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Chevrolet 1936
1936 ei ole yksinomaan vain uusi

automalli, vaan ennen kaikkea uusi Chevro-
let, mikä jo sinänsä merkitsee verraten paljon.
Mutta lisäksi tämä uusi Chevrolet on ainoa
huokean hintaluokan vaunu, jossa ovat yhty-
neinä kaikki ne ominaisuudet jarakenneyksi-
tyiskohdat, jotka autoileva yleisö 1936 vaatii
vaunulta, varmuuden, mukavuuden, nopeu-
den ja taloudellisuuden puolesta.

Ei missään Chevroletin kanssa kil-
pailevassa vaunussa ole yhdistet-
tyinä kaikkia alla olevia etuja:

6-sylinterinen kansiventtiili-moottori
Ja
panssarikattoinen teräskori

Ja
täyspitoinen jousitus ja oikea painon
jakaantuminen

Ja
nestejarrut
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Ja
alkuperäinen Fisherin vedoton kori
tuuletus.

Paitsi näitä perustavasta merki-
tyksestä olevia varmuus- ja muka-
vuustekijöitä on Chevroletissa
lisäksi:

V-muotoinen, heijastamaton tuulilasi
Ja
varmuuslasia kaikissa ikkunoissa

Ja
starteraattori
Ja

Ja
oktan-säädin

kardaaniveto
Ja
keskipakois- ja imusäädetty sytytys

Ja
tinalla päällystetyt männät
Ja

sitäpaitsi Chevrolet 1936 on kau-
neimpia, mukavimpia ja hienoim-
pia vaunuja, mitä teillä pyörii.
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\^j hevroletia valmistaa maailman suurin
autontuottaja, General Motors; sitä myy lu-
kuisa myyjäkunta, jolla on varaosavarastoja
ja huoltoasemia kautta kokomaan. Juuriomi-
naisuuksiensa jasen organisation ansiosta, joka
vastaa Chevroletista, on se meilläkin autoile-
van yleisön verraton suosikki. Chevrolet on

JOHTAJA
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Seuraavia Chevrolet-sarjoja ja
malleja on saatavana

v.1936
SARJA CHEVROLET 1936

Akselinväli 2.77 m

1. Chevrolet 1936 Coach (2-ovinen)
2. Chevrolet 1936 Touring Coach „

3. Chevrolet 1936 Sedän (4-ovinen)
4. Chevrolet 1936 Touring Sedän

„

5. Chevrolet 1936 2 hengen Cabriolet,
jossa takana istuin

6. Chevrolet 1936 2 hengen Matkakupee,
jossa takana tilaa matkatavaroille.

SARJA CHEVROLET DE LUXE 1936
Akselinväli 2.87 m

1. Chevrolet de Luxe Coach (2-ovinen)
2. Chevrolet de Luxe Touring Coach

„

3. Chevrolet de Luxe Sedän (4-ovinen)
4. Chevrolet de Luxe Touring Sedän

„

5. Chevrolet de Luxe Urheilu-kupee,
jossa takana istuin

6. Chevrolet deLuxe, 2 hengen Matkakupee,
jossa takana tilaa matkatavaroille



SARJA CHEVROLET IMPERIAL 1936
Akselinväli 3.17 m

1. Chevrolet Imperial 7 hengen Sedän
2. Chevrolet Imperial 7 hengen Touring

Sedän
3. Chevrolet Imperial 5 hengen Cabriolet.

Kaikki edelläluetellut Goach-jaSedan-mallit
toimitetaan yhdellä tai kahdella varapyörällä.
Kun vaunussa on kaksi varapyörää, nimite-
tään asianomainen malli: Special Goach,
Special Sedän jne.

Huom.! Imperial Sedän ja Imperial Touring
Sedän toimitetaan ainoastaan kahdella vara-

pyörällä; Imperial Gabriolet vain yhdellä.
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Chevrolet 1936, Coach.



Chevrolet 1936, Touring Coach.
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Chevrolet 1936, Sedän



Chevrolet 1936, Touring Sedän.



Chevrolet 1936, 2 hengen Matkakupee.



Chevrolet 1936, 2 hengen Cabriolet.
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Chevrolet de Luxen Coach.



Chevrolet de Luxe, Touring Coach.



Chevrolet de Luxe, Sedän
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Chevrolet de Luxe, Tourins Sedän.



Chevrolet de Luxe, Urheilukupee.



Chevrolet Imperial, 7 hengen Sedän.



Mitä asiakas kysyy?
Mitä Te vastaatte?

v_J seimmat autotehtaat valmistavat nykyään hyviä
vaunuja. Chevroletin lähimmät kilpailijat ovat myös
hyviä vaunuja, mutta yhdelläkään niistä ei ole samalla
kaikkia niitä ominaisuuksia, joitten vuoksi Chevrolet on johtaja.

Tarkastelkaamme nyt hiukan lähemmin Chevroletia
ja sen ominaisuuksia sekä kriitillisen asiakkaan että
myyjän näkökannalta.

I. MOOTTORI

Asiakas: Väitätte siis, että tämä kansiventtiili-rnoottori on
rakenteensa puolesta voittamaton. Minkä tähden?

Myyjä: Kaikki moottorirakentajat myöntävät, että
kansiventtiilirakenne on se, joka myöntää par-
haimman muodon räjähdyskammioille, paremman
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Yksityiskohtainen
teknillinen eritelmä

I. MOOTTORI
Chevrolet 1936 — Chevrolet de Luxe

Chevrolet Imperial

MALLI: Kuusisylinterinen kansiventtiili-moottori.

SYLINTERILÄPIMITTA JA ISKUN PITUUS: 84,14X
101,6 imu.

SYLINTERITILAVUUS: 3,39 litraa.

PURISTUS: 6:1.

