jon ostajia, jotka Teidän 011 etsittävä.

Mistä Te löytäisitte niitä? Pääasiallisesti nykyisten vau-
nunomistajien joukosta. Vanhempien Chevroletien, For-
dien ja vVhippettien omistajat — kas tässä joukko osta-
jia, jotka Teidän 011 tavoiteltava. Miten? Siitä puhu-
taan toisessa kohtaa tätä kirjaa.

3
Myyjä.
Te, joka myytte auton, olette rengas sen
ja ostajan välillä. Teidän tehtävänä on
etsiä ostajia ja esittää heille tuotteen mitä
parhaimmalla tavalla. Kertokaa heille

Tutkikaamme nyt hiukan lähemmin näitä eri tekijöitä,
niitten merkitystä meille ja mitä Teidän on tiedettävä
niistä. Alkakaamme siis ....

Chevrolet-historia niin usein kuin voitte. Miten? Myös
siitä esitetään ohjeita tässä kirjassa.
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on kauniimpi ja tyylikkäämpi kuin koskaan ennen. Kor-
kea jäähdyttäjä, uudet valonheittäjät, valonheittäjien
uusi poikkitanko, täyspuristetut lokasuojat ja kromitetut
puskurit antavat vaunulle todellisen suurvaunun ulko-
asun etenkin edestä katsottuna.

CHEVROLET 1931
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1. TUOTE
V. ipji Chevroletiin nähden tehdyt tärkeimmät

parannukset.

UUSI Chevrolet on rakenteeltaan terve, se on
jokaista yksityiskohtaa myöten nykyaikainen,
se vastaa kaikkia niitä vaatimuksia, jotka
autonostaja kohtuullisesti voi esittää autoon
nähden, jonka hän päättää ostaa. Tyylikkyys,

mukavuus, suorituskyky, luotettavuus ja taloudellisuus
käytössä — kaikki nämä tekijät on otettu huomioon v.
193 1 Chevroletia konstruoitaessa.
Suuremman ja tilavamman korin, kauniitten väriyhdis-
telmien ja hienompien ääriviivojen ansiosta haluavat os-
tajat kaikista luokista tämän vaunun. Se. on vaunu,
jossa 011 "jotakin".

Akseliväliä on pidennetty. Se on nyt
2.77 m.

V. 193 1 Chevroletin akseliväliä 011 pidennetty 5 smrllä
ja runko on tehty 50 % vahvemmaksi. Tämä lisävahvis-
tus on saatu aikaan konstruoimalla uudelleen sekä itse
runko että poikkikiskot. Sivukiskot 011 tehty korkeam-
miksi ja varustettu leveämmillä laipoilla. Tämän kautta
ovat vaunun ajo-ominaisuudetkin parantuneet. Run-
gon tukeva rakenne lisää korin tukevuutta, minkä vuoksi
vaunu on käynnissä äänettömämpi, varmempi ja tasai-
sempi.

Sekä ulkoasunsa että tehokkuutensa puolesta on jääh-
dyttäjää parannettu. Kromilla päällystetty jäähdyttä-

Jäähdyttäjä.

jän vaippa, jonka yläosa on
kapeampi, on nyt miellyttä-
vämmän näköinen. Jäähdyt-
täjän alaosa on uusimuotoinen
ja on käynnistinkammen reiän
ympärillä kromilla päällystet-
ty kehys. Reiän peittää kro-
mittu levy, jota jouset kiinnit-
tävät.
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Jäähdyttäjä-ristikko.
Kaikkien urheilumallien standardi-varusteisiin kuuluu
kromilla päällystetty jääh-
dyttäjä-ristikko. Ristikko on
tukevasti kiinnitetty vaip-
paan ja tukevat sitä kum-
mallakin puolella olevat ku-
mialukset. Ristikossa on ta-
vallinen, hyvin tunnettu
Chevrolet-merkki.

Kori
Kaikki umpinaisten mallien korit ovat Fisher-rakennetta

joka perustuu teräs-puu-yhdistel-
mään. Korit ja listakkeet on lakattu
miellyttävillä väreillä. Koriin nähden
tehdyt monet parannukset käsitellään
toisessa kohtaa tätä kirjaa.

V. 1931 Chevroletissa on huomattava se seikka, että
tuulilasin näköpiiriä 011 lisätty. Tämä on saatu aikaan
kohottamalla yläpaneeli ja tekemällä etuistuin matalam-
maksi. Sivutolpat on konstruoitu uudelleen, jotta näkö-
ala saataisiin vapaammaksi. Kyseelliset tolpat ovat nyt

Tuulilasi.
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kapeammat ja ovat ne yhdestä kappaleesta, kuten rinta-
levyn sivupaneelit. Kaikissa umpimalleissa on Fisherin
heijastamaton VV-tuulilasi, joka on valmistettu kirk-
kaasta peililasista.

Kojelauta

Kaikki kojeet ovat kojelaudassa kehystetyssä osassa ja
takaavat ne, että vaunun toimintaa ajon aikana voidaan
täydelleen tarkata. Mitä hensiinimittarin tarkkuuteen

tulee, on sitä nyt paran-
nettu. Bensiinimittaris-
sa on tehty muutos, jon-
ka ansiosta osoittimen
värinöiminen on käy-
tännöllisesti katsoen ko-
konaan ehkäisty. Koje-

laudan, varusteisiin kuuluvat sitäpaitsi myös sytytyksen,
käsikaasun ja valojen säätimet, nopeusmittari, ampeeri-
mittari, moottorin lämpömittari ja lukko.

V. 1931 Chevroletissa on jalalla säädettävät valonheit-
täjät. Kepeästi painamalla kytkinpolkimen vasemmalla
puolella olevaa jalkakosketinta suuntautuu valo ajotie-
hen. Ohjaaja voi kohdatessaan tiellä toisen auton suun-
nata valonheittäjien valo alas tarvitsematta päästää kä-
siään ohjauspyörästä.

Valonheittäjät, joittenvalo voidaan säätää.

7



Korin kahvat ja helat
Vaunun uuden tyylin mukaan on
kahvat ja helat tehty vielä hauskem-
mannäköisiksi. Kaikki kahvat ja he-
lat ovat kapeammat ja ovat niitten
ääriviivat kauniimmat. Ovien ulko-
kahvat on kromittu, kaikki vaunun
sisähelat on niklattu.

vuoksi sitä on mukavampi käsitellä
ja voidaan sen lävitse esteettä tark-
kailla kojelautaa. Ohjauspyörän ke-
hys on siro ja on sen yläosa uur-
teilla varustettu sormia silmälläpi-
täen. Ohjauspyörän keskustassa
oleva iso merkinantotorven koske-

Uusi ohjauspyörä on valmistettu eboniitista ja on sen
sisäosa terästä. Siinä on ainoastaan kolme puolaa, minkä

Ohjauspyörä.

tm on tehty kovakumista ja ympäröi sitä kiiltävä, ruos-
tumaton laippa. Ohjauspyörä kokonaisuudessaan vai-
kuttaa, hienolta ja tukevalta.

Lattialla eristävä matto.

Ohjaajanosaston lattialla on huovalla vuorattu kumi-
matto, joka ehkäisee kolinaa kuulumasta moottorista. Se
on myös suojana vedolta ja kuumuudelta, eivätkä pako-
kaasut pääse sen läpi tunkeutumaan. Ohjausputken,
kytkin- ja jarrupolkimien ympärillä on kumitiivisteet.
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Ovien lukot uutta mallia
Takaovet — umpinaisissa malleissa myös vasen etuovi
— on varustettu lukolla, jonka
rakennetta on parannettu. Luk-
ko on oven kädensijan yhtey-
dessä ja tarvitsee vain kepeästi
kiertää kädensijaa, niin lukko
aukeaa.

Suojuslevy taemman poikkikiskon
yläpuolella.

Rungon takimmaisen poikkikiskon päälle on asennettu
suojuslevy, jonka ansiosta vaunun takaosa on tullut
hauskemmaksi. Tämä levy on puristamalla valmistettu
ja peittää se bensiinisäiliön ja rungon takaosan. Kaikki
kulmat on pyöristetty ja varapyörää varten on erikoinen
upotus. Huomatkaa myös bensiinisäiliön suuri, kromittu
kansi.

Korin rakenne.
Sekä avonaiset että umpinaiset mallit on konstruoitu
niin, että vaunu on tullut mukavammaksi ja sen ulko-
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asu hienommaksi. Korit ovat läpeensä isommat ja tila-
vammat ja niitten suhteet sointuvat mainiosti pidem-
män alustan suhteen. Alaosa on ulotettu rungon ääri-
viivan alapuolelle, minkä vuoksi-lokasuojat on voitu
tehdä syvemmiksi. Koko kori näyttää nyt pitemmältä.

Avonaisten mallien ääriviivat ovat kokonaan uudet.
Vaunun takaosa on tehty sirommaksi, konepelleistä läh-
tevät listakkeet ympäröitsevät yhtäjaksoisesti koko vau-
nun. Kuomu on kapeampi ja hienompi kuin aikaisem-
min.

Umpinaisten mallien listakkeet korostavat vaunun mata-
lia ääriviivoja. Huomatkaa katon reunan muoto. Ikkuna-
pielet ovat koverat ja takaikkuna on pitempi sekä hiu-
kan kapeampi sekä on sen suuntaus listakkaitten taivu-
tuksen mukainen. Yläsaranat ovat kapemmat ja somem-
mat kuin ennen. Istuimet ovat mukavammat kuin konsa-
naan aikaisemmin, niitten verhoilu on mitä parhainta
plyysiä.
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Yhdistetty pysähdys- ja takalamppu
on kromittu ja soikeanmuotoinen. Se
on kiinnitetty vasempaan takaloka-
suojaan vahvalla pidikkeellä, johon
numerolevyn kiinnike on asennettu.

Astinlaudat.
Astinlaudat on valmistettu teräksestä ja ovat ne päällys
tetyt uurteisella kumimatolla, joka myös peittää pyöris

tetyn ulkoreunan. Xc ovat pitemmät ja edestä leveäm
mat sekä varustettu kromitulla listalla.



Korin listakkeet
on valmistettu puristamalla itse
korin pellistä. Pisaralevyt on
myös puristettu kattolevyyn, jos-
ta on se etu, ettei pääse synty-
mään ruosteisia tai maalittomia
reunoja, jollaisia tavallisesti näh-
dään vaunuissa, joihin on kiinni-
tetty irralliset listakkeet.

Etulokasuojat

Niitten ulkonäkö on huomattavasti hienompi ja niitten
muoto sointuu mainiosti korin sirompien ääriviivojen
kanssa. Lokasuojat on nyt myös tehty tukevammiksi
asentamalla niitten tv-
kirautoihin erikoiset
laipat. Valonheittäjien
kiinnityspulttien kallo
lokasuojan alapuolella
on suurempi.

viivojen mukaan muovatut.
Lokasuojien takaosan kaarre
korostaa uutta tyyliä ja lisää
se osaltaan koko vaunun
erinomaisen hyvin punnittua
ulkonäköä.

fukevasti kiinnitetyt takalokasuojat ovat korin ääri

Takalokasuujat
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Teräspuolapyörät

kuuluvat standardi-varusteina kaikkiin Chevrolet-henki-
lövaunuihin. 40 lyhyttä teräspuolaa tekee pyörän ulko-
näön hienoksi ja ovat syynä pyörän erinomaiseen kestä-

vyyteen. Navan läpimitta on
silmiinpistävän iso ja peittää
napa ne pultit, jotka kiinnit-
tävät pyörän jarrurumpuun.
Napakapselit 011 kromittu ja
on niissä Chevrolet-merkki,
jota ympäröi musta rengas.
Pallorenkaat 4.75 X 19 kuu-
luvat kaikkiin henkilövaunui-
hin.

v. 1931 Chevroletin ulkoasua. Valon-
heittäjissä 011 kaksinkertaiset hehku-
lamput, valonheittäjälasit eivät häikäi-
se. Ne 011 säädettävästi asennettu kaa-
revaan, kromilla päällystettyyn väli-
taiikoon. Malleissa, joissa ei ole silmä-
lamput rintalevyssä, 011 silmävalo va-
lonheittäjissä.

Uudet, kromitut valonkeittäjät lisäävät huomattavasti

Valonheittäjät

Silmälamput.

Kromitut silmälamput sisältyvät kaikkien urheilumallien
standardi-varusteisiin. Nämä lamput on
kiinnitetty hienon tukilevyn välityksellä
rintalevyyn. Lamput on varustettu hei-
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Merkinantotorvi
Kaikissa henkilövaunuissa on voimakas-ääninen merkin-
antotorvi. Torvi on kiinnitettu valon-
heittäjien väliseen poikkitankoon aivan
vasemman valonheittäjän alapuolelle.
Se on mustaksi lakattu ja varustettu
hienolla, kromitulla suoj tislevyllä. Tor-
ven tehokkuutta ei vesi, jää tai lumi
voi vähentää.

Parannettu, automaattinen tuulilasinpuhdistaja kuuluu
kaikkien henkilövaunujen standardi-varusteisiin. Se on
varustettu pakolaitteella, joka estää jään muodostumista
koneistoon. Kun venttiili sulkeutuu, siirtyy liuska auto-
maattisesti oikealle. Säädin on nyttemmin kiinnitetty
ylempään ikkunapieleen.

Tuulilasinpuhdistaja.

Runko.
V. 1931 Chevroletissa 011 huomattava, että runko on
aivan uudelleen konstruoitu. Sivukiskojen ja neljän
poikkikiskon vahvistamisen ansiosta on rungon vastus-
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tuskyky kohonnut 50 % :11a. Rungon kiskojen leveyttä
on lisätty 12,7 mmdlä ja kor-
keutta 6,35 mm :llä, näin ollen on
leveys 57,15 mm ja korkeus 127
mm. Runko takaa vaunun tuke-
vuuden, se pystyy kannattamaan
suurempiakin koreja.

Etummainen poikki
kisko.

Ltummaisen poikkikiskon päät
ovat leveämmät ja avonaiset.
Poikkikisko 011 kunnollisesti
kiinnitetty sivukiskoihin kahdel-
latoista niitillä, se on vahva ja
tukeva.

Runkoa vahvistaa vielä lisäksi
se kisko, joka kannattaa moot-
torin takaosaa. Tämä kisko on
tukevasti niitattu kiinni sivu-
kiskoihin ja 011 se sitäpaitsi va-
rustettu vahvalla vahvikekiskol-
la. Kiskot on yhdistetty tukikis-
koou viidellä niitillä, ja päät
vuorostaan on tukevasti niitattu
kiinni sivukiskojen ylälaippaan.
Paitsi että tämä poikkikisko

Moottorin takimmainen kiinnityskisko
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lisää rungon tukevuutta ja tukee paremmin mootto-
ria, on se myös samalla parempi kiinnike korin etu-
osalle.

Takimmainen poikkikisko.

siten, että se lisää run-
gon takaosan vastustuskykyä
30 % dia. Se 011 puristettu
yhdeksi kappaleeksi ja on se
silmiinpistävän leveä. Samal-
la kun se suojelee bensiini-
säiliötä kannattaa se myös
sitä.

Uudesti-konstruoitu taempi takakisko on vahvistettu

Korin tuet

Runkoon kiinnitetyt tuet lisää-
vät korin tukevuutta. Tällaisia
tukia on m.m. asennettu rungon
kummallekin sivulle kolman-
nen poikkikiskon luo. Korin
pultit lävistävät tukien ylälai-
pan ja pysyvät ne kiinni mutte-
reilla, jotka ovat alapuolella.
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Astinlaudan tuet vahvistettu.
Astinlaudan etummaiset tuet on nyttemmin yhdistetty
vahvikekiskoon, jolla on kolme tärkeätä tehtävää: se
tukee kennostoa, tarjoaa vahvemman tuen astinlaudalle

ja vähentää lokasuojien värinöimisen pienimpään mah-
dolliseen määrään. Tämän parannuksen merkitys sel-
viää paraiten siitä, että uusi rakenne on vähentänyt
lokasuojien värinöimisen 75 % :11a.

Ohjauslaite.

Ohjauslaite on kokonaan konstruoitu uudelleen, se on
ruuvi- ja sektorimallia, sen välityssuhde on 12:1 sen

aikaisemmin ollessa 9 *^>: 1. Ham-
massektori on taottu yhteen kappa-
leeseen ohjausvarren akselin kanssa
ja on se valmistettu nikkeli-molyb-
den-teräs-seoksesta. Ruuvi on kah-
den kartiomaisen rullalaakerin varas-

tus ja laakerit voidaan ulkoapäin
tarkistaa. Yksinkertaisen Alemi-
te-voitelukupin avulla voidellaan
kaikki kulumiselle alttiina olevat
osat.

sa. Liikkumavara, hampaitten koske-

Parannetun ohjauskoneiston an-
siosta on vaunua vieläkin hel-
pompaa ohjata.
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Takajousen kiinnikkeet.
Senvuoksi, että takajousien kiinnikkeet on konstruoitu
uudelleen, on taka-akselin kiinnitys saatu paremmaksi.
U-muotoiset kiinnikkeet ovat nyt yhdensuuntaiset taka-
akselin kopan kanssa, joten niit-
ten luona ei voi syntyä vääntöjä
Kantopintaa on lisätty 56 % :11a
Voiteluöljy johdetaan kiinnik-
keen uurteita myöten laakeri-
pinnalle. Tämä täydellinen voi-
telu ja lisätty laakeripinta takaa-
vat pienemmän kulumisen ja eh-
käisevät ne kitinää.

Jousinivelet

Itsetarkistavat jousinivelet 011 konstruoitu uudelleen ja
parannettu. Sivukappaleet ovat nyt kylmänä taotusta
teräksestä ja 011 niitä helpompi tarkistaa. Keskipultti
on isompi ja kiinnitetään se erikoisen suuren mutterin

välityksellä, jonka lukitsee teräkses-
tä puristettu lukkolevy. Iso keski-
pultti pitää sivulevyt jousipultteja
vasten ja estää se kitinää syntymäs-
tä. Jousipultti on voitelua silmällä-
pitäen voideltu ja varustettu kor-
keapainenipoilla.

Ohjausputken yläpäässä 011 parannettu holkki, joka vä-
hentää kitinää ja iskuja sekä joka helpoittaa ohjaamista.

Ohjausputken yläholkki.
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Tässä hoikissa on ulkopuolinen osa
pehmeästä kumista, välitäyte kova-
kumista, joka on vuorattu grafiitilla
käsitellyllä kankaalla. Merkinantotor-
ven johto kulkee tämän vaipan lävitse
ja on se kiinni juotettu hoikin yläreu-

naan pakattuun messinkirenkaaseen.

Moottori.

Kuusisylinteristä moottoria parannettaessa on pääasiassa
pidetty silmällä, että se tulisi tukevammaksi, jousta-
vammaksi jakestävämmäksi. Sylinterilohko on sopivissa
kohdin parannettu, minkä vuoksi tukevuus on lisääntynyt

43 °/o :11a, mutta paino ainoastaan i j/2 :11a. Vaakasuora
vahvike, n,i mm paksuinen, upotettu 127 mm:n alalla
laskettuna kaasuttajapuolen keskustasta. Sitäpaitsi 011
samalle puolelle pantu kolmannen ja neljännen sylinterin
väliin vahvike. Kolmannen ja neljännen sylinterin vä-
lissä aikaisemmin olleet vahvikkeet on pidennetty alas-
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päin kampikammion ylä-
osaa kohden, joka samal-
la on tehty suuremmaksi.
Venttiilipuolella on toisen
ja kolmannen sekä neljän-
nen ja viidennen sylinterin
välissä olevat vahvikkeet
pidennetty kampikammion
yläosaa kohden. Tältä puo-
lelta on kampikammion
puolisko tehty puolet vah-
vemmaksi.

Kampiakseli

Kampiakseli on vahvempi, sen lyhyet kampivarret on
tehty hiukan paksummiksi. Moottori käy nyt senvuoksi
tasaisemmin, tarvitsematta silti lisätä kampiakselin pai-

noa. 22 kg painoinen kampiakseli, jossa on isot laakeri-
pinnat, on toiminut moitteettomasti yli 2,000,000 Chev-
rolet-kuutosessa.
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Värinänvaimentaja,

joka on asennettu kampiakselille,
on rakenteeltaan nyt yksinkertai-
sempi. Laite on yhdistetty kampi-
akseliin, tuulettajaan ja generaat-
torin hihnapyörään. On osoittautu-
nut, että Chevroletin jo ennestään
joustava käynti on uuden raken-
teen ansiosta tullut vielä jousta-
vammaksi.

Vauhtipyörä

Vauhtipyörää ympäröi teräksi-
nen hammaskehä. Sovitus on
pettämätön, sillä kuumennettu
kehä on kutistettu vauhtipyö-
rälle.

Sytytystulpat

ovat lyhyemmät ja
jäähtyvät nopeammin

kuin viime vuoden
mallissa.
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Sylinterikansi

Kaikissa niissä kohdin, missä
sylinterikannen tiiviste on alttii-
na koville rasituksille, on sylin-
terikansi konstruoitu uudelleen,
niin että tiivisteen kokoa on
voitu suurentaa ja sen kestä-
vyyttä niin muodoin lisätä.

Kiihdytyspumppu.

Kaasuttajassa on tehokas kiihdytyskumppu.
Pumpun yläosan peittää kumitiiviste, jonka
läpi ei vesi eikä lika pääse.

Ilmanpuhdistaja.

Ilmanpuhdistajan tehokkuutta on huomattavasti lisätty
täyttämällä se ohuilla kupari-
lastuilla. Suodatin on 25,4 mm
paksu ja on se kyllästetty ohuella
öljyllä. Sisään imeytynyt ilmavirta
suodattuu täydellisesti. Ilmanpuh-
distaja on myös varmuuslaitteena
siltä varalta, että kaasuttaja rä-
jähtäisi ja syntyisi tulipalo.

22



Kampikammion tuuletin

on kokonaan konstruoitu uudelleen,
jotta se saataisiin tehokkaammaksi.
Kampikammiossa muodostuvat kaa-
sut imeytyvät ulos-alaspäin suunna-
tun putken kautta, jonka toinen pää
on yhdistetty öljyntäyttöputkeen.

Männät.

Kuten aikaisemmin, niin on v. 193 1 Chevroletissa myös
valurautaiset männät, joissa on pronssiholkit. Jokai-
sessa männässä on kolme rengasta, jotka kaikki sijait-

sevat mäniiäntapin yläpuolella. Männän-
tapin holkit ovat fosforipronssista. Ne on
painettu mäntää vasten ja huolellisesti kal-
vettu. Männäntapit on valmistettu huolel-
lisesti karaistusta teräksestä ja päällys-
tetty kromilla, jotta pinta tulisi mahdolli-
simman kovaksi ja jotta'eivät räjähdvs-
kaasut voisi vaikuttaa niihin.

Kytkin.

Kytkeminen on saatu tasaisemmaksi ja joustavammaksi
monen tärkeän parannuksen ansiosta. Kytkimen haa-
rukka on nyt asennettu kuulan varaan, joka pysyy kiinni
haarukassa muhvin ja rullajousen välityksellä. Tämän
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rakenteen vuoksi voi irroituslaakeri paremmin sovittau-
tua, koska se voi tarttua mihinkä tahansa sen silti joutu-
mutta riipuksiin.

Jotta kytkimen painelevy ei pääsisi taipumaan, on se
nyt tehty vahvemmaksi. Kampiakselin päässä ollut
pronssiholkki on korvattu New Departure kuulalaake-
reilla, joka pakataan rasvalla asennettaessa, joten mi-
kään lisävoitelu ei ole tarpeen.

Kytkimen koppa

on aivan uusirakenteinen. Se on valmistettu valurau-
dasta, ja on siinä vahvat tuet. Sen ansiosta on koko kyt-
kin- ja vaihdelaite tukevampi. Koppa on tukevasti kim

nitetty kampikammion
taempaan laippaan ja on
se sitäpaitsi vielä kiin-
nitetty kolmella tapil-
la. Kaksi puristetusta
teräksestä valmistettua
kiinnikettä pitää kopan
kiinni rungon poikkikis-
kossa. Kopan pohjan
muodostaa kolme osaa,
jotka voidaan irroittaa
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erilleen, niin että helposti voidaan tarkastaa tai tarkis-
taa kytkintä, vauhtipyörää ja taempaa kampiakselin laa-
keria. Sitäpaitsi on vielä lisäksi tarkastusluukku kopan
yläpuolella lattian alla.

