
Keväät, kesät, syksyt. . .

ai iki on iloa C^jHEVjROMjETIJSTA.
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VIEVÄT

luonnossa kuohuvaa elämän uudis-
tumista . . .

Ottakaa kevät vastaan uudessaChev-
roletissa — silloin elätte voimak-
kaimmin tämän vuodenajan ihanuu-
den. Mitä viehättäviä matkoja voitte-
kaan tehdä näinä aurinkoisina päi-
vinä tai valoisina iltoina.

C7C
on ihana aika. Luonto herää. Au-
rinko paistaa sulaville kinoksille,
puhkeaviin puihin. Elämänhalun
tuntee jälleen uudistuvan.

Avoimet mallit ovat tietysti mie-
luisimmat. Nautitte enemmän vauh-
dista, auringosta, kevätilmasta. Jos
sää äkkiä muuttuisi huonoksi, voitte
muutamalla yksinkertaisella käden-
liikkeellä saada suojan itsellenne.

Kotiin ei voi jäädä. Ulos on pääs-
tävä auringonpaisteeseen, hakemaan
ensimmäisiä leskenlehtiä, ensimmäi-
siä sinivuokkoja . . . kuulemaan ensi
leivoa . . . päivä päivältä seuraamaan

Valitkaa Chevrolet — saatte elä-
määnne uuden tuulahduksen.

on pääautoilukausi. Päivät ovat pit-
kät, yöt valoisat. Vesi on lämmintä
— on päästävä uimarantoihin, rus-
kettumaan päivänpaisteessa ja elä-
mään luonnonelämää.

Suosittu ulkoilmaelämän muoto

on camping — joka kesä kasvaa sen
harrastajain luku. Autonomistajalla
on se etu, että hän voi viedä mu-

kanaan, mitä hän tarvitsee, hän saa
ruokansa helposti, hänen on mukava
tehdä retkiä leiriltänsä. Yrittäkää
auto-campingia kesällä, niin voitte
silläkin tavoin käyttää Chevroleti-
anne . . .

Ja ajatelkaa niitä hauskoja matkoja,
joita voitte tehdä Chevroletillanne.
— Kannakselle, Petsamoon, vieläpä
mannermaallekin. Ajatelkaa kaik-
kia niitä paikkoja, joihin pääsette
olematta riippuvainen tukahuttavista
junista ja ahtaista laivoista.

Nauttikaa kesästä ottamalla Chev-
rolet kesähuvitukseksenne.

V^/YKSY
tarjoaa ihania luonnonnähtävyyksiä,
ihmeellisen väriloiston, kirkkaan
ilman, kuutamoyöt, kypsyvän kas-
vikunnan . . .

Voitte jatkaa mieluisia retkiänne,
yhä saaden saman hyödyn ja huvin
Chevroletistanne.

Päättäkää siis jo lämpimän vuo-
denajan alkaessa hankkia itsellenne
joku näitä kauniita avomalleja. Au-
ton omistaminen ei ole enää ylelli-

syyttä — Chevrolet on tuonut uuden
arvon automarkkinoille antaessaan
kaiken, mitä nykyaikaiselta autolta
voi vaatia, ja kuitenkin tyytyen erit-
täin halpaan hintaan, hintaan, joka
sopii kaikille. Jos Teillä on anka-
ran taloudelliset näkökohdat auton
ostossa, osoittaa lähempi tarkastus,
että Chevroletissa saatte enemmän
kuin muissa vastaavan hintaluokan
vaunuissa. Jos panette pääpainon
ulkonäköön, on tulos sama: Chev-
rolet on kauniimpi kuin siihen ver-
rattavat autot.

Miltä näkökohdalta katsottekin,
huomaatte edullisimmaksi Chevrole-
tin valitsemisen — laatuvaunun saa-
misen halvalla.



STANDARD ROADSTER — Hieno ja moderni urheilu-
vaunu, jossa on tilaa 2 hengelle, tilava tavaraosasto
takana — campingvarusteita, eväskoria, kalastustarpeitä,
urheiluvälineitä tai matkatarpeita varten. +*++*++++++++*

URHEILU ROADSTER — Kun takaistuin avataan,
on vaunussa tilaa 4 hengelle. Verhoilu oikeata nah-
kaa. Kromattu jäähdyttäjänristikko. Kuomu nostetta-

vissa parilla hyvin yksinkertaisella otteella. +++++++++++*

URHEILU ROADSTER DE LUXE — Kaunis, erikois-
valmisteinen vaunu. Vaaleansininen, himmeiksi nikke-
löidyt puolat ja kiiltäväksi nikkelöidyt renkaansuojukset.
Aluminiumipaarre lokakaarissa. ♦♦♦»♦♦♦♦♦♦•»»•»+"»«-»♦♦♦♦♦"*»

PHAETON — Ihanteellinen vaunu pitkille kesämat-
koille. Mukavat ja tilavat istuimet, kaunis, tukeva
kuomu, tarvittaessa helposti nostettava. Koko perheen
vaunu ja halvalla saatava laatuvaunu

CONVERTIBLE KUPEE — Kätevä ja upea vaunu,
jolla on umpivaunun kaikki edut. Vain muutama yk-
sinkertainen ote —ja vaunu on avovaunu. Voitte
nauttia auringonpaisteesta, voitte suojata itsenne sateelta.