HV.: 80 hv. 3,200 kierr./minuutissa.
SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI: 24,57 kgm (156 jalk.

naulaa) 900—2,000 minuuttikierroksella.

SYLINTERIT: Valetut yhteen ryhmään, yhtä kampi-
kammion yläosan kanssa. Öljysäiliö puristetusta
teräksestä. Pakoventtiili sytytystulpan luona, joka
työntyy räjähdyskammioon. Venttiili-istukat hiot-
tu 30 asteen kulmassa kantta vasten. 8 kupari-
suudinta jäähdyttää venttiili-istukoita, suutimet
ruiskuttavat jäähdyttäjästä tulevaa kylmää vettä
pakoventtiilien istukoille.

KAMPIAKSELI: Kolmesta kohtaa laakeroitu, staatti-
sesti ja dynamisesti tasapainoitettu. Varustettu
vastapainoilla ja väännönvaimentajalla. Painaa
31,3 kg. Päälaakerit valkometallista.

MÄNNÄT: Valurautaa, päällystetty tinakerroksella,
mikä, laskeutuessaan sylinteriseinämille, huomat-
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jäähdytyksen ja voitelun. lasta johtuu suuri teho
ja erinomainen taloudellisuus. Sitäpaitsi kansi-
venttiilirakenteisecn moottoriin päästään erittäin
helposti käsiksi, kun huolto tulee kyseeseen. Ja
ennen kaikkea on venttiilien asetteleminen yksin-
kertaista.

A. Muita miksi ei General Motorsilla ole tätä moottorityyp-
piä kaikissa vaunuissaan, jos se kerran on niin ylivoi-
mainen?

M. General Motorsin tehtaat ovat alkujaan työsken-
nelleet hyvin itsenäisesti. Ne moottorityypit, jotka
eri General Motorsin tehtaat ovat valmistaneet,
ovat kaikki nyt saavuttaneet sellaisen täydellisyy-
den, että moottorin rakenteen muuttamisesta ai-
heutuvat kustannukset tuskin olisivat oikeutetut.
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tavasti lisää männän kestävyyttä ja vähentää kun-
nostusajoon tarvittavaa aikaa. Kolme männän
rengasta, joista yksi öljyrengas, kaikki renkaat
männän tapin yläpuolella. Kromatut männän ta-

pit, laakeroidut pronssiholkkeihin, karaistut kor-
keita lämpötiloja silmälläpitäen.

KIERTOKANGET: I-muotoa, taottu muotoon, kierto-
kangen laakeri valkometallista. Laakerin alem-
massa kannessa on roiskutin laakereitten voitelua
varten.

NOKKA-AKSELI: Kolmesta kohtaa laakeroitu, muo-

toon taottu, lämmöllä käsitelty. Nokat ovat jonkin
verran käännetyt moottorin etupäätä kohti, jotta
venttiilinnostajat aina pyörisivät, Nokka-akselin
hammaspyörä on fiiberiseoksesta, toimii ehdotto-
man äänettömästi; kampiakselin hammaspyörä
on teräksestä. Kierreleikatut hammaspyörät.

VENTTIILIT: Yhtä kappaletta. Venttiiliohjaimet va-

lurautaa.

VENTTHLIKONEISTO: Kansiventtiilirakennetta, jo-
hon kuuluu nostajat, nostajatangot, vipuvarret ja
riippuvat venttiilit. Venttiilijouset kierteiset, yksi
jousi venttiiliä kohti, Painevoitelu onttoon vipu-
varsien akseliin, mistä öljy valuu alas vipu- ja
venttiilivarsille. Öljytiivis venttiilikoppa, jossa
tuuletusreiät sekä laskureiät liikaöljylle. Kiristys-
jousi venttiilinnostajassa, joten venttiililiikkuma-
vara pysyy samana. Venttiilien jäähdytys: katso-
kaa edellä "SYLINTERIT",

Imu l*akoVenttiilien mitat:
Venttiililautasen läpimitta
Venttiilivarren läpimitta
Venttiilien liikkumavara

41,67 mm 37,31 mm

8,73 mm 8,73 mm

(moottori lämmin) 0,152 mm 0,330 mm
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A. Minkälaiset männät on Chevroletissa?

M. Chevroletin valurautamännillä on kaikki tällaisen
männän edut. Niitten laajenemiskertoin on sama
kuin sylinteriryhmän. Niissä on valuraudan kestä-
vyyttä, mutta uuden sähkökäsittelyn avulla on
niitten pinta peitetty tinalla, mikä saa aikaan pa-
remman tiiveyden ja suuremman kestävyyden.

•)■)



JÄÄHDYTYSTÖ: Kuparinen kennojäähdyttäjä. Kro-
mattu jäähdyttäjän suojus. Vaunun merkki kes-
kellä suojusta. Täyttöaukko konepellin alla. Jääh-
dyttäjän tilavuus 14.19 litraa. Keskipakoismalli-
nen vesipumppu, jota käyttää kampiakselin etu-
päässä olevan hihnapyörän hihna. Nelisiipinen
tuuletta ja, läpimitta 40 sm. V-mallinen tuuletta-
jan hihna, säädettävä generaattorin kohdalta. Jääh-
dyttäjä, valonheittäjät ja lokasuojat on yhdistetty
värinättömäksi kokonaisuudeksi lyyranmuotoisen
tuen avulla, joka on kiinnitetty alustaan kumin
välityksellä. Kunkin sylinterin jäähdytys on yksi-
löllinen.