Vaihdelaatikon etupuolella on neljä vahvaa laippaa, jotka
yhdistävät sen kytkimen koppaan. Tämän järjestelyn
vuoksi voidaan vaihdelaite joko irroittaa tai asentaa,
ilman että kytkimen koppaa tarvitsee koskettaa. Neljä
kiinnityspulttia on sijoitettu laippojen päihin, jonka joh-
dosta on saatu aikaan enemmän tukevuutta. Koneelli-
sesti tarkoin sorvattu tulppa, jonka läpimitta on iso,
sovittaa tarkoin kytkimen ja vaihdelaatikon toisiinsa.

Vaihdelaatikko.

Toisen vaihteen kiinteä ja siirrettävä hammaspyörä on
valmistettu nikkeli-molyb-
den-teräksestä, muut ovat
kromivanadium-teräksestä.
Hammaspyörien pinta on
erinomaisen kova ja vas-
tustuskykyinen. Teräksen
erinomaisen laadun vuoksi
on vaihdelaite erittäin kes-
tävä.

Taka-akseli
Taka-akseli on puoleksi-kantava ja ovat kestävyys, yksin-
kertaisuus ja vaivaton käsittely sille ominaiset. Välitys-
suhde on 4,1: i. Akselikoppa, joka on banjomallinen,
on valmistettu yhdeksi kappaleeksi erinomaisesta teräk-
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Kaikki pyörivät osat toimivat
New Departure kuulalaake-
rien varassa. Pieni vetopyö-
rä on valmistettu kiinni kar-
daaniakseliin. Kardaaniakseli
ja vaihdelaatikon käyttöakseli
ovat toistensa yhteydessä uur-
teisella hylsyllä, minkä vuok-

tymään hammaspyörissä eikä laakereissa. Voiteleminen
suoritetaan taka-akselin kopassa olevan täyttöaukon,
pyörien laakereitten luona olevien voitelukuppien ja
taka jousien kiinnikkeissä olevien Alemite-nippojen
välityksellä.

Si liikkumavaraa ei pääse syn-

Jarrut.
Chevroletin uelipyöräjarrut ovat sisäpuolelta laajene-
vaa mallia. Ne ovat kokonaan suojassa lialta ja vedeltä
ja toimivat ne tehokkaasti, vaikkakin poljinta painet-

taisiin aivan vähäisesti. Jalka-
jarrustolla on jokaisessa pyöräs-
sä kaksi jarrukenkää ja käsijar-
rustolla erikoiset kengät kum-
massakin takapyörässä. Jarru-
hihnat ovat erikoisvalmistetta.
Takajarniihin vaikuttavat veto-
tangot, kun taasen etujarruihin
kaapelit. Etujarrut voidaan näin
ollen aina kiristää pyörien asen-
nosta riippumatta.

Jouset.
Chevroletin jouset ovat puolisoikeaa mallia ja on ne
valmistettu erikoiskarkaistusta kromivanadiumteräkses-
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ta. Kaikki jouset ovat rungon kanssa yhdensuuntaiset
ja niitten pituus on yli 82 % akselivälistä. Etujouset
ovat 974 mm pitkät ja takajouset 1,372 m.

Kaikkien henkilövaunujen standardi-varusteisiin kuuluu
neljä nesteiskunvalmentajaa, jotka ovat parannettua Lo-
vejoy-mallia. Ne 011 asennettu runkoon ja liitetty jousiin
tukevien liitoksien välityksellä. Iskunvaimentajan säiliö
on täytetty öljyllä, johon ilmanvaihtelut vaikuttavat niin
mitättömästi, että minkäänlainen tarkistus ei ole tarpeen.

Iskunvaimentajat.
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MOOTTORI: Kuusisylinterinen, kansiventtiili-moot-
tori, syl.-läpimitta 84.14 mm, iskunpituus 95.25 mm, jar-
rutettuja hevosvoimia 50 2,600 kierroksella minuutissa.

Lyhyt teknillinen selostus.

SYLINTERIRYHMÄ: Sylinterit valettu yhteen ryh-
mään kampikammion yläosan kanssa. Sylinterikansi
irroitettava.

PÄÄLAAKERIT: Etumm. 49.2 mm läp. ja 44.5 mm
pit., keskimm. 50.8 mm läp. ja 50.8 mm pit., takimm.
52.4 mm läp. ja 55.6 mm pit.

NOKKA-AKSELIN LAAKERIT: Etumm. 46.0 mm
läp. ja 46.0 mm pit., keskimm. 45.2 mm läp. ja 28.6 mm
pit., takimm. 41.3 mm läp. ja 34.1 mm pit.

VOITELU: Yhdistetty roiske- ja painevoitelu. Paine-
voitelu öljykaukaloihin, taskuihin, jotka sijaitsevat pää-
laakerien yläpuolella, ja vipuvarsien akseliin. Epäkeski-
nen öljypumppu. Kojelaudassa öljynpainemittari.

KAASUTTAJA : Carter, kiihdytyspumppu. AC-ilman-
puhdistaja.

BENSIINILAITTEET: Mekaaninen bensiinipumppu,
bensiinisäiliön tilavuus 40 lit., bensiinisäiliö kiinnitetty
rungon takaosaan, sähköbensiinimittari kojelaudassa.

KYTKIN: Yksilevyinen kuivalamellikytkin, täydelli-
sesti koteloitu. Ei kaipaa mitään voitelua.

VAIHDELAATIKKO: Kuulavaihde, siirrettävät ham-
maspyörät, kolme vaihdetta eteen ja yksi taaksepäin,
moottorin yhteyteen rakennettu.

JÄÄHDYTYSTÖ: Iso Harrison kenno-jäähdyttäjä,
vesipumppu ja tuulettaja.
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ETUAKSELI: Taottu I-muotoon. Etupyörissä 2 New
Departure-kuulalaakeria.

TAKA-AKSELI: Puoleksi vapaa. Taka-akselin koppa
banjomallia, puristettu yhdeksi kappaleeksi. Tasauspyö-
rästö ja vetopyörät asennettu samaan kannattimeen. Pie-
nen vetopyörän akseli liitetty kardaaniakseliin uurteisen
hylsyn välityksellä. Iso, helposti käsiksi päästävä taka-
akselin luukku, jonka kautta tarkistukset ja tarkastukset
suoritetaan. Kuusi New Departure paine- ja säteilylaa-
keria. Erikoisen vahvat kierreleikatut vetopyörät.

PYÖRÄT: Kaikissa malleissa on teräspuolapyörät.

JARRUT: Nelipyörä-jarrut, sisäpuolelta laajenevaa
mallia. Jarruhihnan leveys 3.8 sm.

RENKAAT: 4.75 Xr9 pallo, kaikissa malleissa stan-
dardivarusteina.

OHJAUSLAITE: Sektori ja ruuvi-mallia, nikkelimo-
lybden-teräksestä, osittain itse-estävä, kaksi kartiomaista
rullalaakeria. Asennettu runkoon niitattuun kiinnikkee-
seen. Ohjauspyörä, 43 sm läpimitta, mustaksi lakattu,
eboniitista, kolme puolaa.

METALLIOSAT: Kaikki kiiltävät osat, kuten jäähdyt-
täjän vaippa, valonheittäjät ja helat, kromilla pääl-
lystetty.

JOUSET: Pitkät puolisoikeat, kromivanadium-teräk-
sestä. Pituus edessä 91 sm, takana 137 sm. Kaikissa
henkilövaunuissa edessä ja takana Lovejoy-iskunvaimen-
tajat. Takajouset taka-akselin kopan alapuolella.

AKSELIVÄLI: 2.77 m (109").
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Kysymyksiä ja vastauksia.

Moottori.

1. K. Minkälaista moottoria käytetään v. 193 1 Chev-
roletissa ?

V. Kansiventtiilimoottoria.

2. K. Mikä on sen sylinteriläpimitta ja iskun pituus?
V. 84.14 mm X 95.25 mm.

3. K. Kuinka suuri on sylinteritilavuus ?

V. 3.18 litr.

4. K. Puristussuhde ?

V. 5.00: 1. o

3. K. Montako hevosvoimaa jarruttaa Chevrolet-
moottori ?

V. 50 hv.

6. K. Mikä on sen kierrosluku, kun se kehittää suu-
rimman mahdollisen määrän voimaa?

V. 2,600 minuutissa.

7. K. Mistä aineksesta ovat männät ?

V. Valuraudasta.

8. K. Millä tavoin on männäntapit laakeroitu?
V. Pronssiholkkeihin.

9. K. Montako männänrengasta on männässä ?

V. Kolme, kaikki männäntapin yläpuolella.
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io. K. Mitä parannuksia on sylinteriryhmässä ?

V. Sylinteriryhmässä on kaasuttajan puolella kolme
pystysuoraa vahviketta. Venttiilipuolella on kaksi
vahviketta, jotka ulottuvat alas ylempään kampi-
kammio-puoliskoon saakka. Myös kampikammion
yläosaa on vahvistettu.

11. K. Mitkä etuisuudet on tällä rakenteella?
V. Perusteelliset tutkimukset osoittavat, että nämä

vahvikkeet ovat lisänneet sylinteriryhmän kestä-
vyyttä ja tukevuutta 43 °/o painon kohoamatta
muuta kuin 1 r /2 %.

12. K. Montako laakeria on Chevroletin kampiakselissa?
V. Päälaakeria on kolme.

Onko tämä tarpeeksi?
V. Tukeva kampiakseli, jossaon isot laakeripinnat, on

erittäin hyvin tasapainoitettu, niin että se on aivan
värinöimätön. Lyhyen iskun vuoksi ovat kampi-
varret suhteellisen lähellä akselin keskustaa. Yli
2,000,000 Chevrolet-omistajaa on hyväksynyt sen
rakenteen.

13. K. Kampiakselin paino?
V. 22 kg.

14. K. Mistä aineksista ovat nokka-akselin hammas-
pyörät ?

V. Kampiakselissa oleva hammaspyörä on teräksestä
ja nokka-akselin hammaspyörä Bakelite'-sta

15. K. Mitä etua siitä on, että nokka-akselin hammas-
pyörä on Bakelitesta?

V. Sangen äänetön käynti.

16. K. Mitä voitelujärjestelmää käytetään v. T931 Chev-
rolet-moottorissa ?

V. Yhdistetty paine- ja roiskevuitelu. Painevoitelu
päälaakereihin ja venttiilien vipuvarsien akseliin.
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iB. K. Minkälaista öljypumppua käytetään ?

V. Öljypumppu on epäkeskomallia.

19. K. Miksi käytetään tätä mallia ?

V. Kulumisesta huolimatta ylläpitää se oikean öljy-
paineen ja kestää se yhtä kauan kuin moottori.

20. K. Missä pumppu sijaitsee?
V. Aivan öljysäiliön pohjassa, josta seuraa, että

öljynkierto on täydellinen.

21. K. Miten toimii Chevroletin uusi kampikammion
tuuletin ?

V. Se poistaa täydellisesti kampikammiosta kaikki
vahingolliset' kaasut ja estää se niin muodoin
moottorin kiiltäviä osia syöpymästä.

22. K. Missä suhteessa on ilmanpuhdistajaa parannettu?
V. Se sisältää nyt kuparilastujen muodostaman suo-

dattimen — kun kaasuttajassa syntyy räjähdyk-
siä, niin ei liekki voi tunkeutua suodattimen läpi.

23. K. Mitä parannuksia on tehty venttiilinostajatan-
koihin nähden?

V. Tangon molemmat päät on tehty suuremmiksi.
Suurennettu yläpää muodostaa nyt istukan vent-
tiilitarkistusruuvin kuulalle. Venttiilinostajatan-
gon alapään suurentamisesta taasen on se etu,
että tanko nyt on tukevammin venttiilinostajassa.
Nämä parannukset vähentävät kulumista ja niit-
ten ansiosta tarkistukset ovat harvemmin tar-
peelliset.

24. K. Miten on venttiilikoneisto suojeltu?
V. Sylinteri ryhmän sivussa oleva metallikoppa suo-

jelee venttiilinostajatankoja. Kopassa on sytytys-
tulppien reikien ympärillä huopasuojukset. Paran-
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nettu vipuvarsien koppa suojelee tarkoin venttii-
likoneistoa ja on siinä kolme tuuletusalkkoa.

25. K. Kuinka monta imu- ja pakokanavaa on?
V. Kolme imu- ja neljä pakokanavaa.

26. K. Mitä laitteita 011 tehokkaan kaasutuksen aikaan-
saamiseksi ?

V. Imuputki käy n.s. "hot-spot" etulämmittäjän
kautta.

27. K. Miten suuri on bensiininkulutus?
V. Bensiininkulutus riippuu ohjaajasta ja siitä, millä

tavoin hän ajaa. Meille on eri tahoilta ilmoitettu
bensiininkulutuksen olleen 1.0—1.1 litr. ja jopa
pienemmänkin peninkulmalta, joten tätä lukua
voidaan oikeutetusti käyttää.

28. K. Mikä huolehtii bensiininsyötöstä?
V. Mekaaninen bensiinipumppu.

29. K. Mikä käyttää bensiinipumppua?

V. Nokka-akselissa oleva epäkeskn.

30. K. Suodattuuko bensiini?
V. Kyllä. Ennenkuin bensiini työntyy kaasuttajaan,

suodattuu se bensiinipumpussa olevassa suodat-
timessa.

31. K. Minkälainen on kaasuttaja?
V. Se on Carter-mallia.

32. K. Onko tässä kaasuttajassa joitain erikoislaitteita?
V. Kyllä, se on varustettu kiihdytyspumpulla.

33. K. Missä suhteessa on kiihdytyspumppua paran-
nettu ?
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V. Pumpun yläosaa peittää nyt kumituppi, jonka
läpi ei vesi eikä lika pääse tunkeutumaan.

34. K. Miten toimii kiihdytyspunppu ?

V. Kun äkkiä painetaan kaasupoljinta, työntyy yli-
määräinen bensiini kaasuttajan kammioon. Ben-
siinisyötön saadessa tämän lisäyksen on kiihty-
vääsyys nuolennopea. Normaalisissa ajoissa tämä
ei vaikuta haitallisesti bensiininkulutuksen talou-
dellisuuteen.

35. K. Mitä muutoksia on tehty kytkimen koppaan
nähden ?

V. Se on nyt valmistettu valuraudasta ja on sitä huo-
mattavasti vahvistettu, minkä vuoksi sovitus kyt-
kimen ja vaihdelaatikon välillä nyt on vielä tar-
kempi ja tukevampi. Vahvemman rakenteen
vuoksi on myös vaihtaminen tasaisempaa.

y/. K. Onko tarpeellista nostaa lattialauta tällaisen tar-
kastuksen suorittamiseksi?

36. K. Onko jokin sellainen laite, jonka kautta tarkas-
taa kytkmtä ?

V. Kyllä, erikoinen tarkastusluukku.

V. Ei. Lattialaudassa on luukku aivan kytkimen
tarkastusluukun yläpuolella.

38. K. Onko tarpeellista voidella irroituslaakeria?
V. Ei. Se on itsevoiteleva.

39. K. Missä suhteessa on kytkintä parannettu ?

V. Kampiakselissa aikaisemmin ollut kytkimen
akselin holkki on nyt korvattu ensiluokkai-
sella New Departure-kuulalaakerilla.

40. K. Onko tätä laakeria voideltava?
V. Ei. Se on pakattu kuulalaakerirasvalla, eikä

sitä tarvitse voidella.
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41. K. Mitä muutoksia on vaihdelaatikossa?
V. Vaihdelaatikko on ulkopuolelta kiinnitetty kytki-

men koppaan pulteilla. Vaihdelaite voidaan nyt
hajoittaa ja kasata tarvitsematta irroittaa kytki-
men koppaa. Vahvat, tarkoin sovitetut tapit
takaavat, että vaihdelaatikko ja kytkin ovat toi-
siinsa nähden oikeassa asennossa.

43. K. Minkä vuoksi on vauhtipyörä varustettu teräksi-
sellä hammaskehällä ?

V. Kromivanadium- ja nikkelimolybden-teräksestä.

V. Hammaskehän teräksen hiilipitoisuus vähentää
sitä vaaraa, että hampaat katkeaisivat. Tarpeen
vaatiessa voidaan hammaskehä helposti uusia.

42. K. Mistä aineksesta ovat vaihdelaatikon hammas-
pyörät ?

Konealusta.

i. K. Uuden Chevroletin akseliväli ?

V. 2.77 m. Akseliväli 011 nyt 5 sm. pitempi.
Tämän parannuksen ansiosta vaunu on mu-
kavampi, sen käynti on tasainen jopa erit-
täin kuoppaisella tielläkin.

2. K. Miten iso on pienin kääntösäde?

V 7m.

3. K. Sisältyvätkö iskunvaimentajat standardi-varus-
teisiin?

V. Kyllä. Neljä Lovejoy-nesteiskuvaimentajaa.
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4. K. Mitä muutoksia on tehty ohjauskoneistoon
nähden ?

V. Se on nyt ruuvi- ja sektori-mallia. Ruuvi on
kartiomaisten rullalaakerien varassa.

5. K. Mitä etuisuuksia tarjoo tämä rakenne?
V. Se vähentää vastuksen pienimmäksi mahdolli-

seksi. Välityssuhde on nyt T2: i.

6. K. Mitä tarkistusmahdollisuuksia on ?

V. Ohjauskoneisto voidaan tarkistaa pituussuun-
taista väljyyttä ja ruuvin ja laakerien välistä
liikkumavaraa silmälläpitäen.

7. K. Minkälaista ohjausakselia käytetään?
V. Teräksestä.

8. K. Mitä parannuksia on tehty itsetarkistuviin jousi-
niveliin nähden?

V. Jousipultti on suurempi, nivelien sivukappaleet
on valmistettu kylmänävalssatusta teräksestä. Pa-
rannettu mutterilukko kiinnittä paremmin pultin.

9. K. Minkä vuoksi nimitetään jousiniveliä itsetar-
kistuviksi ?

V. Keskipultissa kiinni oleva joustava levy kiristää
nivelen sivukappaleet kartiomaisia pultteja vas-
ten. Koska joustava levy estää tyhjäväliä synty-
mästä jousinivel voi senvuoksi tarkistua itses-
tään. Sivuääntä ei pääse syntymään.

10. K. Miten jousinivelet voideltuvat?
V. Voiteluaine puristetaan Alemitenippojen kautta

jousipultteille ja niitten kautta sivukappaleitten
laakeripinnoille.
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ii. K. Mitä muutoksia on rungossa?
V. Runkoa on huomattavasti parannettu. Sivukiskot

ovat 12,7 mm leveämmät ja 6,35 mm korkeam-
mat kuin aikaisemmin. Neljää poikkikiskoa kiin-
nittää sivukiskoihin nyt usemmat niitit. Sitäpaitsi
poikkikiskot ovat myös vahvemmat.

12. K. Missä suhteessa on astinlautoja parannettu?
V. Molempien astinlautojen väliin on asennettu

poikkitanko.

13. K. Onko tällä poikkitangolla jokin toinen tehtävä?
V. Kyllä. Samalla kun se vahvistaa astinlautoja on

se myös lokasuojien vahvikkeena, eivätkä loka-
suojat sen ansiosta lainkaan värise.

14. K. Missä sijaitsee bensiinisäiliö?
V. Bensiinisäiliö on sijoitettu vaunun takaosaan

molempien sivukiskojen väliin ja suojelee' sitä
leveä poikkikisko.

15. K. Minkä vuoksi on varmuuden kannalta parempi,
että bensiinisäiliö sijaitsee takana?

V. Se'ei sijaitse silloin moottorin ja sen sytytyslait-
teiden välittömässä yhteydessä, joten tulipalo-
tai räjähdysvaara ei ole.

16. K. Mikä on bensiinisäiliön tilavuus?
V. 40 litraa.

17. K. Minkärakenteinen on bensiinimittari ?

V. Kojelaudassa olevaan bensiinimittariin vaikuttaa
välillisesti kaksi korkkiuimuria, jotka sijaitsevat
bensiinisäiliössä. Bensiinimittari näyttää oikein
vaunun asennosta huolimatta.

37



iB. K. Taka-akselin välityssuhde?
V. 4.1: 1.

19- K. Miten on pieni vetopyörä konstruoitu?
V. Se on tehty ykdeksi kappaleeksi sen akselin

kanssa, joka on kardaaniakselissa kiinni uurteisen
hylsyn välityksellä.

20. K. Mitä etua siitä on?
V. Tämä rakenne on vahvempi, eikä hammaspyörien

ja laakereitten välille pääse syntymään tyhjäväliä.

2r. K. Miten voideltuu tasauspyörästö?
V. Tasauspyörästön pyöriessä kerää tasauspyörästön

kopassa oleva pieni kauha tarpeellisen määrän
yljyä, joka sitten joutuu hammaspyörille ja akse-
leille. Tasauspyörien akseli on myös konstruoitu
niin, että hammaspyöriin tunkeutuu runsaasti
öljyä.

22. K. Missä suhteessa on takajousen kiinnikkeitä muu-
tettu ?

V. U-muotoiset jousikiinnikkeet ovat nyt yhden-
suuntaiset akselin kanssa. Alemite-nipat ja uur-
teet varaavat tarpeeksi voiteluyljyä 50 % suu-
remmille laakeripinnoille.

23. K. Mitkä etuisuudet on tällä rakenteella?
V. Se vähentää kulumista ja ehkäisee häiritseviä

ääniä syntymästä.

24. K. Onko I-muotoista etuakselin palkkia vahvistettu?
V. Kyllä. Se on päistään leveämpi. Myös kääntö-

tappia on vahvistettu.

25. K. Onko jarrut täysin koteloitu sekä ovatko ne niin
tiiviit, niin ettei vesi pääse tunkeutumaan sisään?

V. Kyllä.
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26. K. Jarrurummun läpimitta?
V. 29 sm.

27. K. Minkälaista jarruhihnaa käytetään?
V. Kestävää, erikoisesti Chevroletia varten valmis-

tettua hihnaa.

28. K. Miten toimivat jarrut?
V. Nokka painaa tukevat jarrukengät rumpua vas-

ten. Vaunun kulkiessa eteenpäin lisääntyy jarru-
jen tehokkuus automaattisesti, niin että tarvitsee
vain kepeästi painaa jarrupoljinta täyden jarru-
tehon saamiseksi.

29. K. Onko jarrut automaattisesti tasoitettu?
V. Kyllä. Jarrupoikkiakseli on niin konstruoitu, että

automaattinen tasoittuminen saadaan aikaan.

30. K. Mitä etua siitä on, että etupyörän jarruihin vai-
kuttaa armeroituun putkeen suljettu kaapeli?

V. Tämän ansiosta oir jarrujen kiristys tasainen
etupyörien asennosta riippumatta.

31. K. Voivatko jarrut joutua lukkoon?
V. Eivät.

32. K. Miten tarkistetaan jarrut?
V. Kukin jarru voidaan tarkistaa toisistaan riippu-

matta helposti käsiksipäästävillä tarkistusruu-
veilla, joita on jokaisessa jarrurummussa.

33. K. Mitkä osat v. 1931' Chevroletissa on päällystetty
kromilla ?

V. Jäähdyttäjän vaippa, valonheittäjien välinen
tanko, konepeiton puristimet, astinlaudan reunus-
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listat, rintalevyn lista, bensiinisäiliön kansi, valon-
heittäjät, pysähdys- ja takalamppu, merkinanto-
torvi, käynnistinkammen reiän kansi ja napakap-
selit. Kaikissa urheilumalleissa on silmä lamput
ja jäähdyttäjän ristikko kromittu.

34. K. Minkämallinen on jäähdyttäjä?
V. Se on Harrison kenno jäähdyttäjä.

35. K. Lokasuojat?
V. Puristamalla valmistettu, kauniisti kaartuvat.

36. K. Miten on astinlaudat konstruoitu?
V. Astinlaudat on valmistettu teräspellistä ja peittää

niitä uurteinen kumimatto, reunuslistat on kro-
mittu.