CABRIOLET SEDAN — Urheilullinen vaunu 4 hen-
gelle. Etuistuimet voidaan kääntää vaunuun noustaessa
ja vaunusta astuttaessa. Kromattu jäähdyttäjänvaippa.
Silmälamputrintalevyssä.Kuomu hieno, värit miellyttävät.
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tn. pituinen, kesk. 45.2 mm. halk.
27.0 mm. pit., takimmainen 41.3
tn. halk. ja 34.9 mm. pit.

QITELU: Yhdistetty paine- ja
iiskevoitelu. Painevoitelu öljy-
taaseen, päälaakereihin ja vipu-
irsien akseliin. Keskipakoisöljy-
imppu. Painemittari kojetaulussa.

LAASUTTAJA: Carter, kiihdytys-
lumpuin. AC-ilmanpuhdistaja.

JARRUT: Nelipyöräjarrut, sisä-
puoliset, 29 sm:n jarrurumpu edessä
ja takana. Jalkajarrupäällystys 3.8
sm. leveä.
PYÖRÄT: Kaikissa malleissa te-
räspuolapyörät.
RENKAAT: 4.75" x 19" palloren-
kaat standardina kaikissa henki-
lövaunuissa.

Me-
kaaninen pumppu. 40 litran ben-
siinisäiliö kehyksessä kiinni, ko-
jetaulussa sähkö-bensiinimittari.

VAIHDELAATIKKO: Kuulavaih-
de, siirtyvä veto, kolme nopeutta
eteen ja yksi taakse, moottorissa
kiinni.

OHJAUSLAITE: Sektoriniallinen,
nikkelimolybdeniterästä, osittain
itsepidättävä, kahdessa kartio-rul-
lalaakerissa. Kehykseen niitatussaj

pitimessä. Ohjauspyörä halk. 43
sm., mustaksi lakattu, kolme ku-
mipäällysteistä puolaa.
METALLIOSAT: Kaikki kirkkaat
metalliosat kuten jäähdyttäjän- .
kehys, lyhdyt ja helatkromitetut.
JOUSET: Pitkät
vanadiumkromiterästä. Pituué ,t

MOOTTORI: ]
siventtiilimoot
mm. isku 95.25 mm. 50 jarr. hv.
2.600 kierroksella minuutissa.
SYLINTERIRYHMÄ: Sylinterit
yhteenvaletut kampikammion ylä-
osan kanssa. Sylinteriryhmä ir-
roitettava.
PÄÄLAAKERIT: Etummainen
._ i ii _ -

• ■49.2 mm halk., 44.5 mm. pitui-
nen, kesk. 50.8 mm. halk ja 50.8
mm. pit. takimmainen 52.4 mm.
halk. ja 55.6 mm. pit.
NOKKA-AKSELINLA ÅKERIT:
Etummainen 46.0 mm. halk., 44.5

KYTKIN: Yksilevy-kuivalamelli-
kytkin, täysin suljettu. Ei vaadi
voitelua.
JÄÄHDYTYS: Suuri Harrison-ken-
no jäähdyttäjä, vesipumppu ja tuu-
lettaja.
ETUAKSELI: Taottu I-muotoon.

* NeW "DePar-

TAKA-AKSELI: Puolivapaa. Kop-
P a banjo-mallinen, yhdestä kap-

TasausPyörät * Gardaa-
mveto samassa pitimessä. Pienen
kardaanipvörä n akseli yhdistettykardaani^seliin Ba lpaliylByllä_
guuri taka . tarkistusta
yarten 6 New Departure paine.

ja säteislaakeria. Erikoisvahvat
kierukkapyörät.

edessä 91, takana 137 sm. Delco*
Lovejoy-iskunvaimentajat kaikissa X
jousissa. Takajouset akselin alla. ( .

AKSELIVÄLI: 2.77 m. (109").
Yksityiskohtien muutosoikeus il- /

_

man <vnÄakkoUmoitusta pidätey^-^i\
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