VOITELUJÄRJESTELMÄ: Painevoitelu päälaakerei-
hin sekä nokka-akselin laakereihin ja vipuvarsien
akseliin. Osittainen roiskevoitelu, sillä erikoiset
öljysuutimet ruiskuttavat öljyä kiertokankien laa-
kereihin, männän tapeille ja sylinteriseinämille.
Hammaspyörämallinen öljypumppu, jota nokka-
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TIN PLATE TIN DEPOSITED
ON °'j- /-B1 PISTON

A. Onko tinapäällyksestä mitään hyötyä minulle?

M. On. Paljon. Vaunun kunnostusajossa Teillä ei ole
juuri mitään vaivaa, koska jo alusta pitäen saatte
ajaa 65 km tunnissa.

A. Olen kuullut puhuttavan moottorin »liikkuvasta)) kiinni-
tyksestä. Onko Chevroletissa sellainen kiinnitys?

M. Sellaisella kiinnityksellä tarkoitetaan, että moottori
jossakin määrin voi liikkua alustalla. Nyt nostan
konepeltiä, käynnistän moottoria ja rynnistän sitä.
Huomatkaa, miten moottori liikkuu sivuttain. Tämä
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akseli käyttää. Kojelaudassa öljynpainemittari.
Tehokas kampikammion tuuletus. Moottorin va-

semmalla puolella kaasuttajan alla on öljyn pai-
neen säädin. Pumpulla öljysiivilä, Öljysäiliön ti-
lavuus 4.73 litraa.

MOOTTORIN KIINNITYS: Viidestä kohtaa, kiinnitys-
kohdissa kumieristys. Kaksi kiinnityskohtaa moot-
torin etupäässä, vierekkäin, kummallakin puo-
lella moottorin keskustaa. Yksi kiinnityskohta
moottorin kummallakin puolella aivan kytkimen
kopan edessä sekä yksi vaihdelaatikon takapäässä.

SÄHKÖLAITTEET: Delco Remy valmistetta

GENERAATTORI: Kampiakselin käyttämä tuu-
lettajan hihnan välityksellä. Ilma jäähdytetty, jotta
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johtuu siitä, että moottori on kiinnitetty pehmeit-
ten kumikiinnikkeitten varaan. Mutta Chevroletin
kiinnitysmenetelmä poistaa ne epäkohdat, jotka
johtuvat niistä rakenteista, joissa on jousi pitä-
mässä moottoriapaikallaan. Verratkaa tämän moot-
torin liikkuvaisuutta minkä muun tahansa mootto-
rin liikkuvaisuuteen, niin huomaatte eron.

Mikä saa aikaan Chevroletin erinomaisen taloudellisuuden?

Ennen kaikkea kansiventtiili-rakenne ja siitä joh-
tuva ihanteellinenräjähdyskammio. Taloudellisuu-
teen vaikuttaa myös sytytys, joka automaattisesti
tulee oikeaksi kierrosluvusta että kuormituksesta
huolimatta. Sitäpaitsi oktaani-säädön avulla saa-
daan määrätyksi oikea sytytyshetki eri poltto-
aineille. Moottorin korkea vääntömomentti kier-
rosluvun ollessa alhainen on myös huomioon otet-
tava seikka sekä sähkömenetelmällä tinapäällys-
tetvt männät.

Onko Chevroletin generaattorissa mitään erikoista?

I

M.
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lämpötila pysyisi alhaalla suuremmasta kuormi-
tuksesta huolimatta. Kolmas harja säädettävä.
SYTYTYS: Akku-sytytys, induktiokela ja virran-
jakaja. Oktaanivalitsija, jolla sytytys asetellaan eri
polttoaineita silmälläpitäen. Automaattinen sekä
imu- että keskipakoissäädetty sytytysasettelu. In-
duktiokela asetettu välittömästi virranjakajan ylä-
puolelle, joten korkeajännitysjohto on hyvin ly-
hyt. Sytytystulpat ovat merkkiä AC. 14 mm. nu-

mero K-11.

KÄYNNISTINMOOTTORI: Bendix-hammaspyö
rät, välitys 14.78:1, mistä johtuu suuri kierros-
luku käynnistettäessä ja helpompi käynnistys.
De Luxe- ja Imperialsarjoissa on starteraattori, s.o.
kalvolaite, joka toimii imun vaikutuksesta ja joka
keskeyttää virran tulon käynnistinmoottoriin, joka
taasen on kytketty käynnistinpoljinta painettaessa
alas.
Chevrolet 1936'ssa on tavallinen käynnistinpoljin.
AKKU: 6 voltin, 15 kennoa, 90 ampeeritunnin
teho. Akku kiinnitetty kehykseen erikoisen teräk-
sisen kannattimen varaan.

Yksi äänitorvi sekä sähkösuunnanosoittimet.
VALONHEITTÄJÄT, joittenkoko ja puolivalo sää-
detään jalkakoskettimella. Lampuissa kaksi heh-
kulankaa. Sitäpaitsi pysäköimisvalot kussakin va-

lonheittäjässä. Valonheittäjät kiinnitetty jäähdyt-
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M Kyllä. Generaattori voidaan asetella eri virtatar-
vetta silmälläpitäen. Sitäpaitsi se on ilmajäähdy-
tetty, jotta se ei kuumenisi liikaa, kun se kehittää
täyden tehonsa. Tämä on tarpeen, nykyisin kun
tarvitaan niin paljon virtaa eri tarkoituksiin: läm-
mityslaitteeseen, radioon, suunnanosoittimiin, sa-
vukkeensytyttäjään y.m

,1. Mainitsitte jäähdyttäjän; inistä johtuu, eitä se on niin
tehokas?

Kaikki sylinterit ovat koko pituudeltaan veden ym-
päröimät, sitäpaitsi sylinterikannessa on erikoiset
suutimct, jotka ruiskuttavat vettä venttiili-istukkoja
vasten. Erinomaisesta jäähdytyksestä johtuukin,

M



täjään sen kummallekin puolelle. Yhdistetty py-
sähdys- ja takalamppu. Pysähdyslamppu toimii
vain silloin, kun sytytys on yhdistetty. Automaat-
tinen kosketin jarrupolkimessa. Erikoinen varoke
kojelaudan alla pysähdyslamppua varten.