38. K. Mikä on Chevroletin teräslankapyörälle omi-
naista?

37- K. Minkälaiset pyörät on Chevroletissa?
V. Kaikkein henkilövaunujen standardi-varus-

teisiin kuuluu teräslankapyörät.

V. Siinä on 40 lyhyttä teräslankaa, jotka ovat täyte-
läiset ja vahvat. Vanne on keskeltä vakomainen.
Iso kromilla päällystetty kapseli peittää napa-
pultit.

39. K. Mitä renkaita käytetään ?

V. Pallo, 4.7=;Xi9-

40. K. Konealustan voitelujärjestelmä?
V. Alemite-nipat korkeapainevoitelua varten.
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Sähkölaitteet.

i. K. Miten on sytytyskaapelit kiinnitetty?
V. Venttiilinostajien kansien luona olevien puristi-

mien välityksellä.

2. K. Minkälaisia valonheittäjiä käytetään?
V. Valonheittäjiä, joissa on kaksi valokartiota.

3. K. Mitkä edus tarjoo tämä rakenne?
V. Valonheittäjien valo voidaan suunnata alas, niin

ettei se häikäise vastaantulijaa.

4. K. Miten säädetään valo?
V. Kytkimen polkimen vasemmalla puolella olevaa

kosketinta painamalle.

5. K. Montako hehkulankaa on valonheittäjän lam-
pussa ?

V. Kaksi.

6. K. Missä malleissa on silmälamput ?

V. Kaikissa urheilumalleissa on standardi-varusteena
silmälamput.

7. K. Missä on muitten mallien silmävalo?
V. Valonheittäjissä.

8. K. Onko lattialautaa kohotettava, jotta voisi tarkas-
taa koneistoa?

V. Rintalevyn alla väliseinän etupuolella moottorin
9. K. Missä sijaitsee sytystyskela?

V. Ei. Lattiassa maton alla on tätä tarkoitusta var-
ten erikoinen tarkastusluukku.

ja korin välissä.
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io. K. Miten se on vedeltä suojassa?
V. Kaikki kaapelit on kiinnitetty alapuolelta kumi-

muhveilla ja kela on ilmantiiviisti koteloitu.

n. K. Miten toimii varkaudelta turvaava sytystyslukko?
V. Se maatoittaa virranjakajan armeroidun kaapelin

13. K. Minkä välityksellä käy generaattori?

V. Ei.
johto käynnistää moottori?

12. K. Onko mahdollista johtamalla lukon ohi toinen

voin tarvitsee tarkistaa.
V. V-muotoisen hihnan välityksellä, jota hyvin har-

14. K. Minkätyyppistä virranjakajaa käytetään?-
V. Puoliautomaattista. Ajon aikana on sytytys aina

sopivanaikainen.

Kori.

K Onko korit tehty tilavammiksi ?

V. Kyllä. Kaikki korit ovat tilavammat ja isommat

2. K. Onko listakkeita jossain suhteessa muu-
tettu ?

V. Kyllä. Niitä on sikäli parannettu, että ne on
kaikki tehty kapeammiksi ja nyt puristettu
suoraan peltiin. Myös pisaralevy on puris-
tettu suoraan katon peltiin. Koko koria ym-
päröivät listakkeet korostavat korin hienoa
muotoa.
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3. K. Minkä vuoksi tämä on parempi?
V. Vältytään ruosteviivoilta ja värihalkeamilta, joita

tavallisesti syntyy, kun käytetään päälle-kiinni-
tettyjä listoja.

4. K. Mitkä säätölaitteet sijaitsevat kojelaudassa?
V. Öljypainemittari, bensiinimittari, moottorin läm-

pömittari, ampeerimittari, nopeusmittari, sytytyk-
sen lukko, sytytyksen, käsikaasun, kuristuksen ja
valojen säätimet.

5. K. Miten valaistaan kojeet?
V. Kojelaudan keskustassa takana oleva lamppu va-

laisee kojelautaa.

6. K. Minkä vuoksi on kuristussäätimessä jousi?
V. Se ehkäisee käyttämästä liikaa kuristusta, jolloin

bensiininkulutus tulee taloudellisemmaksi samalla
kun kampikammion öljyn laimentuminen vä-
hentyy.

7. K. Minkämallista tuulilasia käytetään umpinaisissa
malleissa?

V. Fisherin kaltevaa, heijastamatonta VV-tuulilasia,
joka estää ohjaajaa häikäistymästä takaatule-
vain vaunujen valonheittäjistä. Tuulilasi voidaan
kohottaa tai laskea säätimellä, joka on mukavasti
ohjaajan ulottuvilla.

8. K. Kuuluuko automaattinen tuulilasinpuhdistaja
vaunun standardi varusteisiin ?

V. Kyllä, kaikkien henkilövaunujen varusteisiin.

9. K. Onko tuulilasinpuhdistajaa muutettu jossain
suhteessa ?

V. Liuska palaa automaattisesti oikealle, kun imu
lakkaa.
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io. K. Missä malleissa on aseteltava ohjaajanistuin?
V. Kaikissa umpinaisissa henkilövaunuissa.

ii. K. Miten on tuulilasin näköpiiriä saatu paremmaksi?
V. Kaikissa umpinaisissa malleissa on sivutalpat

tehty kapeammiksi ja sitäpaitsi on ohjaajan-
istuinta alennettu. . .

12. K. Onko heloja ja kahvoja muutettu?
V. Kaikki helat ja kahvat on tehty kapeammiksi ja

hienommiksi.

13, K. Miten vältytään ohjaajanosastossa vedolta sekä
mikä estää pakokaasuja tunkeutumasta ohjaajan-
osastoon ?

V. Erikoinen eristys kumimaton alla ja lattialau-
laudalla. Ohjausputken ja poikimien ympärillä on
kumitiivisteet.

14. K. Onko v. 193 1 Chevrolet sisustukseltaan yhtä
hieno kuin edellisen vuoden malli ?

V. 1931 Chevrolet on hienommin sisustettu
kuin aikaisemmat mallit. Kaikkien um-
pinaisten mallien istuimet ovat syvät, le-
veät ja leppoisat, niitten verhoilu on par-
hainta plyysiä. Vaunun sisustus on koetettu
saada mahdollisimman hienoksi kiinnittä-
mällä erikoista huomiota heloihin, punoksiin
ja toisiin pienehköihin yksityiskohtiin. Mi-
ten tarkoin tai miten pintapuolisesti tarkas-
taakaan v. 1931 Chevroletia, on aina huo-
maava, että sitä muovailtaessa on johtavana
ajatuksena ollut saada sellaista laatua, joka
ei vain tyydytä eniten vaativaa, vaan joka
myös vuosien käytössä säilyttää uutuutensa
ja hienoutensa.
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15- K. Mainitkaa jotakin, mikä on ominaista avonaisille
malleille.

V. Kaikki ovet on varustettu tuulisuojuksilla.
Kuomun sivupuut ovat tammesta ja samanväriset
kuin vaunu. Korit ovat isommat ja leveämmät
edestä. Kuomut ovat uusirakenteiset ja ovat ne
hienommannäköiset.

i6. K. Onko vaunuun nähden etuosan ulkopuolta
silmälläpitäen tehty jotain muutoksia.

V. Kyllä, silmiinpistävä muutos. Vaunun etu-
osan tekevät erittäin miellyttäväksi jäähdyt-
täjän kauniit ääriviivat, jäähdyttäjän alla
oleva pisaralevy, taivutettu valonheittäjien
välinen tanko, merkinantotorvi ja jäähdyt- .

täjän ristikka urheilumalleissa.
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11. OSTAJA.

Minkä vuoksi Teidän on löydettävä ostajia.

Pikajuna saapuu kiitäen. Hirmuista vauhtia kulkee se
ohitsemme — penikulma toisensa jälkeen kulkee se halki
vuorien ja laaksojen, halki laajojen metsien ja tiheästi
asuttujen seutujen kuin jättiläisammus ammuttuna jät-
tiläistykistä.

Höyry on se voima, joka pitää pikajunan liikkeessä. Eikä
yksistään höyry — vaan yhtäjaksoinen, keskeytymätön
höyry-vara. Lämmittäjä heittää hiiliä pannuun, hän pitää
höyryn-paineen korkealla tulen voimalla. — ja pikajuna
kiitää eteenpäin.

Hiili on se polttoaine, jota veturi tarvitsee. Samalla ta-
voin ovat ostajat se polttoaine, jota ilman autojen myynti
ei voida onnistua.

Ellei ostajia — ci mitään tilauksia —■ ci mitään voittoa
— täydellinen epäonnistuminen.

Kun on ostajia* —on tilauksia ■— kasvaa liikevaihto ja
voitto -— edistytään.

Kaiken tämän olemme kuulleet kerta toisensa jälkeen ja
aikoneet jonakin päivänä ryhtyä todenteolla työhön.
Mutta olemmeko todella tehneet jotakin asian hyväksi?
Olemmeko joskus käärineet paidan hihojamme ja päät-
täneet nostaa höyryn painetta? Usein on tämä valitet-
tavasti jäänyt vain aikomukseksi.

Tänä vuonna voidaan uudet Chevrolet-mallit esittää
yleisölle aikaisemmin kuin muina vuosina. Meidän on
nyt senvuoksi ryhdyttävä kunnolla työhön, hankittava
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polttoainetta liikkeellemme todellisen myyntikauden alka-
mista silmälläpitäen. Toisin sanoen meidän on

Hankittava ostajia.

Nyt ehkä joku ajattelee näin: Minun rekisterini on
täynnä ostajien nimiä — minä tunnen jok'ainoan piiris-
säni — minä en tarvitse useampia ostajaehdokkaita —

j.n.e. Tämä on kaikki puhetta ilman todellisuusperustaa.
Kukaan ei voi pitää mielessään kymmenientuhansien
ostajaehdökkaitten nimiä,-—jokainen automyyjä tarvitsee
ostajaehdokkaita ja alituisesti enemmän, sillä ne ovat
polttoainetta hänen liikkeelleen. Ja ennen kaikkea, me
emme saa tyytyä vanhoihin nimiluetteloihin, joilla ei ole
mitään arvoa. Meidän on saatava luettelo todellisista
ostajista. Mitä sitten tarkoitetaan todellisella ostajalla?

Todellinen ostaja on jokainen henkilö tai yritys,
jolla on varaa ostaa anto ja joka aikoo ostaa sen

kolmen kuukauden kuluessa.

jokainen ostajaluettelossanne mainittu henkilö, joka ei
vastaa tätä määritelmää, on poistettava luettelonne
todellisten ostajien joukosta. Hän saattaa kylläkin
myöhemmin olla ostaja — joten pitäkää hänen nimensä
mielessänne, kunnes hänen vuoronsa on tulla "todelli-
seksi ostajaksi". Lähi kuukausien aikana on Teidän pää-
tehtävänne etsiä todellisia ostajia ja muokata heitä.

Seuraava kysymys on,

Mistä ja miten minun on etsittävä heitä.

Tutkimukset osoittavat, että v. 193 1 aikana tullaan myy-
mään 80 % Chevroletin hintaluokassa olevia vaunuja
henkilöille, joilla jo ennestään on auto. Yksinkertainen
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ja loogillinen seuraus tästä on, että kokonaista 8/10 kai-
kista niistä ostajista, jotka Teidän on muokattava, on jo
vaununomistajia. He omistavat joko vaunun, jota Te
edustatte, tai jonkin kilpailevan merkin.

1. Luettelo nykyisistä vaununomistajista on
senvuoksi se lähde, johon voitte turvautua etsiessänne
ostajia. Siihen luetteloon tulee sisältyä :

a. Kaikki piirinne Chevrolet-omistajat, joit-
ten vaunut ovat v. 1930 mallia vanhempia.

b. Kaikki piirinne Ford-omistajat, joitten
vaunut ovat joko v. 1930 mallia tai sitä
vanhempia.

c. Kaikki piirinne YVhippet-omistajat

Hankkikaa itsellenne täydellinen luettelo näistä vaunun-
omistajista: lääninhallituksessa olevista luetteloista.
Ennenkuin aloitatte muokkaamisenne — tarkastakaa
ensiksi luetteloa lähemmin. Siinä on varmastikin nimiä,
jotka heti voidaan poistaa kuolemantapausten, vararik-
kojen, paikkakunnalta siirtymisten y.m. vuoksi. Kitkekää
tämä rikkaruoho ja ryhtykää sitten muokkaamaan muita
luettelossa mainittuja henkilöitä. Ne muodostavat par-
haimman ostaja-aineston piirissänne. Älkää unohtako,
että 8/10 niistä kaupoista, jotka tulette tekemään vuoden
aikana, on kätkeytyneenä, tähän luetteloon. Kuta useam-
malle voitte kertoa v. 1931 Chevroletista sitä suurempi
on myyntituloksenne oleva, sitä parempi Teidän ase-
manne kilpailijoihin nähden.

2. Muita lähteitä ostajien löytämiseksi on myös.
Jälellä olevan 20 °/o kanssa on myös saatava aikaan
kauppa.
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jokainen meistä tietää, miten suuri merkitys nykyisen
vaununomistajan arvostelulla on. Henkilö, joka omistaa
viimeisintä mallia olevan Chevroletin tai sitä vanhem-
man ja on tyytyväinen siihen, ei voi olla kertomatta
muille tyytyväisyydestään. Hän on — kuten edelläol-
leesta selvisi — uusi ostaja meidän vaunullemme, mutta
sitäpaitsi hän voi mainita myyjälle tuttavapiiristään osta-
jia, jotka mahdollisesti jo omistavat vaunun, mutta joihin
hänen kiittävä puheensa on vaikuttanut. Myyjän tär-
keimpänä tehtävänä on ja tulee olemaan nykyisten
Chevrolet-omistajien, joille hän on viimeksi kuluneitten
vuosien aikana myynyt vaunun, alituinen muokkaaminen.
Bensiiniasemien hoitajilta, linja-autojen kuljettajilta,
työnjohtajilta, autosuojien hoitajilta ja muilta ammatti-
miehiltä voidaan saadan erittäin arvokkaita tietoja, mitä
tulee nykyisiin vaununomistajiin — ostajiin, jotka kuu-
luvat siihen luokkaan, josta tämän kappaleen alussa
mainittiin, sekä mahdollisiin uusiin ostajiin ja paikka-
kunnalle äskettäin muuttaneisiin vaununomistajiin j.n.e.
Harkitseva myyjä on alituisesti yhteydessä tämän kal-
taisten ammattimiesten kanssa ja käyttää hukkaamatta
aikaa hyväkseen kaikkia niitä tietoja, jotka hän heiltä
voi saada.

Mutta me emme saa unohtaa: kaikkien ostajien, jotka
itäin olemme löytäneet, tulee olla todellisia, jotta niillä
olisi jotakin arvoa. Toisin sanoen, kaikki ne tiedot me
hankimme ja saamme, on koeteltava niitten arvoa sil-
mälläpitäen, ja kun se on todettu, on meidän tarmok-
kaasti ryhdyttävä muokkaus-työhön.

Muina tietolähteinä voidaan mainita päivälchdet, osoite-
kalenterit, klubiluettelot, puhelinluettelot, ammattirekis-
terit y.m.

Alituinen uuden, ostaja-aineiston saaminen pitää koneis-
ton käynnissä. Jos se ehtyy, pysähtyy koneisto — myyn-
nit vähentyvät — voitto vähentyy. Mutta jos alituisesti
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hankitaan uutta ostaja-aineistoa, niin lisääntyvät myynnit,
työmme muuttuu tehokkaammaksi ja kasvava provisio
muistuttaa myyjää päivittäin siitä, että hän on kajonnut
myyntityön tärkeimpään kohtaan, oivaltanut

hankkia ostajia.

Työsuunnitelma ostajien hankkimista
varten.

Jo aikaisemmin mainitsimme, että v. 1931 Chevrolet voi-
daan tänä vuonna esitellä yleisölle aikaisemmin. Tästä
meille on suurta etua, sillä kilpailijamme voivat ryhtyä
myyntityöhön vasta paljon myöhemmin. Koettakaamme
näin ollen myös käyttää hyväksemme tätä etumatkaa,
niin että saamme hankituksi ostajia jo nyi.

Miten tällainen ostajien hankkiminen oikein on suunni-
teltava? Ohjaukseksi niille, jotka "omaavat kaikki tiedot
automyynnistä", "vielä haluavat' lisätä tietomääräänsä"
tai jotka vasta ovat "alokkaita", olemme laatineet alla-
olevan

ostajien hankkimista koskevan suunnitelman.

Sääntö N:o 1.

Aikaisempina vuosina saavutetut kokemukset, tiedot
markkinatilasta ja keskustelu johtajanne kanssa
auttavat Teitä jo nyt jokseenkin tarkoin arvioi-
maan, miten monta vaunua tulette myymään vuoden
aikana. Tai asettakaa päämääräksenne myydä vuo-

Arvioikaa, todennäköinen niyyntinne vuoden kuluessa.

Den kuluessa jokin määrätty määrä vaunuja.
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Sääntö N:o 2.

Jolta myyntisuunniielmamme onnistuisi, tulee ostaja-
ehdokkaitten määrä olla kahdeksan kertaa suurempi kuin
myytävä vaunumäärä.

Käytännöstä saavutettujen kokemusten perusteella
on voitu todeta, että jokaista myytyä vaunua kohti
tarvitaan kahdeksan ostajaehdokasta. Tämä on
luku, jota kannattaa miettiä useammin kuin kerran,
kun laatii suunnitelmaa. v

Sääntö N: o 3.

Laatikaa jokaisia päivää ■varten työsuunnitelma ja seu-
ratkaa sitä poikkeuksetta.

Työsuunnitelmaan tulee sisältyä:
2 käyntiä nykyisten Chevrolet-omistajien luona.
S käyntiä nykyisten Chevrolet-omistajien luona yh-

teyden säilyttämiseksi. .

4 käyntiä nykyisten Ford- ja VVhippet-omistajien
luona.

9 käyntiä nykyisten Ford- ja VVhippet-omistajien
luona yhteyden säilyttämiseksi.

5 tapaamista linja-autojen, bensiiniasemien hoita-
jien y.m. kanssa.

Jos osoittautuu, että suunniteltujen käyntien luku-
määrä jonkin määrätyn ajan kuluessa ei tuottaisi
tarpeeksi ostajaehdokkaita, niin on käyntien määrää
lisättävä.

Minkä vuoksi nämä käynnit, kysyy ehkä joku. Koska
vain niitten välityksellä voitte todella ylläpitää yhteyttä
piirinne autoaostavan yleisön kanssa. Tämä yhteyden-
säilyttäminen on tähdellinen, jottaylipäänsä voisitte lain-
kaan edistyä.

Automyyjälle on keskimäärän laki mitä suurimerkityk-
sisin laki. Jos hän vain luo määrätyn määrän edellytyksiä
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myynnille ja luo näitä edellytyksiä tarpeeksi suuren mää-
rän, niin täytyy hänen voida myydä.

Autoja myydään henkilökohtaisesti tavattaessa
ostajia.

Jos vain tarpeeksi usein kertoo Chevroletin historian
tarpeeksi monelle ostajalle, niin täytyy tuloksen olla

myyntejä — sen mutkikkaampi ei myynnin taito-
kaava ole.

Käyttäkää sitä suunnitelmaa, jonka yllä esitimme.
Seuratkaa päiväsuunnitelmaanne.

Heittäkää alituisesti enemmän polttoainetta pannuun.

Tulos ei anna odottaa itseään.
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111. MYYJÄ.

Hänen luokittelunsa.

Tarkastakaamme nyt lyhyesti kolmatta perusedellytystä
myynnin onnistumiseen : myyjää:

Myyjän tehtävänä — huolimatta siitä, mitä hän myy —

on olla välittävänä renkaana tuotteen ja kuluttajan
välillä.

Laatu, loisto, suorituskyky, kaikki ne erinomaiset omi-
naisuudet, jotka valmistaja on antanut vaunulleen, eivät
merkitse mitään, ellei myyjä pysty esittämään niitä osta-
jalle, niin että hänessä herää halu ostaa kyseellinen auto.
Psykolooginen terävyys, innostus, tarmo ja kestävyys
ovat ne ominaisuudet, jotka myyjän tulee omata, jotta
hän onnistuisi. Paitsi näitä suorastaan henkilökohtaisia
ominaisuuksia, on myös joukko muita, joita ilman myy-
jällä on sangen pienet mahdollisuudet saavuttaa huippu-
tuloksia, ja juuri niistä me haluamme tässä puhua.

Menestyksellisen myyjän täytyy:

1. Tuntea tuote.

2. Tuntea asiakas ja hänen tarpeensa.

3. Pystyä esittämään tuotteen vakuuttavasti.

4. Pystyä saattamaan myynti päätökseen.

Tuotteen tuntemus.

Miten tärkeätä on, että tunnetaan tuote, on jokaiselle
täysin selvä asia. Tämä tuotteen tuntemus ei saa rajoit-
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tua joihinkin sanontoihin, jotka koskevat vaunun ominai-
suuksia, muutamiin .sylinteri- tai laakerimittoihin. Sen
täytyy perustua omakohtaiseen kokemukseen vaunusta,
joka kokemus on saavutettu pitkien ajojen jälkeen. Huo-
maavainen ja työhönsä kiinnostunut myyjä ei pidä esit-
telyvaunuaan minään kuljetusvälineenä, jolla hän ajaa
liikkeestä asiakkaan luo ja päinvastoin. Se on hänelle
elävä olio, ystävä, jonka luonteen hän tahtoo tutkia.
Puhtaasti asiallisia seikkoja, jotka koskevat v. 193 1
Chevrolettia, 011 esitetty tämän kirjan ensimmäisessä
osassa, ja me toivomme, että ne täydelliset tiedot, jotka
siinä on mainittu, riittäisivät myös vastaamaan mitä
monimutkaisimpiin kysymyksiin.

( Mettakaa, että olette päällikkö, jonka tulee johtaa jouk-
konsa hyökkäykseen jotain määrättyä vihollisrintaman
kohtaa vastaan. Mikä onkaan silloin luonnollisempaa —

Te hankitte kaikki käsillä olevat tiedot vihollisen voima-
suhteista, hänen asemistaan, hänen mielialastaan, hänen
heikoista kohdistaan y.m. Näin on myös asianlaita kun
lähestytään ostajaa, jolle halutaan myydä vaunu.

Asiakkaan tunteminen.

Ne tiedot, jotka voitte hankkia hänen henkilökohtaisista
olosuhteistaan, hänen perheestään, hänen varallisuudes-
taan, hänen tavoistaan, hänen erikoisista mielitoimistaan,
tulevat merkitsemään Teille paljonkin, niin pian kuin
pääsette hänen kanssaan yhteyteen.

Miten nämä tiedot hankitaan? Tähän voidaan sopivasti
vastata vanhan sananlaskun sanoin: keinot ovat monet.
Hyvä tietolähde on tietenkin hän, joka on ilmoittanut
Teille ostajan. Hän on tavallisesti tulevan "uhrin" hen-
kilökohtainen tuttava, ja voi hän, jos häneltä taidolla tie-
dustellaan, kertoa moniaitakin asioita, joista käy selville,
miten kyseellistä miestä on käsiteltävä.
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Kaikista hyvistä hakemistoista voidaan saada tietää
ihmisten yksityiset intressit, joitten tunteminen saattaa
olla myyjälle suureksi eduksi.

Enimmän kertoo tietenkin ostaja itse. Myyjän velvolli-
suus on johtaa keskustelu ostajan kanssa niin, että hän
jo keskustelun alkupuolella pääsee selville ostajan mah-
dollisesti heikoista kohdista ja sitten kajota suoraan
niihin.

Tuotteen esittäminen.

