
Moottorin kuntoonojo.
Öljy on tänä aikana vaihdettava useammin kuin nor-

maalisissa olosuhteissa ja joka tapauksessa se on tehtävä
ensimmäisten 500 km:n, sitten seuraavien 1000 km:n ja
vielä lisäksi niitä seuraavien 1500 km:n ajon jälkeen.
Lisänä polttoaineessa on käytettävä Gargoyle Mobil Upper-

Kuntoonajoaikana suositellaan moottorin voiteluun:
Kesällä: Gargoyle Mobiloil Arctic.
Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic Special.

lube-ylävoiteluöljyä pakkauksessa olevien sekoitusohjeiden
mukaisesti.

Moottorin voitelu.
Chevrolet kuorma-autoihin suositellaan:
Kesällä : Gargoyle Mobiloil "A"
Talvella : Gargoyle Mobiloil Arctic

oikea. Öljy on vaihdettava jokaisen 3000 km:n ajon jäl-
keen jakäytetty öljy laskettava pois heti ajon päätyttyä, kun
moottori vielä on lämmin. Huuhdelkaa sitten moottori
puhtaaksi n. 2—3 litralla ohutta n.s. huuhteluöljyä ja
täyttäkää tuoreella vuodenaikaa varten sopivalla öljy-
laadulla. (Huom. Moottorin huuhteluun ei koskaan saa
käyttää paloöljyä.)

Talvisuosittelu koskee yleensä lämpötiloja alle 0° C.
Tarkistakaa päivittäin, että kampikammion öljytaso on

Vaihdelaatikon ja faka-akseliston voitelu.
Vaihdelaatikkoa ja taka-akselistoa varten suositellaan
Kesällä : Gargoyle Mobiloil »O».
Talvella: Gargoyle Mobiloil »GW»

Tarkistakaa öljytasoa jokaisen 1500 km:n jälkeen.
Öljyn tulee ulottua täyttöaukon reunoihin. Jokaisen 9000
km:n ajon jälkeen on käytetty öljy laskettava pois javaihdelaatikko sekä taka-akseli huuhdeltava huuhtelu-öljyllä, minkä jälkeen ne täytetään tuoreella vuodenaikaa
varten sopivalla öljylaadulla.

Erikoisia ohjeita.
Kiihdytyspumpun akseli.

Tämä on voideltava kahdesti vuodessa. Poistakaa tällöin
pölysuojus ja voidelkaa Gargoyle Mobilgrease N:o 2:11a.
Jarrusto.

Katsokaa, ettei nestetaso milloinkaan laske alemmaksi
kuin puoleen säiliön sisällöstä. Muussa tapauksessa ilmaa
tulee johtoihin eivätkä jarrut toimi.

Jos öljyä, bensiiniä tai muuta sellaista ainetta tunkeu-
tuu jarrustoon, turmeltuvat kumitiivisteet ja kumijohdot.

Älkää puhdistukseen koskaan käyttäkö muuta kuin
spriitä.

Jarrunesteeksi suositellaan vain joko Voco Brahe Fluid
Specialia tai G.M.-jarrunestettä.

Vaununalustan voitelu.
Jos voitelu suoritetaan ulkona tai lämmittämättömässä

autovajassa lämpötiloissa alle +10°C, suositellaan Gar-
goyle Mobilgrease N:o 2:n asemesta käytettäväksi Gar-
goyle Mobilgrease N:o 1 :tä.

Ilmanpuhdistaja.
Ilmanpuhdistaja otetaan kokonaan irti puhdistettaessa.

Tämän jälkeen irroitetaan suodatin, pestään bensiinilläja kastetaan, bensiinin ensin haihduttua, moottoriöljyyn.
Antakaa liian öljyn valua suodattimesta, ennenkuin kiin-
nitätte sen jälleen paikoilleen.

Virranjakaja.
Rasvakuppi on aina pidettävä täytettynä GargoyleMobilgrease N:o 5 Mä,. Voideltaessa kierretään kuppia yksikierros.

Iskunvaimentajat (jos sellaiset on)

Tarkistakaa öljytasoa jokaisen 9000 km:n jälkeen ja
lisätkää tarpeen mukaan Voco Shock Absorber OilSpecial-iskunvaimennusöljyä.

Etupyörien navat.

Kytkimen irroituslaakeri.

Irroittakaa pyörät ja peskää laakerit bensiinillä sekä
täyttäkää ne sitten hyvin Gargoyle Mobilgrease N:o ö:llä.
Huom. Napahylsyä ei saa täyttää rasvalla.

Voideltaessa irroittakaa kytkinkotelon tarkistuslevy ja
täyttäkää öljykuppi.

Huomautuksia.
Etumainen murtonivel. Tämä tulee voidelluksi suoraan

vaihdelaatikosta. Muuta voitelua ei tarvita.
Takapyörien laakerit. Näiden voitelu tapahtuu suoraan

taka-akselista. Muuta voitelua ne eivät kaipaa.

Tilavuudet litroina

Commercial Truck

Moottori 4,7 4,7
Vaihdelaatikko 0,7 3,0
Taka-akselisto 2,1 4,3
Jäähdytystö 13,0 13,0
Bensiinisäiliö 60,0 68,0

Kesäkuu 1937.

Renkaat
rv.«_.~j.i -r i Oikea paine kg cm 2
Commercial Truck -

-

Edessä || Takana

6,00X16 2,00 2,25
6,50X20 3,50 3,50
7,00X20 3,85 3,85
7,50X20 3,85 3,85
9,00X15 3,50 3,50

Jälkipainos kielletään



COMMERCIAL

KUORMAVAUNUT 1937

TRUCK

» ) = Katsokaa tekstissä olevia ohjeita.

Merkkien selitykset:

"A" - Gargoyle Mobiloil "A" "CW" = Gargoyle Mobiloil "CW"
Arc — Gargoyle Mobiloil Arctic Mg 2 Gargoyle Mobilgrease N:o 2
"C" - Gargoyle Mobiloil "G" Mg 5 - Gargoyle Mobilgrease N:o 5

k. - kesällä t. = talvella

Öljynvaihto- ja voiteluailcojen tarkistuskortti
Matkamittarin asento km. 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000
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