KYTKIN: Yksilevyinen, kuivalamellikytkin, lamellin
läpimitta 22.9 sm. Kolme kytkinsormea, yhdek-
sän jousta lamellien puristamiseksi toisiinsa. Kyt-
kentä on näin ollen, erittäin pehmeä ja huomaa-
maton. Poljin asennettu samalle akselille kuin
jarrupoljin ja on akseli kiinnitetty kehykseen, jo-
ten moottorin mahdollista liikkumista ei huomata
korissa.
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että viimeksi mainitut istukat kuluvat vähemmän.
Mitään erikoisia istukkoja, valmistettuja jostain
muusta metallista, ei tästä syystä tarvita, kuten
laita on muissa rakenteissa. Meillä on sitäpaitsi
ruiskutusjärjestelmä eräässä toisessakin kohtaa.
Kampikammiossa on putkisto, johon kuuluvien
suutimien kautta ruiskuaa öljyä kiertokankia ja sei-
niä vasten — tämä on paljon tehokkaampi voitelu
kuin aikaisemmin käytetty n.s. roiskevoitelu, jota
vielä useimmissa muissa moottoreissa on.

11. KORI
A. Mitä tarkoitetaan Fisher-korilla?

M. Se on kori, jonka Fisher, Amerikan vanhin auto-
koritehdas on valmistanut. Fisher-tehdas on ra-
kentanut enemmän autokoreja kuin mikään muu
tehdas.



VAIHDELAATIKKO: Kolme vaihdetta eteen, yksi
taaksepäin. Välityssuhteet:

Chevrolet 1936 De Luxe ja Imperial
Ykkönen . . 2,802:1 3,02:1
Kakkonen . 1,709:1 1,70:1
Kolmonen .1:1 1:1
Taaksekäynti 2,802:1 3,40:1

Nopeusmittaria käyttää vaihdelaatikon takapäässä
oleva hammaspyörä. Vaihdelaatikon tilavuus 0,71
litraa Chevrolet 1936'ssa sekä 1,18 litraa De
Luxe'ssa ja ImperiaFissa.
De Luxe- ja Imperial-sarjoissa synkronisoimislait-
teet, äänettömästi toimiva kakkonen.
Chevrolet 1936'ssa äänetön toinen vaihde.

11. KORI
Chevrolet 1936 — Chevrolet de Luxe

Chevrolet Imperial

KORI: Fisherin täysin uutettu panssarikattoinen te-

räskori. Sekä lattia, katto että sivulevyt on uu-
tettu yhdeksi tukevaksi kokonaisuudeksi. Uutta-
minen on suoritettu joko sähköllä tai kaasulla.
Korin koko runko teräksestä ja uutettu yhteen.
Halpahintaisista vaunuista on yksinomaan Chev-
roletissa yhtenäinen teräskatto (ilman kangasta
tai irrallisia osia).
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Onko tämä todella teräskori?

Korin jokainen osa on puristetusta teräspellistä ja
kaikki osat on sähkö- tai kaasu-uuttausmenetel-
mällä liitetty toisiinsa. Korin sisäpuolella on lisäksi
teräsvahvikkeet. Koko katto on yhtä kappaletta ja
ylfympäri kiinnitetty sähköuuttausmenetelmällä.
Yhtenäinen tcräskatto on Chevroletissa samanlai-
nen kuin muissa G.M.-vaunuissa, joten tässäkin suh-



Teräskorin sisäpuolella on puulistoitus, jonka teh-
tävänä on olla verhoilun kiinnikkeenä. Se saa ai-
kaan kauniin täyteläisen äänen, kun esimerkiksi
ovi työnnetään kiinni.

SISUSTUS: Kaikkien sarjojen umpivaunuissa on ver-
hoilu nukkakangasta. (Lisämaksusta verkaa Chev-
rolet de Luxessa). Avovaunuissa nahkaverhoilu.
Vaunu on tehokkaasti eristetty kylmää ja lämpöä
vastaan. Sekä lattialaudat että rintalevy ja katon
alapuoli on katettu paksulla juuttehuovalla.
De Luxe-sarjan Coach-malleissa yhtenäinen etuis-
tuin alaslaskettavin selkänojin. Täydelliset varus-
teet monine loistoyksityiskohtineen, kuten huopa-
kannatin, kyynärtuet etuistuimella (de Luxessa ja
Imperialissa), hansikaslokero kaikissa sarjoissa,
takaikkunaa varten kierreverhot (ei Chevrolet
1936'ssa), sisävalaistus y.m.



34

teessä Chevrolet on kilpailijoihinsa nähden ylivoimainen.
Useimmissa kilpailevissa vaunuissa on vielä vanha-
mallinen katto, s.o. kankaasta, jota kannattaa puu-
säleet. Eräissä vaunuissa on aikaisempaan kehykseen
pantu pelti. Ei ole toista kattorakennetta, joka vau-
nussa ajaville takaisi saman turvallisuuden kuin
panssarikatto, ja joka näyttäisi yhtä hienolta ja
sulavalta kuin tämä. Sitäpaitsi panssarikattoa on



TUULETUS: Fisherin alkuperäinen vedoton tuuletus
kaikissa sarjoissa. Rintalevyssä tuuletinluukku,
jossa erikoinen verkko.