Se on myyjän vaikeimpia tehtäviä. Miten usein näkee-
kään, kuinka myyjä seisoo vaununsa vieressä tai istuu
ostajan kanssa vaunussa ja antaa ostajan lypsätä tar-
peelliset tiedot. Sellainen saattaa johtua puutteellisesta
vaunun tuntemuksesta, se saattaa myös johtua jostain
määrätystä ujoudesta, joka myyjän on vaikea voittaa,
mutta se saattaa yhtä hyvin johtua siitä, että myyjä ei
ole opastettu, miten myyntikeskustelu on johdettava,
miten vaunu tehokkaimmin on esitettävä ostajalle.
Sanotaan, että myynti menetetään tai voitetaan 4—5
ensimmäisen minuutin kuluessa ja lukemattomissa ta-
pauksissa on tällä sanonnalla ollut oikeutuksensa. Moni
myyjä alkaa tuotteensa esittelyn virheellisesti. Hän antaa
asiakkaan heti ottaa keskustelun johdon käsiinsä, hän
sotkeutuu moneen vaikeaan kysymykseen, jotka ostaja
esittää, ja ennenkuin hän tietääkään, on asiakas livistänyt
ovesta. Myyjä menetti mahdollisuutensa. Ensimmäinen
sääntö on näin ollen:

Heti ensi hetkestä ryhtykää keskustelussa johtoon ja
säilyttäkää se koko ajan.

Havainnollisentakaamme tämä muutamalla esimerkillä.

Eräs nuori myyjä saapui eräänä päivänä ostajan luo ja
sukeutui seuraava keskustelu:
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"()len kuullut, että aiotte ostaa auton."
"Mistä liikkeestä Te olette?"

"Chevrolet-yhtiöstä."

"Ei kiitos. Minä olen kuullut, että Te annatte niin vähän
väliä."

Myyjä korjasi tämän käsityksen mainitsemalla muutamia
numeroita ja keskeytti jälleen.

"Minä olen melkein päättänyt ostaa Fordin", jatkoi asia-
kas. "Kerrotaan nimittäin, että Chevroletissa on kansi-
venttiilimoottori ja siitä minä en pidä."
Myyjä esitti jälleen muutamia seikkoja, jotka korostivat
kansiventtiilimoottorin etevämmyyttä. Sitten hän vaikeni
jälleen.
"No, mitä maksaa 4-ovinen Chevrolet Sedän?" oli asiak-
kaan seuraava kysymys.

On turhaa kertoa keskustelun loppua. Tämä myyjä oli
epäilemättä väärällä tiellä. Hänellä oli niin kova kiire
vastata kysymyksiin, ettei hän edes ehtinyt ryhtyä myy-
mään. Asiakas, eikä myyjä, johti keskustelua.

Näin alkoi taasen keskustelun eräs toinen myyjä ostajan
kanssa, joka asui esikaupungissa, mutta kävi kaupungissa
työssä. "Herra Peltonen, minä näin, että Te aamulla
juoksitte kovasti ehtiäksenne linja-autoon, ja minä tulin
ajatelleeksi, että Teidän olisi mukavampaa omistaa oma
auto, niin ettei Teidän tarvitsisi olla riippuvainen linja-
autosta. Chevroletilla voisitte vähentää huomattavasti
sitä aikaa, joka Teiltä kuluu toimipaikkanne ja kotinne
välillä, ja sitäpaitsi voisitte sillä ajaa perheinenne sunnun-
taisin maaseudulle. Päivät päästäänhän Te istutte kont-
torissa, ettekä Te suinkaan sunnuntaisinkaan tule niin
paljon käyneeksi ulkona. Ajatelkaapas, miten ihanata
olisi ajaa nopeasti työhön vaunulla, joka on hieno ja
jonka suorituskyky on erinomainen j.n.e.
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Huomatkaa ero tämän ja edellisen keskustelun välillä.
Jälkimmäisessä tapauksessa alkoi myyjä keskustelun ja
kosketteli hän silloin ostajaehdokkaan yksityiselämää sekä
suositteli samalla vaunuaan, jolla ostaja voisi poistaa
vaikeutensa. Myyjä johti keskustelun ensi hetkestä ja me
voimme olla varmoja, että hän säilytti johdon loppuun
saakka.

Seuraava tärkeä sääntö on, että ostaja pysyy yhtä mieltä
myyjän kanssa. Myyjän tulee esitellessään vaunuansa
varoa antamasta asiakkaalle tilaisuutta sanoa ci. Asiak-
kaan on paljon helpompi lausua tämä sana kuin "kyllä",
joka olisi myyjälle paljon miellyttävämpi. Antakaa osta-
jan jo keskustelun alusta alkaen totuttautua sanomaan
kyllä — hänen on silloin myös paljon helpompaa lausua
lopullinen kyllä, mikä merkitsee sama kuin myynti.

Monet myyjät, jopa vanhemmatkin tekevät tavallisesti
virheen esitellessään mekaanisia yksityiskohtia. Myyjä
luettelee toisen laitteen toisensa jälkeen, välittämättä
mainittavammin selittää lähemmin niitten etuisuutta.
Onhan selvää, etteivät mitä nerokkaimmatkaan paran-
nukset voi vaikuttaa asiakkaaseen, kun hän ei edes tiedä,
mihin tarkoitukseen ne ovat hyviä. Tässäkin tapauk-
sessa on pari esimerkkiä paikallaan.

Myyjä sanoo:

Sen mäennousukyky on
erinomainen.

Väärä tapa esittää myynti-
J<annalta hyvä kohta

Oikea tapa esittää se.

Sen voimakkaan mootto-
rin ansiosta voitte ajaa
ylös mitä tahansa mäkeä
tässä läänissä Teidän tar-
vitsematta lainkaan käyt-
tää vaihteita.
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"Mistä liikkeestä Te olette?"
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jälleen.

"No, mitä maksaa 4-ovinen Chevrolet Sedän?" oli asiak-
kaan seuraava kysymys.

On turhaa kertoa keskustelun loppua. Tämä myyjä oli
epäilemättä väärällä tiellä. Hänellä oli niin kova kiire
vastata kysymyksiin, ettei hän edes ehtinyt ryhtyä myy-
mään. Asiakas, eikä myyjä, johti keskustelua.

Näin alkoi taasen keskustelun eräs toinen myyjä ostajan
kanssa, joka asui esikaupungissa, mutta kävi kaupungissa
työssä. "Herra Peltonen, minä näin, että Te aamulla
juoksitte kovasti ehtiäksenne linja-autoon, ja minä tulin
ajatelleeksi, että Teidän olisi mukavampaa omistaa oma
auto, niin ettei Teidän tarvitsisi olla riippuvainen linja-
autosta. Chevroletilla voisitte vähentää huomattavasti
sitä aikaa, joka Teiltä kuluu toimipaikkanne ja kotinrie
välillä, ja sitäpaitsi voisitte sillä ajaa perheillenne sunnun-
taisin maaseudulle. Päivät päästäänhän Te istutte kont-
torissa, ettekä Te suinkaan sunnuntaisinkaan tule niin
paljon käyneeksi ulkona. Ajatelkaapas, miten ihanata
olisi ajaa nopeasti työhön vaunulla, joka on hieno ja
jonka suorituskyky on erinomainen j.n.e.

56



Huomatkaa ero tämän ja edellisen keskustelun välillä.
Jälkimmäisessä tapauksessa alkoi myyjä keskustelun ja
kosketteli hän silloin ostajaehdokkaan yksityiselämää sekä
suositteli samalla vaunuaan, jolla ostaja voisi poistaa
vaikeutensa. Myyjä johtikeskustelun ensi hetkestä ja me
voimme olla varmoja, että hän säilytti johdon loppuun
saakka.

Seuraava tärkeä sääntö on, että ostaja pysyy yhtä mieltä
myyjän kanssa. Myyjän tulee esitellessään vaunuansa
varoa antamasta asiakkaalle tilaisuutta sanoa ei. Asiak-
kaan on paljon helpompi lausua tämä sana kuin "kyllä",
joka olisi myyjälle paljon miellyttävämpi. Antakaa osta-
jan jo keskustelun alusta alkaen totuttautua sanomaan
kyllä — hänen on silloin myös paljon helpompaa lausua
lopullinen kyllä, mikä merkitsee sama kuin myynti.

Monet myyjät, jopa vanhemmatkin tekevät tavallisesti
virheen esitellessään mekaanisia yksityiskohtia. Myyjä
luettelee toisen laitteen toisensa jälkeen, välittämättä
mainittavammin selittää lähemmin niitten etuisuutta.
Onhan selvää, etteivät mitä nerokkaimmatkaan paran-
nukset voi vaikuttaa asiakkaaseen, kun hän ei edes tiedä,
mihin tarkoitukseen ne ovat hyviä. Tässäkin tapauk-
sessa on pari esimerkkiä paikallaan.

Myyjä sanoo :

Sen voimakkaan mootto-
rin ansiosta voitte ajaa
ylös mitä tahansa mäkeä
tässä läänissä Teidän tar-
vitsematta lainkaan käyt-
tää vaihteita.

Sen mäennousukyky on
erinomainen.

Oikea tapa esittää se.Väärä tapa esittää myynti-
.kannalta hyvä kohta
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Tämä on hieno
_

vaunu,
herra Peltonen. Tulette
olemaan ylpeä siitä.

Ulkoasu on seikka, johon
nykyaikaisissa autoissa yhä
enemmän kiinnitetään huo-
miota. Kuten Te itse, herra
Peltonen, näette, on tämä
vaunu ainutlaatuisen kau-
nis, mitä sen ääriviivoihin
ja väriyhdistelmiin tulee.
J okainen kotipaikkakun-
nallanne tulee ihailemaan
sitä.

Te voitte ajaa niin kovaa
kuin tahdotte tällä vau-
nulla.

Aika on rahaa, sen me
kaikki tiedämme. Ilman
minkäänlaista vahingon-
vaaraa voitte ajaa tällä
vaunulla lujaa. Te sääs-
tätte siten aikaa.

Tietenkin olette kulkenut
maanteillä jonkun toisen
jälessä ja silloin saanut ko-
kea, miten epämiellyttävää
on, kun pöly tupruaa ym-
pärillä. Auto on ikäänkuin
ihminen, se hengittää, ja
mitä puhtaampi ilma on,
sitä vapaammin ja ke-
peämmin hengittää se.
Meillä ei ole juuri lainkaan
betoniteitä maassamme,
emmekä voi välttää kesäi-
sin pölyä, mutta kuitenkin
on estettävä, ettei pöly
imeydy moottoriin ja ai-
heuta liikkuvien osien ku-
lumista. Sen teemme il-
manpuhdistajalla.

Tämä vaunu on varustettu
ilmanpuhdistajalla, joka
puhdistaa ilman, ennen-
kuin se pääsee sylinte-
reihin.
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()n turha jatkaa esimerkeillä. Sellaisia voitaisiin esittää
useita. Myyjä, joka haluaa esittää vaununsa mahdolli-
simman suotuisassa valossa, hankkii itse itselleen tämän
kaltaisia todisteita, jotka hän sitten soveltaa muokattavien
asiakkaittensa ajatus juoksun mukaan. Tuotteen tarkka
tuntemus ja kyky pystyä arvioimaan, mikä parhaiten
vaikuttaa kulloinkin kyseelliseen asiakkaaseen, määräävät
myyjän onnistumisen.

Siirrymme sitten kysymykseen, joka koskee standardi-
soitua myyntikeskustelua. Mitä standardisoidulla myynti-
keskustelulla tarkoitetaan, lienee jokaiselle Chevrolet-
myyjälle selvää. Standardisoidun keskustelun suuri etu
on siinä, että kaikki myynnin kannalta tärkeät yksityis-
kohdat esitetään loogillisessa järjestyksessä, niin että
asiakas saisi mahdollisimman edullisen yleisvaikutuksen
vaunusta. Tämä. keskustelu ei kuitenkaan saa muodostua
miksikään ulkoläksyn lopottamiseksi — sen on oltava
henkilökohtaisesti sovellettu esitys vaunun tärkeimmistä
ominaisuuksista, joka alituisesti tähtää tilauksen alle-
kirjoittamiseen.

K eliöitämme jokaista myyjää laatimaan itselleen tällaisen
keskustelun käytettäväksi jokapäiväisessä työssä. Me
emme tällä tarkoita, että olisi kirjoitettava jokin rooli,
jonka myyjän olisi opittava ulkoa, vaan että hänen tulisi
laatia toisiseikoista runko, jota perustana käyttäen hän
sitten rakentaisi henkilökohtaisen esittelynsä kunkin
asiakkaan omalaatuisuuden mukaan.

Tosiseikkojen esittäminen seuraavassa järjestyksessä on
osoittautunut sangen sopivaksi vaunua esiteltäessä näyt-
telyhuoneistossa.

istuutumaan ohjauspyörän taakse y.m.

i. Ulkopuoli sivulta.

3. Moottorin esitteleminen, ensiksi sen sisärakenne, sen

2. Sisäpuoli. Perusteellinen esittely; asiakas kehoitetaan
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jälkeenerikoislaitteet, kuten ilmanpuhdistaja, bensiini-
pumppu, kampikammion tuuletin j.n.e.

4. Konealusta. Jouset, jarrut j.n.e.

(Esittely ajon aikana on myyjän vahvin ase. Silloin voi
hän paremmin kuin koskaan osoittaa, mihin vaunu todella
pystyy, mistä kaikesta se suoriutuu niissä olosuhteissa,
joissa asiakas tulee käyttämään sitä. Jokainen myyjä
huomatkoon: Älkää koskaan lähtekö koeajolle huonosti
tarkistetulla vaunulla tai yhtä rauhallisesti kuin istuu-
tuisitte valmiiksi katettuun pöytään. Pöytä ei ole lain-
kaan katettu, sillä saattaa helposti sattua, että huonosti
esitetty ja tarkistamaton vaunu peloittaa asiakkaan
pakenemaan, ennenkuin aavistattekaan.

Esittely on sunniteltava yhtä huolellisesti ja perusteelli-
sesti kuin Morgan suunnittelee rabasijoituksiaan, sitä
011 seurattava yhtä järjestelmällisesti ja perusteellisesti,
kaikki tilaisuudet vaikuttaa edullisesti asiakkaaseen on
käytettävä järjestelmällisesti, mutta jos se kuitenkin
epäonnistuu — mikä 011 sangen epätodennäköistä —

niin on kyseessä poikkeukselliset olosuhteet.

Myynnin päättäminen.

nimi tilauksessa sama kuin voitettu taistelu. Myy-
jät ovat usein taipuvaisia uskomaan, että kaupan päät-
täminen olisi myyntiprosessin vaivalloisin aste. Vaikka-
kin tällä luulolla jossakin tapauksissa olisikin oikeutuk-
sensa, niin on syy siihen pääpiirtein siinä, että myyjä
on ottanut väärän asenteen myynnin aikana.

Myynnin päättäminen 011 loogillinen seuraus kaikista
niistä todisteluista ja keskusteluista, jotka ovat edeltä-
neet päätöshetkeä. Jos myyjä kerran on tehokkaasti esit-
tänyt kaikki vaunun ominaisuudet, niin 011 hän painavilla
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syillä torjunut ostajan huomautukset, ja jos hän on
selviytynyt niistä kompastuskivistä, jotka maksuehdot
muodostavat, niin on ostaja pakostakin hänen "vallas-
saan." Ostajahan ei voi sanoa muuta kuin "kyllä", koska
hän keskustelun kuluessa on täytynyt myöntää myyjän
esittämät seikat oikeutetuiksi.

On kuitenkin olemassa eräitä otteita, joita taitavat myyjät
käyttävät jouduttaakseen kaupan päättämistä ja varmis-
taakseen kaupan onnistumisen. Tämän kirjasen puitteissa
olisi kuitenkin vaikeata esittää ne, rajoitumme ainoastaan
esittämään eräitä koeteltuja sääntöjä:

ettei se ajanmittaan voi olla vaikuttamatta.

Pelkästään suggestiovoima myyjässä, joka ensi
hetkestä lähtien istuu ostajan vieressä ikäänkuin
hän olisi ruummiillistunut ostopäätös, on niin suuri,

I. Johtavana ajatuksena tulee olla, että asiakas tulee
lopullisesti ostamaan.

2. Puhukaa ostamisesta, eikä myymisestä.
"Kun Te, herra Peltonen, ostatte auton, sijoitatte
suuren pääoman kulkuneuvoon. Ei ole kyseessä
voikilon tai jonkin muun kulutusaineen ostaminen;
Te ostatte jotakin, joka vuosien kuluessa tulee tar-
joamaan Teille mahdollisuuden varmasti ja muka-
vasti siirtyä paikasta toiseen. Ja juuri sen ostami-
sessa minä tahdon auttaa Teitä — auttaa Teitä
ostamaan auton, joka tarjoo Teille suurimman
mahdollisen vasta-arvon sijoittamistanne rahasta."
Tässä esityksessä ei ollut mitään, joka olisi saat-
tanut suututtaa ostajaa tai antaa aihetta kieltävään
asenteeseen. Ja kuitenkin — huomatkaa miten tai-
tavasti OSTAMISEN ajatus sukeutuu jokaiseen
lauseeseen. Näin terästetään ostaminen johtavana
ajatuksena.

3. Teroittakaa mieleen omistamis-ajatus.
Puhukaa vaunusta "Teidän vaununa", "niistä mat-
koista, jotka Te tuleette tekemään sillä j.e.n.
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4. Osoittakaa, että Te odotatte ostajan päättävän kaupan.
Myyjä, joka ryhtyy myyntiin siinä vakaassa uskos-
sa, että "tästä tulee kauppa", on jo voittanut
paljonkin.

5. Keskittäytykää niihin myyntitodisteihin. jotka ovat
parhaiten tehonneet asiakkaaseen.

Jos hän on kiinnittänyt enemmän huomiota ulko-
näköön ja nopeuteen kuin taloudellisuuteen, niin
unohtakaa taloudellisuus ja puhukaa asiakkaalle
sellaista, jota hän tahtoo kuulla.

6. järjestäkää niin, että asiakkaan on mahdollista ostaa.

Moni asiakas on jo tehnyt päätöksen ja on aikeissa
allekirjoittaa tilauksen, mutta myyjällä on niin
kiire myydä, ettei hän anna asiakkaalle siihen
tilaisuutta. Tarjotkaa asiakkaalle tilaisuus sanoa
"kyllä" — mutta älkää antako hänelle tilaisuutta
lausua "ei".

7. Tarkatkaa enteitä.
Kun asiakas on valmis allekirjoittamaan tilauksen,
niin huomaa sen monesta pienehköstä maininnasta,
kuten "Teillä on tietenkin täydellinen varaosa-
varasto", "rekisteröinnistä kaiketi Te voitte huo-
lehtia", "Voiko liikkeen nimi saada maalatuksi
oveen" y.m. Tarkatkaa näitä enteitä ja hillitkää
kaunopuheisuuttanne — sillä silloin on asiakas jo
kaikessa hiljaisuudessa tehnyt päätöksen — voitto
on saavutettu.

8. Älkää peljätkö tilauslomaketta.

tua, sitä vähemmän hän pelkää sitä, kun tosi
tulee kysymykseen.

Asiakas tietää, että kelta hän ostaneekaan auton,
niin tulee tilauslomake ennemmin 'tai myöhemmin
esiin — mitä pikemmin hän voi siihen totuttau-
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11.

Kuormavaunu- myynnin
perusteet.





Kuormat aunu-myynnin
perusteet

1
JL Teidän on tunnettava tuote

2 Teidän on tunnettava pii-
rinne

Hankkikaa itsellenne tyhjentävät tiedot
kaikista myyntipiirinne kuormavau-
nun ostajista.

3 Teidän on tunnettava osta-
jan tarpeet

Seuraavilla sivuilla olevat tiedot on laa-
dittu opastamaan Chevrolet-kuorma-
vaunu-myyjiämme. Painakaa ne tiedot
mieleenne. Ne sisältävät kaiken, mitä
Teidän tarvitsee tietää Chevrolet-kuor-
mavaunuista.



HINNAT
Tahtonette itse merkitä kuormavaunualustojen

hinnat allaolevaan.

Chevrolet-kuormavaunualustat igji.
Malli Bruttohinta

Commereial-konealusta Smk
Kuormavaunualusta 131",yksink. taka

pyörät Smk

Kuormavaunualusta 1 57",kaksoistaka-

Kuormavaunualusta 131",kaksoistaka
pyörät, 6-kerr. renkaat Smk

Kuormavaunualusta 157",yksink. taka
pyörät Smk

pyörät, 6-kerr. renkaat Smk

S taiidardivarusteisiin kuuluu :

kaksoistakapyörät ( 30 X 5 TT, 6-kerr.

Commercial-konealusta Lautaspyörät ja 5 rengasta 19 X 4-75-
Kuormavaunualusta 131" ( Lautaspyörät ja 2 rengasta 6.00/20

yksink. takapyörät \ edessä, 2 kpl. 32 X 6 TT takana

Kuormavaunualusta 131" / Ontot lautaspyörät ja 6 rengasta

Kuormavaunualusta 157" f Ontot lautaspyörät ja 6 rengasta
kaksoistakapyörät ( 6.00/20, 6-kerr.

Kuormavaunualusta 157" / Ontot lautaspyörät ja2rengasta6.oo/20
yksink. takapyörät edessä, 2kpl. 32X6TT takana, 8-kerr.

Erikoisvarusteet:

Kuorin.alusta 131", yksiuk. takap. toim. myös 2 kpl. 32 X 6 — 10-
Kuorm.alusta 157", yksink takap. toim. myös 2 kpl. 32 X 6 — 10-

kerroksiset korkeapaine-renkaat takana Smk brutto-
lisämaksusta.
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Teknillisiä seikkoja, jotka
koskevat Chevrolet Com-

mercial-konealustaa.

1. Yleisiä mittoja ja painoja.
Akseliväli 109" = 2.7686 m
Raideväli 1.4405 ~

Etuakseli maasta 0.2225 ~

Taka-akseli maasta 0.2127 ~

Koko pituus 4.0291 ~

Suurin leveys lokasuojien yli 1.1652 ~

Runko maasta, kuormitettuna 0.5080 ~

Kääntösäde 6.4770 ~

Konealustan nettopaino 894 kg
Konealustan hruttopaino 1814 ~

I. MOOTTORI. Chevrolet 6-syl. moottori on
kansiventtiili-moottori. , Sylinteriläpimitta 011
84,14 mm, iskun pituus 95,25 mm, sylinteri-
tilavuus 3,18 litr. Jarrutettuja hevosvoimia 50
2.600 kierr./min.

Chevrolet ]/i-tonnin konealustan suurin sallittu paino
(hruttopaino) ei saa ylittää 1.814 kg:tä, johon painoon
sisältyy konealustan, hytin, kuormalavan, miehistön ja
kuorman paino.

a. Sylintcriryhmä on valettu yhdeksi kappaleeksi ja
kampikammion yläosan kanssa. Sylinterikansi
irroitettava.

h. Kampiakseli — Muottiin taottu, lämmöllä käsi-
telty, staattisesti ja dynamisesti tasapainoitettu,
paino 21,8 kg, päälaakereita 3, joitten kokonais-
pinta on .76.78 cm2

.

c. Nokka-akseli -— Muottiin taottu, nokat ja itse
akseli samaa kappaletta, lämmöllä käsitellystä
teräksestä, jonka hiilipitoisuus on suuri. Kaikki
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nokat ja laakeripmnat karkaistu ja hiottu, laa-
kereita 3.

d. Kiertokanget — Muottiin taottu, lämmöllä
käsitelty.- Männäntapit teräksestä, hiottu ja
kromitettu. Kiertokankien pituus 17.8 sm kes-
kustasta keskustaan mitattuna. Kiertokangen
laakereita voitelee öljy, jota kiertokankien alla
olevat kauhat heittävät.

e. Voitelu — Yhdistetty paine- ja roiskevoitelu.
Epäkeskinen pumppu, nokka-akselin käyttämä.
I'aiueöljy siirtyy öljyputkia myöten päälaake-
rien yläpuolella oleviin öljytaskuihin.

f. Jäähdytystä — Vesipumppu keskipakoismallia.
Kaksisiipinen tuulettaja, joka 011 asennettu sa-
malle akselille kuin pumppu. Jäähdytystön tila-
vuus 10 % litr.

h. Ilmanpuhdistaja — Suojus tulip.alon varalta.
— AC-valmistetta, konstruoitu niin, että se
voidaan asentaa kaasuttajan ilmantuloaukkoon.

g. Kaasuttaja — Erikoinen Chevrolet Carter-
kaasuttaja. Kaasuttajassa erikoinen kiihdytys-
pumppu, joka ruiskuttaa ylimääräistä bensiiniä,
kun tarvitaan nopeata kiihdytystä.

i. Sytytys —- Delco Remy.
j. Generaattori — Delco Remy.
k. Käynnistysmoottori — Delco Remy.

1. Moottorin kiinnitys — Moottori kiinnitetty
kolmesta kohtaa.

m. Pakoputkissa — Neljä aukkoa moottoria vas-
ten.

n. hnuputki —■ T-mallinen, etulämmitys. Kaasu-
sekoitus lämpenee etulämmittäjän kuumista

pakokaasuista, jotka johdetaan vaipan kautta.
o. Männät — Ovat valuraudasta (n.s. kevytmän-

tiä), kolme rengasta männäntapin yläpuolella.
Kolmas rengas öljyrengas, joka sijaitsee uur-
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teissä, jotka on porattu öljyn paluuta silmällä-
pitäen. Männäntappi on laakeroitu pronssi-
holkkeihin.

P Venttiilit '■
— Kansiventtiilirakenne. Imuventtiilin

läpimitta 37,3 mm, pako venttiilin läpimitta 34,1
mm. Venttiilit on tehty yhdeksi kappaleeksi
erikoisteräksestä. Koko venttiilikoneistoa peit-
tää koppa; läpiporatun vipuvarsien akselin läpi
työntyvä öljy voitelee venttiilikoneistoa.

II KAMPIKAMMION TUULETUKSEN saa
aikaan putki, joka peittää pienillä rei'illä varus-
tetun öljyntäyttöputken. Mainitut pienet reiät
toimivat separaattorina, kun vesi- ja bensiinikaa-
sut imeytyvät kampikammiosta ja tunkeutuvat
moottorin alle johtavan putken kautta ulko-
ilmaan.

111. JÄÄHDYTTÄJÄ — erikoinen, iso Harrison-
kenno jäähdyttäja.

IV. KYTKIN — Yksinkertainen kuivalamelli-kyt-
kin, täysin koteloitu, sitä ei tarvitse voidella,
eikä tarkistaa.

V. VAIHDELAATIKKO — hammaspyörät siir-
rettäviä, kolme vaihdetta eteen- yksi taaksepäin,
rakennettu yhteen moottorin kanssa.

KARDAANIAKSELI JA KARDAANINI-
-— Kardaaniakseli 011 valmistettu karais-
tusta nikkelikromiteräksestä, jotta se kestäisi
humattavia rasituksia. Kardaaninivel on koko-
naan metallista — haarukat voimakkaat, muo-
toon taottu.

VI.

OHJAUSLAITE — Nikkelimolybden-teräkses-
tä, ruuvi- ja sektori-mallinen, kaksi kartiomaista
rullalaakeria. 43 sm ohjauspyörä. Välityssuhde
12: 1.

VII.

RUNKO on valmistettu leveistä U-kiskoista jaVIII.
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on se hyvin vahvistettu poikkikiskoilla, jotta se
kestäisi mitä raskaimpia rasituksia. Rungon
sivukiskot ovat nyt 127 mm korkeat, mikä mer-
kitsee 6.35 mm :n lisäystä ja laipan leveyttä on
lisätty 12.70 mm, joten se nyt on 57.15 mm.
Etummainen poikkikisko 011 vahvempi, mikä
myös 011 asianlaita moottorin taempaan kiinnik-
keeseen ja takimmaiseen poikkikiskoon nähden.
Käytännöllisesti katsoen on kaikkia etuakselin
osia vahvistettu.

IX. ETUJOUSET — puolisoikeat, kromivana-
dium-teräksestä, 91.44 sm pitkät ja 4.45-sm
leveät. 8 liuskaa.

X. TAKAJOUSET — Puolisoikeat, kromivana-
dium-teräksestä, 1.37 m pitkät ja 4.45 sm leveät.
8 liuskaa.

XI JOUSIEN KIINNITYS — Tavanmukainen
jousien kiinnitys, jousinivelet itsetarkistuvat.

XII ETUAKSELI — Vahva, muotoon taottu, läm-
möllä käsitelty I-palkki, erikoisesti valmistettu
etujarruja silmälläpitäen. Pyörissä New De-
parture-kuulalaakerit.

XIII TAKA-AKSELI — Puoleksi kantava, ham-
maspyörät kierreleikatut. Akselit krominikkeli-
teräksestä. Välityssuhde 4.10:1.

XIV JARRUT — JALKAJARRU vaikuttaa eteen
ja taakse, ne laajenevat sisäpuolelta ja ovat ne
puoleksi itsetehostavia. Sekä etu- että takajarru-
rumpujen sisäläpimitta 011 29.2 sm. Jarruhihnan
leveys 3.8 sm. Käsijarrulla on kaksi erikoista
kenkää kummassakin takarummussa. Ne laaje-
nevat sisältä rumpuja vasten.

XV PYÖRÄT — Pyörät. Irroitettavat vanteet
19X4.75".
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XVI RENKAAT — Renkaat edessä ja takana
19 X 4-75" 4-^err.

XVII BENSIINISÄILIÖ — Tilavuus 40 litraa, si-
jaitsee ohjaajanistuimen alla.

XVIII BENSIINIPUMPPU — AC-valmistetta, asen-
nettu kampikammion yläosan sivuun, nokka-
akseli käyttää sitä.

XIX KONEALUSTAN VOITELU. Alemite-kor
keapainevoitelu.

XX HALLINTALAITTEET — Jalkajarru vai-
kuttaa etu- ja takapyöriin tasoittajan välityk-
sellä. Käsijarru vaikuttaa ainoastaan takapyö-
riin. Vaihdetanko 011 asennettu vaihdelaatikon
kanteen. Sytytyksen, käsikaasun ja kuristuksen
säätimet 011 asennettu kojelautaan. Kaasupoljin
lattiassa.

XXII KONEALUSTAN VARUSTEET — Valon-
heittäjien lasit eivät häikäise, kojelauta ja, astin-
laudat. Puristamalla valmistetut lokasuojat,
edessä ja takana. Sivulevyt ja jalkalailta, öljy-
painemittari, sähköbensiinimittari, nopeusmit-
tari. Jäähdytysveden lämpömittari, ampeerimit-
tari, varavanne ja vararenkaan kannatin. Nu-
merolevyn pidike edessä ja'takana.

KENNOSTO — Kuuden voltin kennosto, 13
levyä, 90 ampeeritunnin tehokkuus.

XXI

XXIII SÄHKÖVARUSTEET — Taka- ja pysähdys-
lamppu. Kojelauta valaistu takaa. Valojen kat-
kaisija. Lukolla varustetun sytytyksen katkai-
sija. Kennosto, generaattori ja käyniiistinmoot-
tori. Merkinantotorven kosketin on ohjauspyö-
rän keskellä. Valonheittäjien valovoimakkuus
säädetään jalkakoskettimella.

XXIV lIUOLTOVARUSTEET -- Täydellinen työ-
kalukokoelma, väkivipu ja Alemiteruisku.
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Teknillisiä seikkoja, jotka
koskevat 2 tonnin Chevrolet-
konealustoja, joitten akseliväli

on 131" ja 157".

Yleisiä mittoja ja painoja.

Akseliväli (131" ja 157") 3.327 111 3.897111
Moottorin väli sei niistä taka-akselin kes

kiviivaan 2,584,, 3.245,,

Hytin takaosasta taka-aks. keskiviivaan 1.302 ~ 1.936 ~

Hytin takaosasta rungon päähän 2.188,, 2.848,,

Raideväli
Yksinkert. pyörävarusteet: Edessä 1.424,,

Takana 1.486 ~

Kaksinkert. pyörävarusteet: Edessä 1.429,, 1,429,,
Takana 1.549,, 1.549 „

keskim. keskim.

Kaksoispyörien keskiviivan väli 0.184 m 0.184111
Etuakseli maasta 0.267,, 0.267,,
Taka-akseli maasta (131" kuormav.

yksink. takapyör.) 0.299,,

Taka-akseli maasta 0.216,, 0.216,,
Koko pituus 4.764,, 5.424,,

Rungon leveys takaa 0.940,, 0.940,,

Suurin leveys lokasuojien yli 1.165 „ 1.165 „

Runko maasta, kuormitettu 0.620 „ 0.620 „

Kääntösäde 6.939,, 8.616,,
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131" 131"
kuormav. kuormav.
yksink. kaksink.

takapyörät takapyörät

157" 157"
kuormav. kuormav.

yksink. kaksink.
takapyörät takapyörät

Konealustan paino .. 1.250 1.293 1-343 1-352
Konealustan brutto-

paino 3-865 3.865 3.865 3.865
Konealustan brutto-

kuormitus 2.615 2.572 2.522 2.513

Konealustan painoon sisältyy veden, öljyn ja bensiinin
paino. Takalokasuojat kuuluvat standardi-varusteena
ainoastaan 131" kuormavaunuun, joka 011 varustettuna
yksinkertaisilla takapyörillä.

I. Moottori.

Chevrolet 6-syl. moottori on kansiventtiili-moottori. Sy-
linteriläpimitta 84,14 mm, isku pituus 95,25 mm, sylin-
teritilavuus 3.18 litr. jarrutettuja hevosvoimia 50 2,600
kierr./m :issa.

Mitä tulee syliuteriryhmään, kampiakseliin, nokka-akse-
liin, kiertokankeihin, voiteluun, jäähdytystöön, kaasutta-
jaan, ilmanpuhdistajaan, sytykseen, generaattoriin käyn-
nistinnioottoriin, moottorin kiinnitykseen, pakoputkeen,
imuputkeen, mäntiin, venttiileihin jakampikammion tuu-
letukseen, katsokaa "Teknillisiä seikkoja, jotka koskevat
Chevrolet Commereial-konealustaa".

3. Jäähdyttäjä — Erikoisesti konstruoitu, iso Harris-
son-kennojäähdyttäjä kuorma vaunu ja varten.
4. Kytkin — Yksinkertainen kuivalamellikytkin, jonka
kytkimen levyn läpimitta on 254 mm. Se on täysin kote-
loitu.

5. Vaihdelaatikko siirrettävät hammaspyörät, neljä
vaihdetta eteen- yksi taaksepäin. Rakennettu moottorin
yhteyteen. Kaikki hammaspyörät erikoisteräksestä, pin-
takaraistuja. New Departure-kuulalaakerit tai Hyatt-
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rullalaakerit. Vaihdetanko, jokka on kuulanivel kes-
kellä vaihdelaatikon kantta. Vaihdelaitteen välityssuh-
teet ovat ykkönen 6.165: 1, kakkonen 3.474: I, kolmo-
nen 1.746: 1, nelonen 1:1. Taaksekäynti 6.297: 1. Voi-
mansiirtoa varten sopiva aukko. Sen hammaspyörän,
joka asennetaan voimansiirto-aukkoon, nopeus on, kun
moottori käy 1000 kierrosta, 425 kierrosta. Hammas-
pyörässä 011 27 hammasta.

6. Kardaauiakseli ja kardaaninivel — (131" kuormav.).
Kai daaniakseli .on tehty karkaistusta nikkelikromiteräk-
sestä, jotta se kestäisi kovia rasituksia. Kardaaninivel
on kokonaan metallista — sen haarukat ovat vahvat ja
muotoon taotut.

Kardaaniakseli ja kardaaninivel — (157" kuormav.).
Väliakseli siirtää voiman vaihdelaatikosta kardaaniakse-
liin. Se 011 liitetty yhteen suuren kardaaninivelen kanssa,
joka 011 kokonaan metallista. Vaihdelaatikon ja väliak-
selin välissä 011 myös vahvarakenteinen kardaaninivel.

8. Kuuko. — (131" kuormav.). — Sivukiskot ovat
152,4 mm korkeat, U-muotoiset, ja 011 niitten paksuus
3,97 mm, laipat ovat 57,15 mm leveät, sivukiskot 011 vah-
vistettu 3,17 mm :n paksuisilla U-muotoisilla vahvikkeilla
sisäpuolelta. 5 kpl. erikoisrakenteisia poikkikiskoja 011
niitattu sivukiskoihin. Rungon koko pituus 011 4.764 m.

7. Ohjauslaite — Ruuvi- ja sektorimallia, 43 sm. ohjaus-
pyörä. Välityssuhde on 12: l. 157" kuormavaunualus-
toja, joissa ohjauslaite on oikealla puolella, tullaan myös
toimittamaan, jotta niitten tarkoituksenmukaisuus bussi-
korien rakentamisessa tulisi vielä enemmän oikeuksiinsa.

Runko —■ (157" kuormav.) — Sivukiskot ovat 177,8
mm korkeat, U-muotoiset ja ovat niitten korkeus
5,56 mm, laipat ovat 60,32 mm leveät, 6 kpl. erikoisra-
kenteisia poikkikiskoja 011 niitattu sivukiskoihin. Run-
gon koko pituus on 5.424 m.
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g. Etu jouset — Puolisoikeat, kromivanadium-teräksestä,
91.44 sm pitkät ja 4.45 sm leveät. 8 liuskaa.

10. Takaföuset — Puolisoikeat, hiiliteräksestä. 1.14 m
pitkät ja 6.35 sm leveät. 13 liuskaa.

11. Jousien kiinnitys — Etujousen takapäässä käyte-
tään itsetarkistuvat jousinivelet. Tavanmukainen jou-
sien kiinnitys, taemmat jousinivelet on taottu muotoon.

12. Etuakseli — Erikoisen vahva, muotoon taottu, läm-
möllä käsitelty, "I"palkki. erikoisesti valmistettu kuor-
mavaunujen etujarruja silmälläpitäen. Pyörissä New
Departure kuulalaakerit.

13. Taka-akseli — Puoleksi kantava, hammaspyörät
kierreleikatut. Vahvat akselit krominikkeliteräksestä.
Välityssuhde 5.428:1 Ensimmäisessä vaihteessa koko
välityssuhde 33.5:1. Taka-akseli 011 erikoisesti konst-
ruoitu sekä yksinkertaisia että kaksinkertaisia pyöriä
silmälläpitäen.

14. Jarrut — Jalkajarrut edessä ja takana ovat sisä-
puolelta laajenevia ja osittain itsetehostavia. Etupyörien
jarrurummut ovat läpimitaltaan 292.09 mm ja taemmat
ovat läpimitaltaan 406,4 mm. Jarruhihnojen leveys
edessä 38 mm, takana 63.5 mm. Sisäpuolelta laajentuva,
täysin itsenäinen käsijarru takapyörissä. Jarruhihnan
leveys 63.5 mm. Kunkin pyörän jarrut ovat tarkistet-
tavia.

15. Pyörät — Lautaspyörät, irroitettavat vanteet, 50.80
sm läpimitassa ja 127 mm leveät kuormavaunuissa, joissa
on yksinkertaiset pyörät (131" akseliväli). Erikoisen
vahvat lautaspyörät, tarkoitettu kaksoispyöriä varten,
asennetaan navalle pulteilla.

16. Renkaat — Mitä tulee rengasvarusteisiin sekä stan-
dardi- että erikoisvarusteisiin, katsokaa hinta luetteloa.
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17- Bensiinisäiliö — Tilavuus 40 litraa, sijaitsee ohjaa-
janistuimen alla.

18. Bensiinipiimppu — AC-valmistetta, asennettu kam-
pikammiolle, sitä käyttää nokka-akseli.

19. Konealustan voitelu — Alemite-korkeapainevoitelu.

20. Hallintalaitteet — Jarrupoljin vaikuttaa etu- ja taka-
jarruihin. Käsijarru vaikuttaa ainoastaan takapyöriin.
Vaihdetanko on asennettu vaihdelaatikon kanteen. Syty-
tyksen, käsikaasun ja kuristuksen säätimet on asennettu
kojelautaan. Kaasupoljin lattiassa.

2i. Kennosto — Kuuden voltin kennosto, 13 levyä, 90
ampeeritunnin teho.

22. Konealustan varusteet — Rintalevy ja moottorin
väliseinä, kojelauta ja jalkalailta. Edessä ja takana pu-
ristamalla valmistetut lokasuojat. Sivulevy ja astinlau-
dat. (Mjynpaiiiemittari, sähköbensiinimittari kojelau-
dassa, nopeusmittari, jäähdytysveden lämpömittari, am-
peerimittari, vahva, puristettu U-muotoinen puskuri
edessä, varavanne kuormavaunussa, joka 011 varustettu
yksinkertaisilla takapyörillä, varapyörä kuormavaunussa,
joka 011 varustettu kaksoinpyörillä, vararengas tai pyö-
rän kannatin. Numerolevyn pidikkeet sekä edessä että
takana.

23. Sähkövarustcct — Valonheittäjät, joitten lasi ei häi-
käise. Taka ja pysähdyslamppu. Kojelauta takaa va-
laistu. Valojen katkaisija. Sytytyksen, jokaon lukittava,
katkaisija. Merkinantotorven kosketin ohjauspyörän
keskellä. Valojen voimakkuus säädetään jälkakosketti-
mella.

24. JJuoltovarustcet — Täydellinen työkalukokoelma,
väkivipu ja Alemiterasvaruisku.
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Vertailu Chevrolet- ja Ford-
kuormavaunujen välillä.

Seuraavilla sivuilla on ohjeita huomioonotettavaksi Chev-
rolet-kuorma vaunujen myynnissä. Ne tiedot, jotka esi-
tetään, on tarkoitettu sovellettaviksi tahdikkaasti. Kun
oikea mies — Te tai Teidän myyjänne — käyttää niitä
oikein, niin täytyy vertailun vaikuttaa ostajaan; vain
Teidän oma aloitekykynne rajoittaa tuloksen — osto-
päätöksen. Tutkikaa niitä painavia myyntitodisteita,
jotka lankeavat Chevroletin hyväksi.

GOMMERCIAL-KONEALUSTA.

Chevrolet Ford
i. Yleisiä mittoja.

3.87 m 2.88 m
127mm 102 mm

Konealustan paino
Rungon pituus

Hytin takaosasta rungon taka-

Sivukiskon korkeus
Laipan leveys

2.796 m 2.629 m

894 kg 748 kg
Akseliväli

57.15 „ 44.45 „

päähän 1.368 „ 0.608 „

Kuormalavan suositeltu suurin
pituus 1.829 » I-^>2 S »

Käyttäkää tätä todistetta! Chevrolet Commercial-kone-
alustan akseliväli 011 139,7 mm suurempi kuin Fordin.
Tämän vuoksi 011 ajaminen mukavampaa ja korille ja
kuormalle on suurempi tila ilman rungon jatkosta.

Väliseinästä rungon takapäähän 2.733 m 1.903 m

Chevrolet-konealusta painaa 146 kg enemmän kuin Ford.
Tämä lisäpaino osoittaa sitä ylimääräistä tukevuutta,
jota Chevroletin rakenteessa 011.
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Chevroletin runko on melkein 0.99 m pitempi kuin For-
din. Tästä selviää heti, miten korit paljon paremmin
ovat Chevrolet-konealustan kuin Fordin alustan varassa.
Chevroletin rungon korkeus 011 25,4 mm suurempi ja
laipat 12,7 mm leveämät kuin Fordin. Myös tämä todis-
taa Chevroletin kestävyyttä.

Väliseinästä rungon takapäähän on Chevrolet 0.76 sm
pitempi kuin Ford. Tämä pitempi runko on paljon tuke-
vampi alusta 1.829 m pitkälle pakettikorille verrattuna
Fordin runkoon ja Fordin pakettikoriin, joka on 1.625
in pitkä.

2. Moottori.

Tyhjentävä vertailu Chevrolet- ja Ford-moottorin välillä
011 esitetty kappaleessa, jossa käsitellään kuorma vaunua,
akseliväli 131".

teensä 16 liuskaa, kiaan 10 liuskaa.

Tässä on hyvä todiste! Chevroletissa 011 2 puolisoikeaa,
tavallisenmallista etujousta. Samanrakenteisia jousia
käytetään käytännöllisesti katsoen kaikissa vaunuissa
lukuunottamatta Fordia. Puolisoikeat jouset estävät si-
vuttaisen keinumisen, mutta sitä eivät tee poikittaiset
jouset.

CHEVROLET FORD

3. Rtujouset. 2 puolisoikeaa, yh- 1 poikittainenkaik-

CHEVROLET FORD

4. Takajouset. 2 puolisoikeaa,yh- 1 poikittainen, yh-
. teensä 16 liuskaa, teensä 10 liuskaa.

Esittäkää tämä! Chevroletin takajouset ovat samaa puo-
lisoikeaa mallia, jota käytetään melkein kaikissa kuor-
mavaunuissa. Ne ovat rungon kanssa yhdensuuntaiset
ja kannattavat ne molemmat täysin tehokkaasti. Poikit-
taiset jouset sallivat sivtittaisen heilahtelun, eivätkä ne
kannata koria eikä kuormaa tarpeeksi tehokkaasti.
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CHEVROLET FORD
5. Taka-akseli. Puoleksi kantava. % kantava.

Käyttäkää tätä todistetta! Chevroletin taka-akselin ko-
passa on tarkastusluukku, joka helposti ja nopeasti voi-
daan irroittaa tarkistuksen ollessa kyseessä. Fordin taka-
akseli on kokonaan hajoitettava, mikä ei vain ole kallista
vaan joutuu kuormavaunu senvuoksi seisomaan pitkäksi
aikaa.

6. Jarrut.

Jarrurumpujen läpi
mitat 292.09 mm 279.39 mm

Jarruhihnan leveys ... 38.10 „ 38.10 „

Esittäkää tämä! Chevroletin jarrut ovat isommat kuin
Fordin, koska jarrurummut läpimitaltaan ovat 12.7 mm
isommat. Kummassakin on jarruhihnat, joitten leveys
on 38.10 mm. Chevroletin jarruhihnat ovat kuitenkin
erikoisvalmistetta, kun taasen Fordin on tavallista
asbestihihnaa.

7. Bensiinisäiliö. Ohjaajan istui- Rintalevyn alla
men alla. moottorin yläta-

kapuolella.

Fordin bensiinisäiliö on rintalevyn alla, mikä on epä-
käytännöllistä ja vaarallista. Kun säiliöön kaadetaan ben-
siiniä, niin saattaa kuumalle moottorille tippua joitakin
pisaria, jotka syttyvät. Yhteenajossa saattaa bensiini-
säiliö rikkoontua ja bensiini valua moottorille, josta tie-
tenkin olisi seurauksena räjähdys ja tulipalo ja pahim-
massa tapauksessa kuljettajan kuolema.

Chevrolet-kuormavaunuissa 011 bensiinisäiliö ohjaajan-
istuimen alla, suojassa tulelta. Yhteentörmäyksen sat-
tuessa se ei myöskään voi vahingoittua. Pumppu painaa
bensiiniä moottoriin, minkä vuoksi bensiinin syöttö kai-
kissa olosuhteissa 011 tasainen. Ford luottaa ainoastaan
itsepaineeseen.
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8. Konealustan varusteet. CHEVROLET FORD
Rintalevy ja ko-
nepeitto maalattu Kyllä. Pohjustettu.
Takalokasuojat .. Stand. varust. Ei.
Jäähdytysveden
lämpömittari
Vararenkaan kan-
natin ....;

Kennosto 90 amp.-tuntia. 80 amp.-tuntia.

Yllälueteltuja varusteita seuraa Ford-konealustoja ai-
noastaan siinä tapauksessa, että käytetään tehtaan ra-
kentamia koreja. Päinvastaisessa tapauksessa täytyy
asiakkaan suorittaa huomattavan lisämaksun.

Esittäkää tämä! Chevrolet Commercial-konealusta on
täydellinen. Ostajan ei tarvitse maksaa ylimääräistä saa-
dakseen täydellisesti varustetun kuormavaunun, joka
heti voidaan ottaa käytäntöön.