IKKUNAT: Varmuuslasia kaikissa ruuduissa. Tuuli-
lasi V-muotoinen, jotta näköala olisi parempi,
eikä kuuluisi niin paljon ääntä, kun vaunulla
ajetaan kovaa.
De Luxe- ja Imperial sarjoissa on kaksinkertai-
nen tuulilasinpuhdistaja. Chevrolet 1936'ssa 011

yksi tuulilasinpuhdista ja.
KOJEET: Kojelauta asetettu kuljettajan eteen, jotta

sitä voitaisiin esteettömästi tarkata myös ohjaus-
pyörän puolien välistä.
Chevrolet 1936:ssa on kojeita seuraavasti: no-
peusmittari, bensiinimittari, öljynpainemittari,
ampeerimittari.
Chevrolet de Luxessa ja Imperialissa: kaikki
edellämainitut kojeet sekä jäähdytysveden
lämpömittari.
Kojelauta takaa valaistu.
Kaikissa sarjoissa vakiovarusteena sähkösuun-
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helpompi pitää puhtaana ja ennenkaikkea se on
tiivis.

A. Mutta eikö korissa kaikesta huolimatta ole joitainpuuosia?

M. Kyllä. Niin kuin kalleimmissa vaunuissa, on Fisher
koreissa ylimääräinen sisäpuolinen puuvahvike,
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nanosoittimet; automaattiset de Luxessa ja
Imperialissa.
Kaikki säätölaitteet keskellä kojelautaa: käsi-
kaasu-, kuritus- ja valonuppi. Valonheittäjien
himmentämiseksi jalkakosketin.
Aseteltava auringonsuojus kaikissa sarjoissa.
Taaksenäyttävä peili keskellä tuulilasin ylä-
puolella.

MUITA KORI- JA VARUSTEYKSITYISKOHTIA:
Kaikissa "urheilumalleissa", paitsi Matkakupees-
sa ja Imperial Cabrioletissa, on varaistuin takana.
Erikoiset astuimet takalokasuojilla ja puskurit
äsken mainituissa malleissa.
Matkakupeessa tilaa takana matkatavaroille.
Tilava, kiinteästi korin yhteydessä oleva matka-
arkku kaikissa n.s. Touring-malleissa.
Touring-malleissa, joissa on yksi varapyörä, on
tämä sijoitettu matka-arkkuun.
Niissä malleissa, joissa on kaksi varapyörää, ovat
varapyörät etulokasuojien syvennyksissä.
Kaikki mallit joissa on kaksi varapyörää (Tou-
ring'ia lukuunottamatta) toimitetaan varustet-
tuna matkatavaratelineellä.
Malleissa, joissa on kaksi varapyörää, on nämä
varustettu metallisuojuksilla.
Melallisuojus voidaan saada lisämaksusta myös
niihin malleihin, joissa on yksi varapyörä (Tou-
ring'ia lukuunottamatta).
Chevrolet 1936 toimitetaan toistaiseksi varus-
tettuna kuvan mukaisella jäähdyttäjän koris-
teella.
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joka lisää tukevuutta, ja siitä johtuu se raskas,
täyteläinen ääni, joka Fisher-korissa juuri on niin
ihailtava. Paiskatkaa kiinni minkä tahansa kilpai-
levan vaunun ovi ja kuulkaa ääntä, niin tiedätte,
missä vaunussa paraiten tulette viihtymään.
Muistakaa, että ilman yhtenäistä teräskattoa
vaunu ei ole täysin ajanmukainen.

Muut tehtaat eivät ole ottaneet tätä kattoa käyt-
töön vain siitä syystä, että tarvittavat koneet vaa-
tivat suunnattomia summia.

A Muuten kaiketi tämä kori ei poikkea muista?

M Kyllä, m.m. eräässä tärkeässä kohden. Useimmat
korit ovat niin tilavat, että takaistuimelle sopii
istumaan kolme henkilöä, mutta Chevroletissa on
aivan tasainen lattia takana, jotenkeskimmäinen mat-
kustaja istuu yhtä mukavasti kuin muut. Mainit-
semisen arvoinen yksityiskohta on myös kyynär-
tuet etuistuimella, joka tietysti on aseteltava. Kat-
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Chevrolet de Luxe ja Chevrolet Imperial toimi-
tetaan linnunmuotoisella jäähdyttäjän koris-
teella varustettuna (näin on laita myös Chev-
rolet-sarjan mallien, joissa on 2 varapyörää).
Kaikissa sarjoissa kromatut puskurit edessä ja
takana. Puskureissa on suojukset de Luxessa ja
Imperialissa.
Etuovet on kiinnitetty etureu-
nastaan.

Chevrolet 1936 :ssa on valonheittäjät maalattu
samalla värillä kuin kori. Kromatut de Luxessa
ja Imperialissa.
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sokaapas myös kojetaulua. Se on täydellinen ja
ovat kojeet siinä oikeassa paikkaa, s.o. aivan kul-
jettajan edessä. Oikealla on käytännöllinen lokero.
Tarkastakaa myös vaunun verhoilua ja sisustusta,
jotka laadultaan ja valmistukseltaan ovat omaa
luokkaa. Tänä vuonna on kaikki istuimet tehty
niin mukaviksi kuin mahdollista ja tämä seikka
yhdessä hyvän jousituksen kanssa on syynä sii-
hen, että Chevrolet on painoonsa ja kokoonsa näh-
den kaikista vaunuista mukavin.