KUORMAVAUNUALUSTAT
Chevrolet 131" Ford 1930

I. Yleisiä mittoja.
CHEVROLET FORD

Akseliväli 3,327 m. 3,343111.
Väliseinästä rungon takapäähän ... 3,445 „ 3,339 „

Hytin takaosasta rungon takapähän 2,20 ~ 2,068 ~

Kuormalavan suositeltu suurin pituus 2,64 „ 2,56 „

Käyttäkää tätä todistetta! Chevrolet-kuormavaunun run-
gon pituus laskettuna hytin takaosasta 011 12,7 sm suu-
rempi kuin Ford-kuormavaunun. Tämän ansiosta korin
saama tuki on paljon vankempi.
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2. Moottori. CHEVROLET FORD

Sylinterien lukumäärä ... 6 4
Malli '. Kansi venttiilit L-moottori
Jarrutettuja hevosvoimia 50 2600 kierr. 40 2200 kierr

minuutissa x minuutissa
Kampiakselin paino 21,80 kg 12,18 kg
Voitelu Yhdistetty pai- Pumppu, rois-

ne ja roiske ke ja itsepaine
jäähdytys Keskipakois- Keskipakois-

pumppu ja4- pumppu, 2-
siipinen tuu- siipinen tuu-
lettaja lettaja

Kaasutus Carter jakiih- Zenith ilman
dytyspumppu kiihdytys-

pumppua
nmanpuhdistaja AC Ei mitään
Sytytys Jakajajärjes- jakajajärjes-

telmä, 90 am- telmä, 80 am-
jpeeritunnin peeritunnin
kennosto kennosto

Kampikammion tuuletus Poistaa vähin- Ei mitään
golliset kaa-
dut kampi-
kammiosta

Sähkölaitteet Delco Remy Omaa valmis-
tetta

1 Ford-moottori kehittää 40 ,hv 2200 kierroksella minuutissa,
mikä on maksimi. Chevrolet-moottori kehittää 40 hv. jo 1600
kierroksella minuutissa ja on sillä näin ollen 10 ylimääräistä
hv'ta varassa.

Käyttäkää näitä todisteita! Chevroletin moottori on 6-
sylinterinen, Fordin 4-sylinterinen. 6-sylinterisen moot-
torin voimansysäykset ovat tasaisemmat. Chevroletin 6-
sylinterisessä moottorissa ei käytännöllisesti katsoen
esiinny värinöimistä, mutta voimakas värinöiminen esiin-
tyy aina 4-syl. moottorissa.
Chevroletin kansiventtiilimoottori tarjoo enemmän voi-
maa kuin L-moottori. Venttiilit kansiventtiili-moottoris-
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sa voidaan tarkistaa nopeasti, helposti ja halvalla, mikä
takaa, että moottori kehittää alituisesti suurimman mah-
dollisen voiman.

Chevroletin kierrosluku on alhainen. Kun Chevroletissa
on 32 X 6 8-kerr. renkaat, joita myös käytetään For-
dissa, niin on Chevrolet-moottorin kierrosluku 3,398
englannin penikulmalta, kuu taasen Ford-moottorin on
4,132. Tämä seikka merkitsee moottorin kaikkien pyö-
rivien osien huomattavasti pienempää kulumista, t.s. se
merkitsee taloudellisuutta ja 011 se senvuoksi erittäin
tärkeä myyntitodiste.

Chevroletin kampiakseli 011 melkein kaksi kertaa ras-
kaampi kuin Fordin ■—■ vielä lisäksi yksi esimerkki
Chevrolet-moottorin tukevasta rakenteesta. Kampi-
akselin tukevuuden ja erinomaisen tasapainotuksen
vuoksi 011 värinöiminen käytännöllisesti katsoen olema-
ton.

Ford käyttää 2-siipistä tuulettajaa kuormavaunuissaan.
Chevrolet käyttää 4-siipistä tuulettajaa 2-tonnin kuorma-
vaunuissa.

Chevroletissa 011 kiihdytyspumppu, joka suurempaa voi-
maa tai kiihdytystä tarvitessa syöttää moottorille yli-
määräistä bensiiniä. Sellaista ei ole Fordissa.

Chevroletissa 011 ilmanpuhdistaja standardivarusteena.
Se takaa, että ainoastaan puhdasta, pölytöntä ilmaa pää-
see moottoriin. Sellaista ei ole Fordissa.

Chevroletissa 011 90 amp. tuntinen kennosto. Fordissa
ainoastaan 80 amp. tuntinen.

Chevroletin sähkölaitteet ovat Delco Remy-valmistetta,
näin ollen samaa valmistetta kuin käytetään korkeim-
man hintaluokan vaunuissa (Cadillacissa, Buickissa,
Stutz j.n.e.). Fordin ovat omaa valmistetta ja ovat ne
todistettavasti aiheuttaneet paljon häiriöitä, minkä vuoksi
generaattori y.m. on usein täytynyt uusia.
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CHEVROLET FORD
4 vaihdetta 4 vaihdetta4. Vaihdelaatikko

eteenpäin eteenpäin

Käyttäkää näitä todisteita! Chevroletin 4-vaihteinen
vaihdelaatikko on koeteltu. Se on ollut käytössä yli 2 j/2
vuotta. Fordin vaihdelaatikkoa 011 käytetty vain lyhyeh-
kön ajan. Kun kuormavaunu painuu syvään hiekkaan
täytyy se usein keinuttamalla, s.o. panemalla se äkkiä
liikkeeseen vaihtamalla taaksekäynnin ja ykkösen välillä.
Fordilla ei voida sellaista tehdä johtuenvaihteitten sijait-
semisesta, mikä kuvataan alempana.

Edelläolleista piirroksista selviää, miten voi Chevrolet-
kuormavaunussa vaihtaa ykkösen ja taaksepäinkäynnin
välillä, kun sellainen taasen on melkein mahdotonta For-
dissa.

4. Runko.
CHEVROLET EORD

Pituus 4764 m. 4,351 m.
Kiskon korkeus 15,24 sm. 15,24 sm.
Laipan leveys 5,72 „ 6,98 „

Käyttäkää näitä todisteita! Chevroletin runko on 41,27
sm. pitempi kuin Fordin. Chevroletissa voidaan tämän
vuoksi käyttää pitempää kuormalavaa. Fordin sopimat-
tomien kantilever-jousien vuoksi keskittyy koko kuorma
siihen yhteen kohtaan, mihin jouset 011 kiinnitetty run-
koon. Chevroletin vahvat puolisoikeat jouset kannatta-
vat runkoa kahdeksasta, kaukana toisistaan olevasta koh-
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(lasta, minkä vuoksi kuormitus jakaantuu tasaisesti run-
gon ja jousien kesken. Niissä kohdin, missä rasitukset
ovat suurimmat, on Chevrolet vahvistettu U-muotoisella,
3,18 mm :n paksuisella palkilla, joka on asennettu 3,97
mm :n paksuiseen sivukiskoon.

5. Etu jouset.
CHEVROLET FORD

2 puolisoikeata, 1 poikittainen,
yhteensä 16 liuskaa. yhteensä 13 liuskaa.

Tässä on hyvä todiste! Chevroletin etu jouset ovat puoli-
soikeat ja tavallista mallia. Samaa rakennetta käytetään
käytännöllisesti katsoen kaikissa vaunuissa lukuunotta-
matta Fordia. Puolisoikeat jouset estävät keinumisen
sivuttain, mutta poikittaiset jouset sitävastoin eivät.

CHEVROLET. FORD.
Puolisoikeat. Kantilever.6. Takajouset.

Esittäkää tämä! Chevroletin puolisoikeat takajouset ovat
sitä mallia, jota käytännöllisesti katsoen käytetään kai-
kissa kuormavaunuissa, joitten kuormituskyky 011 suu-
rehko. On selvää, että puolisoikeat jouset, niitten kau-
kana toisistaan sijaitsevien kiinnityskohtien kanssa jaka-
vat rasituksen koko rungolle paremmin kuin kantilever-
jonset, joilla 011 ainoastaan kaksi kiinnityskohtaa.

7. Taka-akseli.
CHEVROLET. FORD.
Puoleksi kan- Y\ kantava,
tava 5,43 : i. 6,6: i.

Välityssuhde.

Käyttäkää näitä todisteita! Uusi vahvempi Chevrolet-
taka-akseli, joka. 011 konstruoitu sekä yksinkertaisia
että kaksoispyöriä varten, on puoleksi kantava. Samaa
tyyppiä käytetään monissa kuormavaunuissa, kuten
GMCssä, Reossa, Whitessa, Internationalissa ja Dod-
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gessa, jotka kuuluvat korkeampaan hintaluokkaan. Taka-
akselin kopassa on tarkastusluukku, jonka ansiosta tar-
kastukset, tarkistukset tai korjaukset on helpompi suorit-
taa. Fordin taka-akseli on kokonaan hajoitettava, kun
tämänkaltaiset tehtävät tulevat kyseeseen, mikä tieten-
kin, on kallista ja vaatii paljon aikaa. Vaunu joutuu
pitkäksi aikaa seisomaan toimettomana.

6-sylinterisen Chevroletin voimakkuuden vuoksi voidaan
käyttää 5,43: 1 välityssuhdetta. Fordin 4-syl. kuorma-
vaunussa sitävastoin on pakko käyttää 6,6: i välitys-
suhdetta, jotta kuormavaunu voisi suorittaa samanlaista
työtä. Se 011 erittäin epäedullinen rakenne, koska moot-
torin täytyy kiertää nopeammin, käyttää enemmän ben-
siiniä ja öljyä ja sen värinä 011 suuri. On selvää, että
moottorissa, jonka kiertonopeus on sellainen kuin For-
din, liikkuvat osat kuluvat nopeammin kuin osat sellai-
sessa moottorissa, jonka kierrosluku 011 pienempi.

8. Varusteet yksinkertaisin takapyörin.
CHEVROLET EORD

Edessä 6.00/20 6.00/20
Takana 32X6 TT 32 X 6 8-kerr.

Varusteet kaksoispyöriu.
CHEVROLET FORD

Edessä 3° X 5 TT ja 6.00/20 6.00/20
Takana 30 X5TT 6.00/20

CHEVROLET FORD
g. Jarrut. Koteloidut jarrut Koteloidut jarrut

sekä edessä että sekä edessä että
takana. takana.

Hyvä todistus! Chevroletin jarruhihnat ovat erikoisval-
mistetta, kun taasen Fordin ovat asbestikudoksesta. Mel-
kein kaikissa kuormavaunuissa käytetään samanlaista
jarruhihnaa kuin Chevroletissa, koska se on erittäin vah-
vaa, eikä se ala kitistä.
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CHEVROLET FORD
10. Kytkin. 25,4 sm. läpi- 24,765 sm. läpi-

mitassa. mitassa.

Käyttäkää tätä todistetta! 2 tonnin Chevroletin kytkin
011 erikoinen kuormavaunu-kytkin, jonka levy on 25,4
sm läpimitassa. Se on isompi kuin kilpailijan, eikä se
kaipaa voitelua eikä tarkistusta.

CHEVROLET FORD
11. Bensiinisäiliö. Ohjaajanosaston Rintalevyn alla

alla moottorin ylä-
puolella.

Fordin bensiinisäiliö on rintalevyn alla, mikä 011 epä-
käytännöllistä ja vaarallista. Kun säiliöön kaadetaan ben-
siiniä, saattaa kuumalle moottorille tippua bensiiniä, joka
syttyisi palamaan. Yhteenajettaessa saattaa bensiinisäiliö
rikkoontua ja bensiiniä valua moottorille ja aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.

Chevroletin bensiinisäiliö on ohjaajan istuimen alla, suo-
jassa tulelta. Pumppu syöttää moottorille bensiiniä ja
takaa se tasaisen bensiinisyötön, ajettakoon sitten kovaa
tai hiljaa. Fordissa on luotettava yksistään itsepainee-
seen.
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i

Myyntityö ammattikunta-
jaottelun mukaan.

Olettakaamme, että Te menette vaatturin luo tilatak-
senne itsellenne hännyspuvun, jonka Te tarvitsette häis-
sänne tai viisikymmen-vuotispäivänänne. Mitä Te arve-
lisitte, jos vaatturi tosissaan kehoittaisi Teitä ostamaan
pyjamaksen tai lentäjäpuvun? Te varmaankin arvelisitte
miehen olevan järjettömän tai hänen tahtovan laskea
leikkiä kanssanne.

Suunnilleen samanlaista sattuu kun ktiormavaunu-myyjä
alati, päivät päästään, vuodet toisensa perään muokkaa
asiakkaitaan saman standardisoidun, hiomattoman suun-
nitelman mukaan. Asiakas ehkä ei huomaa sitä, koska
kuorma vaunun omistajat eivät niin helposti oivalla suo-
sittelun tai muokkaamismenetelmän virheellisyyttä kuin
Te, esim. yllämainitussa tapauksessa, puvun sopimatto-
muutta.

Mutta olkaa varma, että asiakas huomaa eron, jos Te
alatte käyttää toisenlaista menetelmää. Jos Te puhutte
hänelle hänen omalla kielellään, jos Te käsittelette hä-
nen "tapaustaan" asiantuntemuksella ja kohdistatte eri-
koista huomiota juuri hänen kuljetuspulmaansa, niin
saatte hänet puolellenne toisin tavoin kuin jos koettai-
sitte vain kaupata hänelle kuormavaunua.

Tämä on perusajatuksena jaoteltaessa kuormavaunu-
myynti ammattikuntien mukaan. Tätä perusajatusta on
General Motors jo parisen vuotta sitten pyrkinyt sovel-
tamaan myyntityöhön ja on se lukemattomissa tapauk-
sissa osoittanut elinvoimaisuutensa.

Seuraavassa haluamme lyhykkäisesti esittää myyntityö-
ammattikunta-jaottehui mukaan. Aineessamme on kaksi
pääkohtaa:
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i. Mitä on tiedettävä ostajan kuljetustarpeesta?

Tässä käsitellään ne eri seikat, jotka on esitettävä
ostajalle, ennenkuin esitellään sopiva kuormavaunu.
Nämä seikat määräävät asiakkaan johonkinniistä luo-
kista, jotka käsitellään seuraavassa yhteenvedossa.

2. Taulukot, jotka koskevat ammattikunta-jaottelua.

Näistä taulukoista käy lyhykkäisesti selville, miten eri
ammattikunta-ryhmään kuuluva ostaja sopivimmin on
muokattava.

Kun Teidän on mentävä jonkun asiakkaan luo, niin
älkää oikopäätä lentäkö matkaan, vaan hankkikaa ensiksi
jotain tietoja hänestä. Tämä koskee yleensä kaikkea
kauppaa, mutta aivan erikoisesti kuorma-vaunumyyntiä.

Hankkikaa tietoja hänen kuljetustarpeestaan.

Tutkikaa vastaavaa taulukkoa.

Lähtekää sitten matkaan! Voitte silloin ryhtyä hänen
kanssaan mittelyyn, onhan Teillä tepsivä ase — asian-
tuntemus.
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I. Mitä on tiedettävä ostajan
kuljetustarpeesta.

) 'teistä kuljetuspulmasta:

Myyjä, joka tarkoin on selvittänyt itselleen ne tosiseikat,
jotka merkitsevät ratkaisevasti ratkaistessa järjellisesti
ostajan kuljetuspulmaa, on hankkinut itselleen kiinteän
perustan, jolle päätökseen johtava myyntikeskustelu voi-
daan rakentaa.

()sa näistä tosiseikoista hankitaan suorittamalla tutki-
muksia itse paikalla, henkilökohtaisesti neuvottelemalla
ostajan kanssa tai tarkkailemalla toisia tapauksia, joissa
kuljetuspulma oli samanluontoinen.

Ennenkuin lopullinen ehdotus laaditaan, on aivan välttä-
mättömäsi tunnettava kaikki tosiseikat. Mitkä ovat ne
tärkeimmät ?

A. Kuorma.

i. Minkälaista tavaran on kuljetettava'/

Toiset tavarat ovat arkoja, toiset hauraita. Toisia on
hyvin suojeltava tuulelta ja ulkoilmalta, kun taasen
toisten koko ja muoto vaihtelee, niin että ne vaativat
erikoista käsittelyä.

Kuormavaunun tarkoituksenmukaisuuden määrää
suuressa määrin kuljetettavien tavaroitten laatu.

2. Miten iso on kuorma keskimäärin?

Te voitte suurin piirtein katsoen määrätä, onko ostaja
kepeän, keskisuuren tai painavan kuormavaunun tar-
peessa, jos tarkoin tunnette sen kuormitusmäärän,
joka voidaan pitää määräävänä, kun "keskimääräi-
nen" kuormitus on kyseessä. Kysymykseen tulevien
kuormamäärien taloudellinen kuljetus on riippuvainen
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siitä, miten keskimääräinen kuorma voidaan määrä-
suuruudeltaan pysyttää kaikissa kuljetuksissa samana.

3. Miten iso on maksimikuorma?

Sikäli kuin kuormavaunu ei ole maksimikuormaa sil-
mälläpitäen arvioitu, tulee ylikuormitusta tapahtu-
maan, mistä tietenkin on kalliit seuraukset. On sen-
vuoksi erittäin tähdellistä, että tunnetaan kuormituk-
sen maksimi- ja minimirajoitukset, eritoten kiireisenä
aikana.

4. Miten iso on minimikuorma?

Jos kuorniitusmäärä vaihtelee ja kuormat enimmäk-
seen ovat kepeitä, niin lienee edullisin ratkaisu se, että
tarpeen vaatiessa muutetaan ajoreitti tai että huoleh-
ditaan tavaroista toisin tavoin.

5. Mikä on jokaisen kollin paino ja koko?

kiinnitettävä huomiota kuorman kokonaispainon
lisääntymiseen tai vähentymiseen.

Jos voidaan saavuttaa taloudellisempi kuljetus lisää-
mällä tai vähentämällä kuormaa, tai jos kuormausala
(kuormatila) on muutettava, niin on tietenkin myös

6. Onko kuormalla joitakin erikoisia vaatimuksia kulje
tusvälineeseen nähden?
Vaatiiko kuorma esimerkiksi erittäin joustavaa, täri-
nätöntä kuljetusta, pitempää kuormalavaa tai koria,
erikoisen leveätä kuormatilaa y.m. Nämä' ovat tie-
tenkin sellaisia vaatimuksia, jotka epäilemättä on otet-
tava huomioon, jotta kuormavaunun osto olisi perus-
teltua, jotta kuormavaunun tyydyttäisi tarvetta ja
tekisi kuljetuksen taloudelliseksi. Kuormavaunun va-
linta, joka on huonosti perusteltu, aiheuttaa myöhem-
min vaivaa ja tyytymättömyyttä, koska vaunun kui-
tenkin jälkeenpäin on muutettava, jotta se todella
vastaisi tarvetta.
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B. Ajettava matka.

Ennenkuin voitte päättää, mikä malli on suositeltava, on
Teidän ensiksi harkittava kaikki ne tosiseikat, jotka Te
voitte hankkia matkasta, jonka kuormavaunun on joka
päivä kuljettava.

Seuraavat seikat ovat tässä kohdin suurimerkityksiset:

i. Ajettu matka vuoroa tai päivää kohti.

Taloudellinen kuljetus on samaa kuin ajomatkan tai
kuormitusmäärän lisääntyminen (lukumäärä täys-
kuormaisia ajoja).

2. Käyntiinlähdöt ja pysähdykset sekä tarpeellinen aika.

Jos kuormaamiseen ja purkamiseen tarvittava aika
voidaan lyhentää käyttämällä helposti luoksepäästä-
viä varusteita, niin voidaan saavuttaa lisäsäästöjä
(= lisätä ansiota).

4. Tiesuhteet kaikkina vuodenaikoina.

Liikennesuhteet ovat tärkeitä tekijöitä, joihin on kiin-
nitettävä huomiota, kun määrätään sopivanmallinen
kuormavaunu. Raskas kuormavaunu perävaunun
kanssa on kaupunkiliikenteessä harvoin taloudellinen.

3. ISikenncsuhtect.

voimaa ja suorituskykyä, jotta kuljetus olisi taloudel-
linen.

Huonot tiet, jotka sadeilmoina tulevat vieläkin huo-
nommiksi, vaativat kuormavaunulta suurempaa veto-

Kuormavaunu, joka ei pysty nousemaan niissä mäissä,
jotka matkan varrella tulevat eteen, tai joka ei pääse
ylös kuopista, ei voi olla ostajalle taloudellinen.

5. Mäet ja vaikeasti luoksepäästävät paikat.
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6. Aikataulut.

Kuu ostajan toimitukset suoritetaan erikoisen aika-
taulun mukaan, niin täytyy varusteitten olla sellaiset,
että aikataulua todella voidaan seurata kuorman laa-
dusta huolimatta. On myös suotavaa hankkia tietoja
kiireajoista, jolloin toimitusten suorittaminen määrä-
tyllä kellonlyönnillä on tärkeätä.

C. Nykyinen järjestelmä.

Teidän on tietenkin tunnettava ne varusteet, jotka osta-
jalla nyt on, ja ne menetelmät, jotka hän käyttää, voidak-
senne suositella hänelle vielä taloudellisemmat varusteet.

Huomattakoon seuraavat tosiseikat:

i. Nykyisten kuormavaunujen koko, malli ja korityyppi.

mista, on tietenkin perustettava siihen kuormavaunu-
aineistoon, jota tällä hetkellä käytetään.

Ehdotuksenne, jotka koskevat varusteitten paranta-

2. Ostajan omat ehdotukset nykyisten varusteitten pa-
rantamiseksi.
Ostaja tuntee parhaiten itse omat pulmansa ja tietää,
miten hänen nykyinen vaunustonsa on parannettava.

Nämä tiedot ovat tarpeelliset, jotta voisi oikein ar-
vioida uusien kuormavaunujen vaatimat vastaiset
kustannukset.

4. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset.

3. Kuljettajan palkka, kustannukset autosuojasta, va-
kuutukset, verot ja muut kiinteät menot.

tettava, miten paljon ja millä tavoin uudet varusteet
lisäävät ansiota.

Näitten tietenkin tulee olla lähtökohtana, kun on osoi-
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5. Liikevaihto voidaan lisätä, toimitukset suorittaa no-
peammin tai kuorma/määrää lisätä, jos toimintasädettä
voidaan laajentaa.

Jos yhden tai useamman kuormavaunun osto voi aut-
taa ostajaa palvelemaan enemmän asiakkaita tai voi
auttaa häntä lisäämään liikevaihtoaan nykyisessä pii-
rissään, niin merkitsee se hänelle voittoa.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Leipomot ja konditoriat.
Tos ise ikko ja kuljetuksesta:

A. KUORMA.

Limppuja, kaakkuja, torttuja ja muita leivintuotteita.
Tuotteet ovat arkoja ja niitä suojeltava pölyltä, kuu-
muudelta, kylmältä ja tuulelta. Tuotteet yleensä ke-
peitä. Pakkaus: avonaiset korit leipiä varten, pahvi-
rasioita esim. torttuja, leivoksia y.m. varten.

B. KULJETTAVA MATKA

Kaupunki- ja esikaupunki-ajoa. Yleensä lyhyet mat-
kat.

Tälle ryhmälle ominaista:
Sesonkityötä —- kiireellinen aika maalis- ja syys-
kuussa. Kilpailu on suuri, minkä vuoksi asiakkaita
on palveltava täsmällisesti. Yleensä tuottava ammatti.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Malli pienehkö. Chevrolet Commercial.

B. KORI.
Kaappi vaunu, General Motorsin valmistamaa de luxe-
mallia, mieluiten maalattu jollakin vaalealla värillä,
niin että vaunu samalla toimisi liikkuvana reklaami-
na. Siinä tapauksessa, että on kuljetettava suurempia
määriä tuotteita, on asennettava siirrettäviä hyllyjä.
Varusteisiin pitää myös kuulua laatikkoja tai sen kal-
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taisia leipiä varten. Tuuletus tarpeellinen. Oven tulee
olla vaunun takaosassa.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
Pyörällä ajava lähetti: Pyörän ostohinta. Korko pää-
omalle. Arvonalennus. Korjaukset. Palkat.

Lähetti ilman pyörää: Palkat.

B. MOTORISOITU KULJETUS
Ostohinta. Korko pääomalle. Arvonalennus. Käyttö-
jä kunnossapitokustannukset. Vakuutus. Autosuojan
vuokra. Kuljettajan palkka.

Myyntitodisteita:
1. Raaka-aineitten kulje-

tus.
2. Valmiitten tuotteiden

jakelu.
3. Useampia toimituksia

päivässä.
4. On mahdollista toimit-

taa sovittuun aikaan.
5. Suurempi toiminta-

säde.
6. Enemmän asiakkaita

voidaan palvella.
7. Valmiitten tuotteitten

kuljetus on varma.

8. Yksikkökustannukset
toimitusta kohti pie-
nemmät.

9. Vaunun mainosarvo
— liike tulee tunne-
tuksi.

10. Liikkeen maine kas-
vaa.

11. Parempi suhde asiak-
kaisiin.

12. Asiakkaat voidaan pa-
remmin palvella.

13. Liikevaihto suurempi.
14. Suurempi ansio.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Tavaratalot.

Tosiseikkoja kuljetuksesta :

A. KUORMA.
Tämänkaltaiset liikeyritykset myyvät melkein kaikkia
tuotteita. Useimmat tuotteet toimitetaan asiakkaille
pakattuina. Raskaat tavarat tulevat myös kyseeseen,
esimerkiksi huonekalut y.m., joita tämän ryhmän liik-
keet myös myyvät.

15. KULJETTAVA MATKA.
Hankkijoitten luota, rautatieasemilta ja laivoilta. Va-
rastosta asiakkaitten luo, jotka asuvat sekä kaupun-
geissa että sen esikaupungeissa. Tavaroitten kuljetus
on tavallisesti järjestetty suunnitelman mukaan. Täl-
löin tehdään ajot määrättyinä ajoaikoina.

Tälle ryhmälle ominaista:
Tämänkaltaisten yritysten vaihto vaihtelee hyvin vä-
hän. Myyntikäyrä on erittäin tasainen ja osoittaa ai-
noastaan kaksi tarkkaa kiireellistä kautta, jotka ovat
juhannus ja eritoten joulu. Useimmat tämän ammatin
yrityksistä ovat kannattavia.

Chevrolet Commercial, 2 j/2 tonnin Chevrolet-kuorma-
vaunu.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.

B. KORI.
Kaappivaunut, hytti ja standardilava, kori erikoisesti
huonekalu-kuljetuksia y.m. varten.
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Käyttökustan nukset nykyisen järjestelmän vaatim iin
kustannuksiin verraten:

Koska useita tekijöitä on otettava huomioon määrät-
täessä todelliset käyttökustannukset, niin ehdotamme,
että kaikki ne kohdat, jotka sisältyvät lomakkeeseen
"Jaottelu, joka koskee kuljetuskustannusten määrää-
mistä" tarkoin huomioidaan.

Myyntitodisteila:
i. Yksikkökustannukset toimitusta kohti vähentyvät.
2. Toiminta-ala voidaan suurentaa.
3. Asiakkaat palvellaan paremmin, mikä kilpailun

kannalta 011 erittäin suurimerkityksekästä.
4. Mainosarvo.
5. Asiakkaan luottamus voitetaan, koska heitä voi-

daan palvella kunnolla.
(). Asiakkaan ostamat tavarat voidaan toimittaa

sovittuun aikaan, koska jakelu on hyvin suunni-
teltu.

7. Asiakkaitten ostamat tavarat voidaan kuljettaa
ilman vahingonvaaraa.

8. Asiakkaitten välillä ylläpidetään hyvät suhteet.
9. Vaihto kasvaa.

10. Nettovoitto lisääntyy.
ii. Ostettujen tavaroitten kuljetuskustannukset pie-

nenevät.
12. jälleenmyyntiä varten ostetut tavarat voidaan

kuljettaa nopeammin.
13. Ei olla riippuvaisia rautatiestä, laivoista ja kulje-

tusliikkeistä.
14. Kiireelliset tilaukset voidaan toimittaa ja yli

määräiset kuljetukset suorittaa mihin aikaan ta
hansa vuorokaudesta.

15. Sitäpaitsi on suuret mahdollisuudet saada sanoma-
lehtimainintaa motorisoidusta kuljetuksesta suu-
rehkojen toimitusten yhteydessä j.n.e.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.
AMMATTIKUNTA: Kemiallis-teknilliset tehtaat.
Tosiseikkoja kuljetuksesta:

A. KUORMA.
Kemikalioita, ruutia Ja dynamiittia, suudaa, pesupul-
vereita, mustetta, hajuvesiä, soopaa ja saippuoita,
kenkämustetta, superfosfaattia, ettikaa, lääkeaineita,
erilaisia kosmeettisia tuotteita, alkoholia teknillistä
tarvetta varten, kaikenlaisia nesteitä, aeetonia, acety-
leeniä, carbiidia, ammoniakkia, rikkihappoa, tervaa,
sementtiä, selluloidia, suklaatia ja senkaltaisia tuot-
teita, desinfioimisaineita, vernissaa, kipsiä, kiilloitus-
vahaa, eristysainetta, hiivaa, liimaa, cyankaaliumia,
porsliinisavea, kuparisulfaattia y.m.
B. KULJETTAVA MATKA.

lisiä tuotteita, sijaitsevat lähellä sitä paikkaa, mistä
raaka-aineita saadaan. Toiset taasen käyttävät maa-
han tuotettuja raaka-aineita, joita on kuljetettava las-
tauspaikalta tehtaaseen. Mitä valmiitten tuotteitten
jakeluun tulee, on otettava huomioon, että toiset teh-
taat myyvät ainoastaan tukkukauppiaille, kun taasen
toiset myyvät suoraan vähittäiskauppiaille, ja tällä
tosiseikalla onkin huomattava vaikutus ratkaistessa
kuljetuskysymys jokaisessa erikoisessa tapauksessa.

Useimmat niistä yrityksistä, jotka valmistavat kyseel-

Tälle ryhmälle ominaista:
Vaihtelevat suuresti riippuen tuotteiden laadusta. Jo-
kaiseen erikoistuotteeseen on kohdistettava erikoista
huomiota, jotta saataisiin selville esim., vaihteleeko
myyntimäärä eri vuodenaikojen mukaan.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet Comm., 2 l/2 tonn. Chevrolet-kuormavaunu.
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JL KORI.
Kaappivaunut, standardihytti ja -lava, kippauslaite
usein suositeltava.

Käyttökustanuukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
k ustannuksiin verraten:
LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ,
i. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot. Re-

hut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

2. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeellis-
ta: On vain kalkyloimiskysymys. onko liikkeelle
taloudellista pitää omaa kuormavaunua.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Sellaisessa tapauksessa, että liikkeen koko vaatii suu-
ria ja nopeita kuljetuksia, tarvitsee vain tehdä vertailu
oman kuormavaunun vaatimien käyttökustannusten ja
niitten menojen välillä, jotka liikkeellä nyt on sen
täytyessä vuokrata kuormavaunu tai yleensä turvau-
tua kuljetusliikkeisiin. Jos edelliset tulevat vertailussa
pienemmiksi kuin jälkimmäiset, niin kannattaa liik-
keen tietenkin hankkia itselleen oma auto. On myös
tehtävä erikoisia aikatutkimuksia, mitä kuormausolo-
suhteisiin ja -menetelmiin tulee.

Myyntitodisteita:
i. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
2. Satamakustannukset vähentyvät.
3. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
4. Toimitukset suoritetaan nopeasti.

6. Suhteet asiakkaisiin paranevat.
7. I .iikkeen vaikutusvalta kasvaa.
8. Liikkeelle ja sen tuotteille mainontaa.
9. Asiakkaat palvellaan paremmin.

5. Toimintasäde suurenee.

io. Liikevaihto kasvaa,
n. Nettovoitto suurenee.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelon mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Rehu- ja viljaliikkeet.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Heiniä, viljaa, keinotekoisia lannoitusaineita, olkia.
kylvösiemeniä, rehukakkuja, ehilensalpietaria y.m.
Tuotteet kuljetetaan osittain säkeissä, osittain avonai-
sesti.
B. KULJETTAVA MATKA.
()sa tuotteista ostetaan maaseudulta ja kuljetetaan
kaupungissa olevaan varastoon, josta ne jaellaan eri
ostajille tavallisesti kaupungeissa.
Toisia tuotteita tuotetaan maahan, missä tapauksessa
ne kuljetetaan laiturilta, mihin laiva on purkanut las-
tinsa, varastoon, josta ne edelleen jaellaan rautatien,
rannikkolaivojen tai kuormavaunujen välityksellä suo-
raan kuluttajille.

Tälle ryhmälle ominaista:

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.

Kaikenlaiset .lannoitusaineet myydään pääasiallisesti
keväällä, heiniä ja olkia talvella. Rehuaineita syksyllä
ja talvella, kylvösiemeniä syksyllä j.n.e. Tämän vuoksi
on liikevaihto tällä alalla verraten tasainen, eikä osoita
mitään mainittavampaa huippukäyrää.

Chevrolet 2 j/2 tonnin kuormavaunu, vain poikkeus-
tapauksissa suurempi malli.

Tavallisesti lava, johon 011 kiinnitetty korkeat, alas-
B. KORI.

laskettavat sivulaudat. Erikoistapauksissa myös perä-
vaunu.
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Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
i. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot.

Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaustapaus-
ten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kunnossa-
pito. Ajomiehen palkka.

2. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeel-
lista: On vain kalkyloimiskysymys, onko liikkeelle
taloudellista pitää omaa kuormavaunua.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Sellaisessa tapauksessa, että liikkeen koko vaatii suu-
ria ja nopeita kuljetuksia, tarvitsee vain tehdä vertailu
oman kuormavaunun vaatimien käyttökustannusten ja
niitten menojen välillä, jotka liikkeellä nyt on sen täy-
tyessä vuokrata kuormavaunu tai yleensä turvautua
kuljetusliikkeisiin. Jos edelliset tulevat vertailussa pie-
nemmiksi kuin jälkimmäiset, niin kannattaa liikkeen
tietenkin hankkia itselleen oma auto. Oh myös teh-
tävä erikoisia aikatutkimuksia, niitä kuormausolosuh-
teisiin ja -menetelmiin tulee.

Myyntitodisteita:
i. Nopeat kuljetukset.

2. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
3. Satamakustannukset vähentyvät.

6. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella
7. Kuljetuskustannukset vähentyvät.

4. Purkamis- ja kuormaamiskustannukset vähenty-
vät.

5. Toimintasäde kasvaa.

8. Liikkeelle ja sen tuotteille mainontaa.
9. Liikkeen maine kasvaa.

10. Suhteet asiakkaisiin paranevat.
11. Asiakkaat palvellaan paremmin
12. Liikevaihto kasvaa.
13. Nettovoitto suurenee
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

\ AI AI ATTIKUNTA : Kukkakauppiaat.

Tosiseikkoja kuljet uksesta:
A. KUORMA.
Erilaisia kukkia, seppeleitä, koristekasveja, ruukku-
kasveja, ruukku-kukkia, laakeripuita y.m. Osa näistä
op kasvihuoneista, toiset taas kylmästä maasta. Kuor-
ma on säännöllisesti hyvin arka ja on se suojeltava
kylmältä ja tuulelta.

B. KULJETTAVA MATKA.
Monessa tapauksessa erikoistuvat nämä yritykset yk-
sistään kukkien kasvattamiseen. Irralliset kukat tai
ruukku-kukat on näin ollen kuljetettava kasvihuonees-
ta lähellä olevaan kaupungin kukkakauppoihin. Osa
kukista myydään myös toreilla tai kauppahalleissa.

täytyy olla jokin kuljetusväline — kepeämpää kulje-
tusta varten — joka ei ole liian raskas.

Kaupunkilais-kukkakauppiailla tavallisesti on suuri
asiakaspiiri, jota on palveltava hyvin. Senvuoksi heillä

Tälle ryhmälle ominaista:
Koska kukkia kasvatetaan keinotekoisesti, on kysyntä
tietenkin suurin silloin, kun luonnollisesti kasvaneita
kukkia ei ole saatavana. Kiirein aika on tämän vuoksi
maalis- ja lokakuussa. Suurin piirtein katsoen on
tämä ammatti kannattava.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet Commercial — eräissä tapauksissa myös
lyhyt 2 j/2 tonnin vaunu.
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B. KORI.
Kaappivaunu, jossa on tuuletin ja lämmityslaite talvi-
ajoa silmälläpitäen. Iloiset ja valoisat värit. Toimi-
nimi on hyvä liikkuva reklaami liikkeelle.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
i. Lähetti ja pyörä: Pyörän ostohinta. Korko pää-

omalle'. Arvonalennus. Korjaukset. Palkat.

2. Lähetti: Palkat.

3. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot.
Rehut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Ostohinta. Korko pääomalle. Arvonalennus. Käyttö-
jä kunnossapitokustannukset. Vakuutus. Autosuojan
vuokra. Kuljettajan palkka.

Myyntitodisteita:
1. Nopeat kuljetukset.

2. Tuotteet voidaan kuljettaa ilman vahingonvaaraa.
3. Arat tuotteet säilyvät paremmin kuljetusajan vä-

hentymisen vuoksi.
4. Toimintasäde kasvaa.
5. Asiakkaat voidaan palvella paremmin — kiireelli-

set tilaukset voidaan toimittaa heti.
6. Suhteet asiakkaisiin paremmat.
7. Kuormavaunu 011 hyvä mainos liikkeelle
8. Liikevaihto ja nettovoitto suurenevat,
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Halko-, hiili ja jääliikkeet.
Tosiseikkoja kidjctukscsta:

A. KUORMA.
Hiiliä, koksia, koivuhalkoja, sahattuja ja pilkottuja
mäntyhalkoja, paloöljyä, jäätä ja sahajauhoja. Turve-
pehkua (talleja varten). Sahajauhoja (seinien täyt-
teeksi). Polttoturvetta.
B. KULJETTAVA MATKA.
Hankkijilta liikehuoneistoon. Satamissa olevista va-
rastoista (hiiliä) asiakkaitten luo. Sahalta (sahajau-
hoja) ja turvesuolta liikehuoneistoon. Jäälohkareita
järvistä (kuljetetaan hevosella jareellä jäävarastoon).
Sieltä toimitetaan ne asiakkaitten luo.

Tälle ryhmälle ominaista:
I iikevaihto on ympäri vuoden verraten tasainen. Ko-
deissa käytetään hiiliä ja kokksia kammoissa ja kes-
kuslämmitysuunissa. Vuokrataloissa käytetään vuo-
den ympäri hiiliä ja koksia, koska taloissa nykyään on
lämminvesijärjestelmä. — Teollisuuslaitokset käyt-
tävät suuressa määrin hiiliä sekä kesällä että talvella.
— Talvella on tietenkin tällaisen polttoaineen kysyntä
suurempi. — Puita käytetään kodeissa pääasiallisesti
polttoaineena kaakeliuuneissa ja helloissa. — Poltto-
turvetta käyttävät eniten teollisuuslaitokset. — Tur-
vepehkua ja sahajauhoja käytetään talleissa. —• Tal-
visin jääliikkeet pääasiallisesti hankkivat vain varas-
toa itselleen. Keväällä, kesällä ja syksyllä myydään
suurin osa jäästä. Kiirein aika on vuoden lämpimim-
pänä aikana. — Hiiliä, koksia, polttoturvetta ja saha-
jauhoja kuljetetaan suuret määrät. Turvepehkuja paa-
leissa. Halkoja myydään kuutiometrittäni — ja jokai-
sen halon on oltava metrin pituinen. — Jäätä myydään
lohkareissa.
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Nop iva ku onnavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet 2jA t.kuormavaunu. Raskaampiakin malleja
B. KORI.
Kippilava, lava erittäin leveä. Erikoi svaunu ja jään-
kuljetusta varten.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaalimiin
kustannuksiin verraten:
LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ,
i. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot.

Rehut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

2. Kuormavaunujen vuokraaminen, kuu on tarpeel-
lista: On vain kalkyloimiskysymys, onko liikkeelle
taloudellista pitää omaa kuormavaunua.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Sellaisessa tapauksessa, että liikkeen koko vaatii suu-
ria ja nopeita kuljetuksia, tarvitsee vain tehdä vertailu
oman kuormavaunun vaatimien käyttökustannusten ja
niitten menojen välillä, jotka liikkeellä nyt on sen

täytyessä vuokrata kuormavaunuja tai yleensä tur-
vautua kuljetusliikkeisiin. Jos edelliset tulevat ver-
tailussa pienemmiksi kuin jälkimmäiset, niin kannat-
taa liikkeen tietenkin hankkia itselleen oma auto. On
myös tehtävä erikoisia aikatutkimuksia, mitä kuor-
mausolosuhteisiin ja -menetelmiin tulee.

Myyntitodisteita:
i. Nopeat kuljetukset.

4. Toimintasäde laajenee.
5. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella
6. Kuljetuskustannukset vähentyvät.

2. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
3. Satamakustannukset vähentyvät.

7. Liikkeelle ja sen tuotteille mainontaa.
8. Liikkeen maine kasvaa.
9. Suhteet asiakkaisiin paranevat.

10. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa'nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Huonekalu- ja taloustarpeiden
liikkeet:

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Erilaisia huonekaluja, talousesineitä, korkkimattoja,
mattoja, htionekalukankaita, vähäkankaita, uutimia
y.m.
B. KULJETTAVA MATKA.
Kaupungeissa ja yhdyskunnissa. Jakelu tavallisesti
järjestetty määrätyn ajosuunnitelman mukaan.

Idälle ryhmälle ominaista:
Ala, jolla tavallisesti "varataan aikaa". Hiukan kii-
reempi aika maalis-, huhti- ja syyskuussa. Kilpailu
erittäin suuri.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet Commercial ja 2 )/2 tonnin kuormavaunu

B. KORI.
Kaappivaunut, standardilaveit, erikoiset huonekalu-
vaunut.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeellista:
Koska toimitukset tällä alalla ovat hyvin vaihtelevia,
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niin näyttävät huoiiekalukauppiaat yleensä seuraavan
vanhaa järjestelmää ja vuokraavat kuljetusneuvon,
kun sellainen on tarpeen. — Toisten liikkeitten toi-
minta on erittäin laaja, minkä vuoksi omat kuorma-
vaunut ovat ehdottoman soveliaat ja taloudelliset kul-
jetettavien tavaroitten suuren määrän vuoksi.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Sellaisessa tapauksessa, että liikkeen koko vaatii suu-
ria ja nopeita kuljetuksia, tarvitsee vain tehdä vertailu
oman kuormavaunun vaatimien käyttökustannusten ja
niitten menojen välillä, jotka liikkeellä nyt on sen täy-
tyessä vuokrata kuormavaunuja tai yleensä turvautua
kuljetusliikkeisiin. Jos edelliset tulevat vertailussa pie-
nemmiksi kuin jälkimmäiset, niin kannattaa liikkeen
tietenkin hankkia itselleen oma auto. On myös tehtävä
erikoisia aikatutkimuksia, mitä kuormausolosuhteisiin
ja -menetelmiin tulee.

Myyntitodisteita:
i. Ollaan yleensä varovaisempia ja kuljetettavat tava-

rat suojellaan paremmin, kun liike itseoniistaa
kuormavaunun, kuin mitä asianlaita on, kun kuor-
mavaunut on vuokrattava.

2. Vähemmän korjauksia tulee kyseeseen ja tappiot
huolimattoman käsittelyn johdosta vähenevät huo-
mattavasti.

3. Asiakkaat voidaan palvella paremmin.
4. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
5. Kuormavaunu mainostaa liikettä ja sen myymiä

tuotteita.
6. Asiakaspiiri säilytetään ja voidaan se laajentaa.
7. Liikkeen maine kasvaa.
8. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
9. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Rautakauppiaat.
Tosiseikkoja kuljetuksesta:

A. KUORMA.
Rauta- ja terästavaroita, rautapeltiä ja metalleja.
Maanviljelyskoneita ja työkaluja, tiiliä, sementtiä,
tervaa, erilaisia kemiallisia tuotteita. Rakennustarpei-
ta, keittiö ja -talousastioita, hiiliä, koksia, puusepän
työkaluja, työkalukoneita, nahkahihnoja, seinäpape-
reita, rautaheloja ja aineksia laivoja varten, kalastus-
välineitä, putkia ja kylpyhuoneen varusteita.
B. KULJETTAVA MATKA.
Rautakauppiaat ostavat tavaransa eri paikoista, kuten
tehtaista ja tukkukauppiailta. Mitä jakeluun tulee, on
rautakauppa määrätyllä alalla jakelukeskuksena. Ky-
seellisen alan laajuuden määrää ensinnäkin se, millä
tavoin asiakkaita palvellaan. Palvelu on tässä tapauk-
sessa riippuvainen kuljetusvälineistä. — Autoja käy-
tettäessä voidaan asiakkaita, jotka asuvat kaupungissa
tai sen esikaupungeissa, palvella parhaalla tavalla.
Mitä täsmällisemmin .ja paremmin hankinnat voidaan
suorittaa, sitä suuremmaksi laajenee toimintasäde.

Tälle ryhmälle ominaista:
Tällä alalla on kilpailu erittäin suuri. Monet suureh-
kot yritykset, jotka samalla toimivat tukkukauppiaina,
ovat saaneet suuren tuoton sijoittamalleen pääomalle.
— Myynti on verraten tasainen, mutta voidaan kui-
tenkin keväisin ja syksyisin, s.o. maalis- ja lokakuussa,
havaita kiirettä.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet 2 j/2 tonnin kuormavaunut. Poikkeustapauk-
sissa suuremmat mallit.
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B. KORI.
Lava, joka on varustettu irrallisilla sivulaudoilla.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kusta unuksiin verraten :

LASKUPERUSTEKT:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
i. Pyörälähetit, kun on kyseessä pienehköt, kiireelli-

set toimitukset: Pyörien ostohinta. Korko sijoite-
tulle pääomalle. Arvonalennus. Korjaukset. Palkat.

2. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta, Poistot.
Rehut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

3. Kuormavaunujen. vuokraaminen, kun on tarpeellis-
ta: On vain kalkyloimiskysymys, onko liikkeelle
taloudellista pitää omaa kuormavaunua.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Sellaisessa tapauksessa, että liikkeen koko vaatii suu-
ria ja nopeita kuljetuksia, tarvitsee vain tehdä vertailu
oman kuormavaunun vaatimien käyttökustannusten ja
niitten menojen välillä, jotka liikkeellä nyt on sen täy-
tyessä vuokrata kuormavaunu ja tai yleensä turvautua
kuljetusliikkeisiin. Jos edelliset tulevat vertailussa pie-
nemmiksi kuin jälkimmäiset, niin kannattaa liikkeen
tietenkin hankkia itselleen oma auto. On myös tehtävä
erikoisia aikatutkimuksia, mitä kuormausolosuhteisiin
ja -menetelmiin tulee.

Myyntitodisteita :

1. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
2. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
3. Toimitukset ovat nopeammat.
4. Toimintasäde suurempi.
5. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella.
6. Paremmat suhteet asiakkaisiin.
7. Liikkeelle annetaan suurempaa arvoa, koska se

voi palvella asiakkaitaan hyvin.
8. Liikkeen maine kasvaa.
9. Liikkeelle ja sen tuotteille mainontaa.

10. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AM M ATT I K UNTA : Teurastamot.
Tosiseikkoja kuljet uksesta :

A. KUORMA.
Eläviä eläimiä: hevosia, härkiä, lehmiä, sikoja, lam
paita y.m., peuroja, jäniksiä y.m., lintuja.
Teurastettuja eläimiä: kokonaisia eläimiä, paloitel-
tuja: liikkiöitä, päitä, kyljyksiä y.m.
Jauhettua lihaa: makkaroita ja jauhettuja tuotteita.
Jäähdytettyä lihaa: kaikenlaista.
Suolattua lihaa: Eri lajia.

Tälle ryhmälle ominaisia:
Tavallisesti kannattavat teurastamot hyvin. Suuret
teurastamot ansaitsevat hyvin ja palvelevat asiakkai-
taan erinomaisesti. Paitsi kaikenlaisia lihatuotteita.
myydään usein myös säilykkeitä. — Liikevaihto on
vuoden ympäri verraten tasainen, mutta on lihan ky-
syntä tavallisesti kylmänä vuodenaikana suurempi sekä
heti ennen suuria pyhiä, kuten joulua, pääsiäistä y.m.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONKALUSTA.
Chevrolet Commercial ja 2 j/2 tonnin kuormavaunut
B. KORI.
Lava, jossa on alaslaskettavat sivulaudat, kaappivau-
nut, sekä kaappivaunuja jäähdytyslaitteenkanssa. Eri-
koisrakenteinen kori elävien eläinten kuljetusta varten.

tavat teurastamot enimmäkseen kuormavaunu ja.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:
LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
I. Kuormavaunut: Suurehkoissa kaupungeissa käyt-
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2. Hevonen ja rattaat: Pienenpuoleisissa kaupun-
geissa jayhdyskunnissa käyttävät teurastamot vie-
lä hevosia ja rattaita. Niitten ostohinta. Poistot.
Rehut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

3. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeel-
lisia: Eräissä tapauksissa teurastamoilla ei ole tar-
peeksi kuljetusvälineitä ja on niitten silloin tur-
vauduttava kuljetusliikkeisiin.