111. JOUSITUS
Mistä johtuu, että jousitus on niin hyvä?

Vaunun hyvä jousitus johtuu etu- ja takajousien
rakenteesta sekä vaunun painon oikeasta jakaan-
tumisesta. Chevroletin takajouset on voitu tehdä
erinomaisen pitkiksi ja pehmeiksi, koska niillä,
kardaanikäytön vuoksi ei ole muuta tehtävää kuin kantaa
vaunun painoa: niitten ei siis tarvitse vastaanottaa vääntö-
momenttia. Etujouset ovat myös, mitä pituuteen ja
pehmeyteen tulee, tarkoin synkronisoidut takajou-
sien suhteen ja on niissä 8 ohutta liuskaa 7 paksun
asemesta. Ne kapenevat sitäpaitsi päistään, mistä
johtuu, että koko jousitus on joustavampi. Kaikki
jousipultit ovat kierteiset. Sitäpaitsi jousitusta
täydentävät nesteiskunvaimentajat. Jotta jousien
synkronisointu pääsisi oikeuksiinsa, on ehtona
että painon jakaantuminen on oikea. Siirtämällä
moottoria huomattavasti eteenpäin alustalla on
saatu aikaan, eitä kaikki vaunussa istuvat ovat
pyörien akselien välissä. Tästä taasen johtuu, että
etu- ja taka-akselin välinen paino on jakaantunut
niin, että vaunun käynti pysyy tasaisena, eikä taka-
osa heitä. Niitten varalta, jotka tahtovat vau-
nuunsa hienoimman mahdollisen jousituksen, on
Chevrolet de Luxessa yksilöllinen ctujousitus. Ei



Täydellinen työkalukokoelma, johon kuuluu
erittäin mukava nosturi.

111. JOUSITUS
Chevrolet 1936

ETU JOUSITUS: Pitkät, pehmeät, puolisoikeat jou-
set. Jousien etupäässä itsesäädettyvät jousikan-
nattimet. Jouset kromivanadiumterästä. Etu-
jousien pituus on määrätty takajousien mukaan,
niin että jousitus on käytännöllisesti katsoen
"synkronisoitu". Seitsemän jousiliuskaa. Pituus
124.4 sm. Leveys 4.45 sm. Yksinkertaisesti vai-
kuttavat nesteiskunvaimentajat, Delco valmis-
tetta.

TAKAJOUSITUS: Pitkät, pehmeät, puolisoikeat jou-
set. Kahdeksan liuskaa. Kromivanadiumteräk-
sestä. Itsesäädettyvät jousikannattimet taka-
päässä. Pituus 124.4sm. Leveys 4.45 sm. Yksin-
kertaisesti vaikuttavat nesteiskunvaimentajat,

. Delco valmistetta.
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yhdessäkään samanhintaisessa tai kalliimmassa
vaunussa ole tätä arvokasta jousitusta. Sen ansiosta
voidaan kaikilla teillä ajaa huippunopeudella mu-
kavasti säilyen vaunun ohjattavuus aina varmasti.
N.s. polviniveljousitus on nyttemmin käytännölli-
sesti katsoen kaikissa kalleimmissa merkeissä, esi-
merkiksi uudessa Rolls Roycessa ja maailman no-
peimmissa kilpa-autoissa, kuten Mercedes'sä, Auto-
Unionissa ja Alfa Romeossa on tällainen jousitus.
Näin puhuu maailman kuulu kilpa-ajaja Rudolf
Caracciola polviniveljousituksesta:

y *Polviniveljousitettu vaunu nau-
raa tien epätasaisuuksille. Iskut
eivätkä lyönnit vaikuta siihen
mitään, ja se pysyy paremmin
tiellä kuin mikään muu vaunu."

A. Miksi ei kaikissa Chevrolet-malleissa ole polviniveljousi-
tusta, kun se kerran on niin hyvä?

M. Tämä on yksinomaan hintakysymys, niin kuin
laita on kilpailijoihinkin nähden. Ken haluaa par-
haimman saatavana olevan jousituksen, saa sellai-
sen Chevrolet de Luxe'ssa tai mitä kilpailijoihin
tulee, paljon kalliimmissa vaunuissa.

IV. JARRUT
A. Mikäli olen ymmärtänyt, on Chevroletissa nyt nestejarrut?

M. Kyllä. Bendix'in kaksinkertaisesti vaikuttavat
nestejarrut.

A. Mitä tarkoitetaan sanonnalla »kaksinkertaisesti vaikutta-
vat»? Onko olemassa myös »yksinkertaisesti vaikuttavat»?

M. »Kaksinkertaisesti vaikuttavalla» tarkoitetaan, että
öljynpaine vaikuttaa kahteen vastakkaiseen man-
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Chevrolet de Luxe ja Chevrolet Imperial
ETU JOUSITUS: Polviniveljousitus, Dubonnet- järjes-

telmää. Jousi toimii öljytäytteisessä, täysin umpi-
naisessa teräskopassa. Jousilaitteen yhteydessä
kaksinkertaisesti vaikuttavat nesteiskunvaimen-
tajat. Jokaiseen jousikoppaan sopii 2.29 litraa
öljyä. Etupyörissä New Departure kuulalaakerit.
Kuningastapit laakeroitu ylhäältä ja alhaalta
neulalaakereilla.

TAKAJOUSITUS: Puolisoikeat, pitkät, pehmeät jou-
set, kromivanadiumterästä. Kierteiset jousikan-
nattimet, itsesäädettyvät takapäässä. Pituus 137.2
sm. Leveys 4.45 sm. Teräksiset jousisuojukset.
Kahdeksan jousiliuskaa. (Imperialissa yhdek-
sän.)

KAIKISSA SARJOISSA:
Jousitusta parantaa huomattavasti se, että pai-
non jakaantuminen on tarkoin tasapainoitettu.
Koska moottori on pitkällä edessä yli etuakselin
— tai etumaisen poikkikiskon — tulee pää-
kuormitus olemaan "akselinvälin sisäpuolella99

.

Tästä johtuukin, että Chevroletin tarjoama ajo-
mukavuus huomattavasti voittaa jokaisen muun
siihen verrattavan vaunun tarjoamaa.
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tään, yksi kutakin jarrukenkää varten. Eräissä
G. M.-vaunuissa oli aikaisemmin käytetty järjes-
telmä, nimittäin vain yksi mäntä ja tästä johtuu
nimitys yksinkertaisesti vaikuttava.

A. Nestejarrujärjestelmä ei ole kenties Chevroletissa kylliksi
koeteltu, sillä Chevroletissahan nyt on ensimmäistä kertaa
tällainen jarrusto?