4. Pyörälähelti: Suuretkin liikkeet käyttävät edel-
leenkin pyörälähettejä, kun 011 kyseessä pienen-
puoleisten kääröjen toimittaminen asiakkaille, jot-
ka asuvat lähellä.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Katsokaa edellisen ryhmän vastaavaa kappaletta

Myyntit od isteitä:
1. Elävien eläinten kuljetus inhimillisempää.
2. Tuotteet jaellaan nopeasti.
3. Suurempi toimiutasäde.
4. Tuotteet kuljetetaan varmasti ja hygieenisesti.
5. Suurempi määrä asiakkaita palvellaan.
6. Toimitukset voidaan suorittaa täsmällisesti.
7. Markkinapaikoilla voidaan myydä tuotteita suo-

raan kuormavaunusta.

10. Liikkeen maine kasvaa.

8. Yksikköä kohti vähentyvät kuljetuskustannukset.
9. Liikkeelle ja sen tuotteille mainontaa.

11. Suhteet asiakkaisiin paranevat.
12. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Meijerit.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Maitoa, kermaa, juustoa, voita. Tuotteet verraten ar
koja. Vaativat nopeaa kuljetusta.

B. KULJETTAVA MATKA.
Maatalosta meijeriin. Meijeristä jakelupaikkoihin, jos-
kus suoraan asiakkaille.

Tälle ryhmälle ominaista:
Meijerien myyntimäärä on mitä tasaisin." Kilpailu
verraten iso, mutta terveellä perustalla. — Koska
tuotteet ovat verraten arkoja, eikä niitä voida kauan
pitää varastossa, vaihtuu varasto käytännöllisesti kat-
soen joka päivä. — Nopeat ja varmat kuljetukset ovat
tämän vuoksi perusedellytyksinä, jotta tällaiset yri-
tykset kannattaisivat.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet-kuormavaunut (myös isommat mallit), jois-
sakin tapauksissa Commercial-konealusta.

B. KORI.
Tavallinen lava. Toisinaan varustettu erikoisilla puu-
rakenteilla maitotonkkien tueksi. — Poikkeustapauk-
sissa kaappivaunut.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:
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LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa kappaletta.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa kappaletta.

Myyntitodisteita:
i. Tuotteiden pahentumisvaara pienempi.
2. Nopeat kuljetukset.
3. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
4. Suurempi toimintasäde.
5. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella.
6. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
7. Liikkeelle ja sen tuotteille hyvää mainontaa.
8. Liikkeen maine kasvaa.
9. Suhteet asiakkaisiin paremmat.

10. Asiakaspiiri suurenee, koska toimitusmahdollisuu-
det kasvavat.

11. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA : Kuljetusliikkeet, varastoyhtiöt
y.m.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Kaikenlaisia tavaroita.

B. KULJETTAVA MATKA.
Kaupunkien sisäinen ja kaupunkien välinen liikenne.
— Kuljetusmatkat pitkät.

Tälle ryhmälle ominaista:
Kaupungeissa on näillä liikkeillä kova kiire muutto-
aikoina. — Suuret kuormat rakennustarpeita, huone-
kaluja y.m. kuljetetaan esikaupunkeihin. — Tukku-
liikkeet käyttävät useinkin kuljetusliikkeitä, vaikkakin
olisi kyseessä kuljetukset kaupungissa. — Sellaiset
liikkeet kuljettavat myös paljon tavaroita asemalle,
silloin turvaudutaan useinkin kuljetusliikkeisiin.
Sokeritehtaat, siirtomaatavaroitten tuottajat y.m. käyt-
tävät kuljetusliikkeitten autoja, kun on kyseessä pit-
kät kuljetukset. — Myös huonekaluja kuljetetaan pit-
kiä matkoja autoilla.

Chevrolet 2 y2tonn. Myös suurempi malli perävaunun

Sopiva kuormavaunu:
A. KO NKALUSTA.

kanssa. Kaksoistakapyörät ja rungonjatkos kuutta
pyörää silmälläpitäen.

Useimmiten kuormalava. Myös varustettu kippilaiteilla
y.m. sekä erikoiset huonekaluvaunut.

B. KORI.
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Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kastan n uksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
i. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot. Re-

hut. Vakuutus. Tallin, kengityksen ja sairasta-
pausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

2. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun omat kulje-
tusvälineet eivät riitä.

3. Kilpailcvaumerkkisiä kuormavaunu ja, jotka ehkä
ovat sopimattomia joitain erikoisia olosuhteita sil-
mälläpitäen ja liian kalliita kunnossapidossa, koska
ne ovat rakenteeltaan vanhentuneita.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Katsokaa VIII. Kappaleen vastaavaa kappaletta.

Myyntitodisteita:
1. Nopeat toimitukset.
2. Suurempi toimintasäde.
3. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella.
4. Liikkeelle hyvää mainontaa.
5. Liikkeen maine kasvaa.
6. Asiakkaitten lukumäärä kasvaa, koska palvelus-

mahdollisuudet ovat suuremmat.
7. Liikevaihto ja nettovoitto kasvavat.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Valtion, kaupunkien ja kuntien
laitokset.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Koska ne laitokset, jotka kuuluvat tähän ryhmään,
ovat hyvin erilaiset, olemme jaoitelleet ne niitten eri
kuljetustarkbitusten mukaan, joihin nämä laitokset
tarvitsevat kuorma vaunuja.

I. Tierakennukset (Tie-
ja vesirak.hall.). Näi-
tä tullaan käsittelemään
toisessa paikkaa perus-
teellisesti, joten tässä
yhteydessä emme ka-
joa niihin yksityiskoh-
dittain.

2. / 'aition rautatiet: a)
Hiili, koksi, puut. b)
Rahti- ja pikatavarat.

3. Posti: Posti säkkejä
ja kääröjä.

4. Armeija: Joukko-
osastot, kenttäkeit-
tiöt, ammukset, tykit,
haavoittuneiden kuli.

5. Puhelin- ja lennälinlaitos: a) puuainekset, h) pu-
helinlangat, erilaisia aineksia.

6. Kunnalliset kaasulai-
tokset: Hiiliä, koksia.

8. Kaupunkien raitio-
tiet: Vaunuja korja-
uksia ja kunnossapi-
toa varten.

7. Sähkölaitokset (sekä
kunnalliset että yksi-
tyiset) : a) Hiiliä, kok-
sia, puuaineksia, b)
eril. aineksia.

9. Palokunta: Selitykset
turhat.

10. Puhtaanapitolaitos:
Rikkoja, jätteitä, lun-
ta y.m.

Tälle ryhmälle ominaista:
Useimmilla valtion, kaupunkien ja kuntien laitoksilla
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ei ole mitään erikoista kiireaikaa. Tästä säännöstä
voidaan poikkeuksena mainita kaupunkien puhtaana-
pitolaitokset, joilla on paljon työtä lumen tultua.
Sähkö- ja kaasulaitoksilla on myös kiireaikansa, kun
hiiliä hankitaan talven varaksi tai-kun niitä toimite-
taan asuntotaloihin, sairaaloihin, vankiloihin y.m. —

Kehoitamme suorittamaan kuhunkin laitokseen näh-
den oman tutkimuksen, jotta saisi selville, milloin
nämä laitokset pääasiallisesti tekevät vaunuostonsa.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
2. a) Suuret kuormavau- 6. Keskikokoiset kuor-

mav. (Chev. 2 j/2 t.).nut, h) keskikokoiset
(Chevrolet 2 j/2 t).

3. a) Keskikokoiset kuor-
7. a) Keskikok. kuor-

mav. (Chev. 2 t.).
b) Kepeänpuoleiset
kuormavaunut.

mavaunut (Chevrolet
2 j/2 tonn.), b) Chev-
rolet Commercial. 8. Keskikokoiset kuor-

mavaunut (Chev.
tonn.).

4. Kaikenmalliset kuor-
mavaunut.

5. a) Suurenpuoleiset
kuormavaunut perä-
vaunuilleen, b) Chev-

(). Raskaat ja kepeät
kuormavaunut.

rolet Commercial.

B KORI.
2. 6. Kuormalava kippi-

laitteineen.
a) Kuormalava kippi-
laitt. kanssa, b) Kaap-
pivaunut. Kuormala-
vat erik. sivulautojen
kanssa.

7. a) Kuormalava kippi-
laitteineen, b) Taval-
linen kuormalava.

3. a) Kuormalava erik.
sivulautojen kanssa.
b) Kaappivaunut.

4. Kori on tavall. erik.
"'" nettava, jotta se
vastaisi kyseell. tar-
vetta.

8. Erik. rakennettuja
vaunuja nopeita jor-
jauksia silmälläpi-
täen

9. Selitykset turhat.
10. Kuormalava rikka-

tynnyreitä varten.
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5. a) —b) pika-kuorma- Erik. rakenteiset kip-
lava. pilaitteet.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:
KASKUPKRUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ,
i. .Autoja on nyt melkein jokaisessa kyseellisessä lai-
toksessa. 2. Kuormavaunujen vuokraaminen tarpeen
vaatiessa. On vain kalkyloimiskysymys, kannattaako
pitää omaa kuormavaunua.
B. MOTORISOITU KULJETUS.
Jokaisen laitoksen kuljetustarvetta on ensiksi tarkoin
tutkittava, ennenkuin suositellaan jotain määrättyä
kuormavaunua.

Myyntitodisteita :

1. Kuljetuskustannukset vähentyvät
2. Nopeat kuljetukset.
3. Suurempi toimintasäde.
4. Kunnallisten laitosten liikevaihto suurempi.
5. Nettovoitto kasvaa.
6. Käyttökustannuksiin nähden 011 suoritettava ver-

taileva jaottelu ja käytettävä sitä myyntitodisteena.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Paperitehtaat, kirja- ja paperi-
kauppiaat, kirjapainot, sanomalehdet y.m.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Paperia, kirjoitustarpeita, leikkikaluja, painotuotteita
sanomalehtiä, aikakauslehtiä, painomustetta astioissa,
y.m.
B. KULJETTAVA MATKA.
Hankkijoilta, rautatieasemalta ja laitureilta, liikehuo-
neistosta asiakkaitten luo, jotka asuvat sekä kaupun-
gissa että sen ulkopuolella. Sanomalehdet postiin,
rautatielle ja laivoihin.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
a. Kirja- ja paperikauppiaat: Chevrolet Commercial.
b. Kirjapainot ja sanomalehdet: Keskikokoiset kuor-

mav. (Chevrolet 2 J/2 tonn.)
c. Sanoiualehti-yritysten paperikitljeluksct: Raskaat

kuormav. (Chev. 2 l/2 tonn. ja suur.)
B. KORI.
a. Kaappi vaunu.
b. Kuormalava alaslaskettavine sivulautoineen.
c. Kuormalava sivulautoineen.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
I. Hevonen ja rattaat: Nyttemmin ovat melkein kaik-
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ki tämän kaltaiset yritykset alkaneet käyttää autoja
tai pyörälähettejä.

2. Pyörälähetti: Pyörän ostohinta. Korko pääomalle.
Arvonalennus. Korjaukset. Palkat.

3. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeel-
lista: On vain kalkyloimiskysymys, kannattaako
liikkeen pitää omaa kuormavaunua. Kirjapainoilla
ja sanomalehdillä täytyy ehdottomasti olla kuorma-
vaunu.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Käyttäkää "Vertaileva jaottelu kuljetuskustannuksis-
ta". Kuormaamiseen ja purkaamiseen nähden 011 teh-
tävä erikoisia aikatutkimuksia.

Myyntitodisteita:
1. Kuljetuskustannukset pienentyvät.
2. Mahdollisuus saada suurempi toiminta-ala.
3. Asiakkaita voidaan paremmin palvella, mikä on

hyvä ase kilpailussa.
4. Mainosarvo.
5. Parempi maine, koska painotuoteet, sanomalehdet

ja aikakauslehdet voidaan toimittaa täsmällisesti.
6. Hyvät liikesuhteet ylläpidetään.
7. Liikevaihto kasvaa.
8. Nettovoitto lisääntyy.
9. Liike ei ole riippuvainen junista ja autobusseista ;

tämä erittäin tärkeätä, kun on kyseessä sanoma-
lehtien toimittaminen esikaupunkeihin.

10. Kiireelliset tilaukset voidaan toimittaa mihin
aikaan vuorokaudesta tahansa.

11. Motorisoidut kuljetukset ovat liikkeelle hyvänä
mainoksena.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Hedelmä- ja vihännesliikkeet.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Hedelmä- ja vihannesliikkeitten kuljetuskysymystä
tutkittaessa on otettava huomioon kolme seikkaa: I.
()nko kyseessä tukkumyynti lähellä oleviin vähittäis-
liikkeisiin. 2. Onko kyseessä myynti kauppatoreilla
tai kauppahalleissa. 3. Onko-kyseessä vähittäisliike jos-
sakin kaupungissa. — I. ryhmään kuuluvat tavallisesti
maatalot tai kauppapuutarhurit maaseudulla tai aivan
kaupungin, lähistöllä. Tässä tapauksessa ratkaisee
kuljetuspulman kuormavaunu, johon voidaan kuor-
mata suuret määrät juurikasviksia ja vihanneksia,
mitkä eivät ole erikoisen arkoja, ja jolla myös voidaan
kuljettaa kepeitä kuormia tuoreita vihanneksia, jotka
kuljetetaan suoraan vähittäisliikkeisiin, missä ne sa-
mana aamuna on myytävä. — 11. ryhmään kuuluvat
puutarhurit, jotka kuljettavat päivän sadon puutar-
hasta toreille tai kauppahalliin. Hyvä iskulause tarjot-
taessa kuorma vaunu ja tämän kaltaisille ostajille on;
Kuormavaunun ansiosta voitte myydä tuotteenne niit-
ten vielä ollessa aivan tuoreet. — 111. ryhmään kuu-
luvat liikkeet voivat kuljettaa tuotteensa, kuten vihan
neksia, perunoita, hedelmiä y.m. suoraan asiakkaitten
luo kaupungissa, hotelleihin, sairaaloihin y.m. — Suu-
rehkot maatalot ja kauppapuutarhurit käyttävät myös
kuormavaunu ja lannoitusaineitten kuljetukseen.
B. KULJETTAVA MATKA.

liikkeistä kuluttajien luo, esikaupunkeihin ja toisinaan
rautatieasemille.

Sieltä, missä vihannekset tai hedelmät ovat kasvaneet,
vähittäisliikkeisiin tai kaupungin torille. — Hedelmä-
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Tälle ry hmälle o i ninaista:
Kiirein aika on touko—kesäkuussa ja marras—joulu-
kuussa. Useimmat tuotteet ovat arkoja ja on ne suo-
jeltavakylmältä. Tämä tosiseikka on muistettava, kun
jokin määrätty kuormavaunu suositellaan.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Ryhmä I. Chevrolet-kuormavaunu

11. Chevrolet-kuormavaunu 2 l/2 tonn. tai
Commercial

111. Commercial-konealusta
B. KORI.
Ryhmä I. Kuormalava sivulautoineen.

II
tai kaappi vaunu.

111. Kaappivaunu tai pika-kuormalava

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
1. Hevonen ja rattaat: Niitten ostohinta. Poistot.

Rehut. Vakuutus. Tallin, kengittämisen ja sairaus-
tapausten vaatimat kustannukset. Ajokalujen kun-
nossapito. Ajomiehen palkka.

2. Pyörälähelti: Pyörän ostohinta. Korko pääomalle.
Arvonalennus. Korjaukset. Palkat.

3. Kuormavaunujen vuokraaminen, kun on tarpeel-
lista: On vain kalkyloimiskysymys, onko liikkeelle
taloudellista pitää omaa kuormavaunua.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Ostokustannukset. Korko pääomalle. Arvonalennus.
Kunnossapito- ja käyttökustannukset. Vakuutus.
Autosuojan vuokra. Ajajan palkka. (Vertaileva jaot-
telu käyttökustannuksista.)
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Myyntitodisteita:
I. Nopeat toimitukset.
2. Tuotteet voidaan ilman vahingonvaaraa kuljettaa.
3. Lyhyen kuljetusajan vuoksi eivät arat tuotteet

pääse pahenemaan.
4. Nopeat kuljetukset ovat tarpeen, varomattomat

kuljetukset on vältettävä.
5. Suurempi toimintasäde.
6. Asiakkaat voidaan palvella paremmin — kiirreel-

liset tilaukset voidaan toimittaa sovittuun aikaan.
7. Paremmat suhteet asiakkaisiin.
8. Kuormavaunut.ovat liikkeelle hyvänä mainoksena.
9. Suurempi liikevaihto ja nettovoitto.
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Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: öljy ja bensiiniliikkeet.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Öljy, bensiiniä, raakaöljyä, paloöljyä astioissa, y.m.

B. KULJETTAVA MATKA.
Tankeista kuljetetaan kaupungin, sen esikaupunkien
tai maaseudun bensiiniasemille. Välimatkat vaihtele-
vat. Raakaöljyä tai paloöljyä tankeista kuluttajien
luo: sekalaiskauppoihin, vuokrataloihin, jotka käyttä-
vät raakaöljyä lämmitykseen, tehtaisiin y.m.

'Tälle ryhmälle ominaista:
Senvuoksi, että nämä liikkeet ovat lyhyessä ajassa siir-
tyneet käyttämään kuormavaunu ja, on niitten liike-
vaihto tullut huomattavaksi. Myynti on jonkin ver-
ran suurempi tammi- ja toukokuussa, riippuen raaka-
öljyn hankkimisesta tehtaisiin y.m.

A. KONEALUSTA.
Sopiva kuormavaunu:

Raskaat kuormavaunut, keskikokoiset pieniä kuljetuk-
sia varten, kuten tynnyrien ja astioitten kuljetuksia
varten.

B. KORI.
Tankkivaunut, kuormalava sivulautojen tai erikoisesti
astioita varten rakennettujen telineitten kanssa.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:
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LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
öljy ja bensiini kuljetetaan nykyisin vain autoilla.
Kuljetusliikkeisiin turvautuminen saattaa tulla ky-
seeseen ja silloin on vain kalkyloimiskysysmys, onko
liikkeelle taloudellista pitää vielä enemmän kuorma-
vaunuja.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa kappaletta.

Myyntitodisteita:
i. Nopeat kuljetukset.
2. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
3. Satamakustannukset vähentyvät.
4. Toimintasäde kasvaa.
5. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
6. Tuotteita voidaan toimittaa suoraan yksityisliik-

keisiin tai kuluttajille tarvitsematta käyttää rauta-
tietä y.m.

7. Suurempi määrä asiakkaita.
8. Liikkeelle hyvä mainos.
9. Liikkeen maine kasvaa.

10. Suhteet asiakkaisiin paranevat.
11. Asiakkaat voidaan paremmin palvella.
12. Suurempi liikevaihto ja nettovoitto.

Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan,

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Sairaalat, vankilat, hyvänteke-
väisyyslaitokset y.m.
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Tosiseikkoja kuljetuksesta:

A. KUORMA.
Tähän ryhmään kuuluvat: sairaalat, työlaitokset, van-
kilat, parantolat, köyhäintalot, vanhainkodit, muita
hyväntekeväisyyslaitoksia, joita valtio, kaupunki tai
kunta ylläpitää. — Näitten laitosten kuljetukset pää-
asiallisesti supistuvat siihen, että kuljetuksia suorite-
taan hankkijoilta asianomaiseen laitokseen. — Poik-
keustapauksissa, kun on esimerkiksi kyseessä vankilat
ja työsiirtolat, käytetään kuormavaunu ja tuotteitten
kuljetukseen—tuotteet on valmistettu omissa pajoissa.

B. KULJETTAVA MATKA.
Hankkijalta laitoksen varastoon. — Harvemmin lai-
toksesta kaupunkien vähittäisliikkeisiin.

Tälle ryhmälle ominaista:
Kuljetusvälineen tarve on verraten tasainen, kuitenkin
suurin heinäkuussa, syys- ja lokakuussa jolloin hiili-
varastot täytetään, ravintoaineita hankitaan.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet-kuormavaunut 2 j/2 tonnin

B. KORI.
Kuormalava sivulautoineen tai kippilaitteineen.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
kustannuksiin verraten:

.LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa kappaletta.

B. MOTORISOITU KULJETUS.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa kappaletta.
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Myyntitodisteita :

i. Kuljetuskustannukset vähentyvät.
2. Nopeat kuljetukset.
3. Laitos on riippumaton kuljetusliikkeistä.
4. Täsmälliset kuljetukset.
5. Oma henkilökunta käsittelee tavaroita varovammin.
6. Talonmies tai lämpöjohtojen hoitaja voi myös ajaa

autoa.
7. Ambulanssivauiiu: potilas voidaan nopeasti kul-

jettaa sairaalaan.

Kuormavaunujen myynti
ammattikunta-jaottelun mukaan.

Soveltakaa nämä tiedot oman piirinne olosuhteisiin.

AMMATTIKUNTA: Panimot.

Tosiseikkoja kuljetuksesta:
A. KUORMA.
Raaka-aineet: maltaita, hiivaa, sokeria, hiiliä, koksia,
korkkia, pulloja, astioita, pihkaa.
Tuotteita:
Olutta pulloissa ja tynnyreissä. Kivennäisvettä.
B. KULJETTAVA MATKA.
Hankkijoilta panimoihin. Panimosta vähittäiskauppoi-
hin tai kuluttajien luo. Päivittäisiin kuljetuksiin näh-
den on tehtävä tarkat aikatutkimukset, koska hyvin
usein voi esittää voimakkaana myyntitodisteena se
seikka, että kuljetusaikaa voidaan vähentää ja toimin-
tapiiriä suurentaa.

Tälle ryhmälle ominaista:
Helmi- ja lokakuussa kohoo näitten yritysten myynti-
käyrä. Tuotteitten täsmällinen jakelu alituinen pulma
melkein kaikille panimoille, eritoten kesäkuukausina ja
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vähää ennen joulua. Parempi asiakkaitten, joihin kuu-
luvat kahvilat, vähittäiskauppiaat, ravintolat, hotellit
y.m., palvelu on välttämätön. Tavallisesti on tämä ala
kannattava.

Sopiva kuormavaunu:
A. KONEALUSTA.
Chevrolet-kuorma vaunu. Pienemmät GMC-mallit
B. KORI.
Erikoisesti rakenn. kuormalavat, joissa on telineet
pulloja tai säiliöitä varten.

Käyttökustannukset nykyisen järjestelmän vaatimiin
k ustan n uksiin verraten:
LASKUPERUSTEET:
A. NYKYINEN JÄRJESTELMÄ.
Katsokaa VI. ryhmän vastaavaa lukua.
B. MOTORISOITU KULJETUS.
Ostokustannukset. Korko pääomalle. Arvonalennus.
Kunnossapito- ja käyttökustannukset. Vakuutus.
Autosuojan vuokra. Ajajan palkka. (Katsokaa Ver-
taileva jaottelu käyttökustannuksista.)

Myyntitodisteita:
i. Nopeat ja täsmälliset kuljetukset.
2. Liike ei ole riippuvainen kuljetusliikkeistä.
3. Suurempi toimintasäde.
4. Suurempi määrä asiakkaita voidaan palvella.
5. Kiireelliset tilaukset voidaan toimittaa sovittuun

aikaan.
6. Sopivien korien vuoksi eivät pullot pääse särky-

mään, joten vahingot vähentyvät.
7. Vähemmän satamakustannuksia raaka-aineista.
8. Jakelukustannukset pulloa kohti pienemmät.
9. Hyvä mainos.

10. Liikkeen maine kasvaa.
11. Suhteet asiakkaisiin paremmat
12. Suurempi liikevaihto.
13. Suurempi nettovoitto.
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