M. Kyllä ne on koeteltu, siitä on takeena Bendix'in,
maailman hienoimman jarruvalmistajan, nimi. Jo
monet vuodet on Bendix valmistanut nestejarruja
erilaisiin kulkuvälineisiin, m.m. jo kauan sitten
G. M. C.-busseihin, jotka aina on varustettu
eri ostajien toivomusten mukaan. Bendix-tehtaalla
on yhtä suuri kokemus nestejarrujen valmistami-
sessa kuin minkään muun tahansa jarrujärjestel-
män rakentamisessa. Tästä syystä Bendix-tehdas
pystyi myös toimittamaan Chevroletiin täysin val-
miin ja koetellun nestejarruston.

A. Kertokaapa minulle hiukan, miten se on konstruoitu?

M. Katsotaan tätä kuvaa
..

.

A. Siirtyminen nestejarruihin merkinnee kaiketi kuitenkin
myönnytystä G. M:n taholta siinä suhteessa, että eräällä
kilpailijalla on ollut oikein väittäessään nestejarrujen ole-
van paremmat kuin mekaniset?

M. Ei suinkaan, kun ottaa huomioon G. M:n suunnat-
tomat kokemukset, joita tukevat koelaboratoriot
ja koeradat y.m. G. M.-yhtymä voi rakentaa minkä
tahansa mallisen jarruston, joka on äärimmäisen
tehokas. Kun yleisö nyt vaatii nestejarruja, saa se
sellaiset. Jos se olisi ehdottomasti vaatinut esimer-
kiksi VVestinghouse tai sähköjarrut, olisi Bendix
voinut toimittaa sellaiset Chevroletiin yhtä hyvin
kuin muihinkin kulkuvälineisiin.
Pääasia on, että Chevroletin jarrut nyt, kuten
varemminkin, ovat tehokkuudessa ylivoimaiset.
Varmuuden kannalta ovat jarrut aina olleet tär-
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IV. JARRUT
Chevrolet 1936 — Chevrolet de Luxe

Chevrolet Imperial

JALKAJARRU: Bendix-neste jarru, täysin koteloitu,
sisäpuolelta laajenevaa mallia. Jarru on kaksin-
kertaisesti vaikuttava, s.o. varustettu kahdella
männällä kussakin pyöräsylinterissä. Jarru-
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keimpiä tekijöitä ja juuri varmuus on aina ollut
ojennusnuorana G.M. :n rakenteita valmistet-
taessa.

A. Onko joitain uutuuksia alustan suhteen ylimalkaan?

M Kyllä. Meillä on tänä vuonna uutuus, joka todella
on antanut paljon puheen aihetta, nimittäin »laa-
tikkokehys».
»Laatikkokehyksellä» tarkoitetaan kehystä, jonka
eri osat on kokoonpantu, (ei yhteenniitatuista kis-
koista), sähköuuttaamalla, jolloineri pitkittäiset ja
poikittaiset teräsosat ovat saaneet laatikonmuotoi-
sen läpileikkauksen. Täten on saatu kehys, jonka
pieni paino on säilynyt, mutta jokaon mitä kestä-
vin ja vastustuskykyisin, eritoten mitä vääntöihin
tulee.

.1. Miksi ei myös de Luxe-malleissa ole tällaista kehystä?

M Siksi, että de Luxe'n kehys on konstruoitu erikoi-
sesti silmälläpitäen polvinivcljousitusta. Siinä on
ehdottomasti sitä kiinteyttä ja tukevuutta, minkä
tällainen jousitus vaatii, eikä minkäänlaiseenraken-
teen muuttamiseen ole ollut aihetta. Mutta vau-
nussa, jossa ori tavanomainen jousitus, on laatikko-
kehys huomattavasti ylivoimainen vanhempaan
kehystyyppiin nähden, missä U-palkit muodosti-
vat kehyksen. Yhdessäkään Chevroletin kilpaili-
jassa ei ole tällaista kehystä, joka lisää ajovar-
muutta ja jonka vuoksi vaunua on mielivttävämpi
ajaa.
Hyvät ajo-ominaisuudet muuten ovat Chevroletille
ominaiset. Paitsi tukevaa kehystä ja hyvää jousi-
tusta on niihin ennen kaikkea syynä ohjaus. Meillä
on parannettu ruuvi- ja sektoriohjaus, jossa on
kaksi kartiomaista rullalaakeria. Välitys on kohta-
lainen - i: 17.5.
De Luxc-mallcissa, joissa on polviniveljousitus, on
ohjaus sitäpaitsi riippumaton pyörien liikkeistä.

46



tettaessa joutuvat jarrukengät johtolaitteitten
ansiosta yhteyteen rummun kanssa koko pituu-
deltaan.
Pääsylinteri on asennettu aivan jarrupolkimen
luo ja on se kunnolla suojassa vahingoittumi-
selta.
Johdot ovat painettakestäviä metalliputkia, jotka
on koeteltu normaalia monta kertaa suurem-

massa paineessa. Kumiset liitosletkut etupyö-
riin on koeteltu silmälläpitäen 175.7 kg:n pai-
netta sm2 kohti. Öljyjohdot on niin sijoitettu,
että ne ovat hyvin suojassa vahingoittumiselta.

Kaikissa sarjoissa ovat jarrurummut teräksestä
sekä varustetut de Luxe'ssa ja Imperialissa valu-
rautaisella jarrupinnalla.
Tehokkaasti suojattu kosteutta ja likaa vastaan.

Hydraulinen yhteys takalamppuun.

Rummun sisäläpimitta 27,9 sm

Kussakin rummussa kaksi jarrukenkää
Jarrutuspintaa yhteen 1021 sm 2

KÄSIJARRU: Mekaniset, vaikuttavat takapyörien
jarrukenkiin.
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A. Huomaan, että valonheittäjät nyt on kiinnitetty konepeltien
kohdalle, eikä lokasuojiin. Mistä syystä näin?

M. Tämä muutos johtuu osittain siitä, että vaunu näyt-
täisi hienommalta ja jotta vaunun peseminen ja
puhdistaminen olisi helpompaa. Mutta on toinenkin
syy. Kuten tiedätte, ovat jäähdyttäjä ja etuloka-
suojat kiinnitetyt tukeen, joka keskeltä on asen-
nettu kumin varaan. Nyt ovat valonheittäjät välit-
tömästi kiinni tässä tuessa, eivätkä ole millään
tavoin lokasuojien yhteydessä, joten viimeksimai-
nituista johtuva värinä ei pääse vaikuttamaan
valoihin. Tämäkin on tehty ajoturvallisuuden ja
mukavuuden vuoksi.

Todellakin ajoturvallisuuden ja mukavuuden
puolesta Chevrolet tarjoaa paljon.

A. Onko vielä jotain muuta mainitsemisen arvoista?

M On paljonkin. Katsokaa esimerkiksi tätä pientä
nuppia, se on valonheittäjien himmentämiskoske-
tin. Teidän ei koskaan tarvitse siirtää kättä ohjaus-
pyörästä himmentääksenne valoja.
Ja starteraattori sitten. Ajatella, ettei koskaan tar-
vitse siirtää jalkaa kaasupolkimelta moottorin esi-
merkiksi pysähtyessä, kun vaunu on jossain krii-
tillisessä paikkaa. Ei tarvitse turhaan kuluttaa
aikaa käynnistinpolkimen etsimiseen.

A. ,No, miten on ikkunoitten laita. Kaipa ainakin tuulilasissa
on varmuuslasia?

Varmuuslasia ci ole vain tuulilasissa, vaan myös
vaunun kaikissa ikkunoissa lisämaksutta. Var-
muuslasi on turvallisuuden kannalta niin tärkeä
tekijä, ettei ajanmukaisesta vaunusta saa puuttua
sitä.

M

A. Huomioon ottaen kaiken sen varmuuden ja mukavuuden,
minkä Chevrolet tarjoaa, on se kaiketi aika kallis vaunu
ajaa?

48



V. KEHYS
Chevrolet 1936

MALLI: N.s. laatikkokehys, niillä tarkoitetaan, että
kehys koko pituudeltaan sekä poikkikiskot ovat

läpileikkaukseltaan laatikon-muotoiset jotapaitsi
vahvojen sivukiskojen alla on leveä laippa.
Neljä poikittaiskiskoa, myös ne muodostavat
"laatikon".
Samalla kun kehys on poikkeuksellisen vahva
ja jäykkä on se myös painoltaan huomattavasti
pienempi. Tämä kehysmalli on kokonaan uusi
ja vain Chevrolet 1936:ssa on sellainen.
Sivukiskot ovat osittain niitatut, osittain uutetut
yhteen. Kehys painaa vain 88,45 kg, johtuen
tämä juuri uuttaamisesta.
Uuttauskohtia on 700, kun taasen niittejä noin
160.

Chevrolet de Luxe

MALLI: Puristetusta pellistä, varustettu n.s. YK-
vahvistuksella, joka on erinomaisen jäykkä ja
kevyt verrattuna aineksen paksuuteen. Polvi-
niveljousien kiinnityskohtien luona kehyksen
etupäässä erikoinen vahvike. Kardaaniakseli on
asennettu erikoiseen YK-vahvikkeessa olevaan
tunneliin.
Imperial-sarjassa on kehys, mikä suurin piirtein
on YK-mallia yhä vahvistettu usealla ristivahvik-
keella ja tuella, jotta kehys ei pääsisi millään
tavoin taipumaan.
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M. Jos minä nyt väittäisin, että Chevrolet kuluttaa
peninkulmalta niin ja niin paljon polttoainetta, ei
väitteeni ehkä tuntuisi oikein uskottavalta. Siksi
pyytäisin Teitä kysymään Chevroletin omistajilta.
Useimmat tulevat vastaamaan, että heidän vau-
nunsa ei normaalisessa vauhdissa kuluta enempää
kuin noin 1.3 litraa bensiiniä peninkulmalta, eikä
yhtään öljyä öljynvaihtojen välillä. Tahtoisin kui-
tenkin vielä lisätä, että uusi Chevrolet on vieläkin
taloudellisempi.

A. Onko minulla mahdollisuuksia saada ilmaista huoltoa?

M. On. Ensinnäkin on vaunu tehtaassa perusteellisesti
säädetty, sitten me vielä tarkastamme sitä, ennen-
kuin se toimitetaan asiakkaalle. Ja sen jälkeen
asiakas saa tuoda vaunun meille 800 ja 2,500 km:n
ajon jälkeentarkastettavaksi ja säädettäväksi mak-
suttomasti.
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VI. KARDAANIAKSELI, ETU
JA TAKA-AKSELIT

Chevrolet 1936

KARDAANIAKSELI: Putkenmuoloinen ja koteloitu
n.s. kardaaniputkeen, joka vastaanottaa vääntö-
momentin, joten alustan jousilla ei ole mitään
muuta tehtävää kuin huolehtia vaunun joustosta.

Kardaaninivel, täysin metallista, voideltuu auto-

maattisesti vaihdelaatikosta. Nivel täysin kote-
loitu.
Putkenmuotoisen kardaaniakselin läpimitta on
1,32 sm. Pieni kartiovetopyörä on laakeroitu
kahden New Departure kuulalaakerin varaan,
jotka voideltuvat tasauspyörästöstä.

TAKA-AKSELI: Puoleksi kantava, koppa puristetusta
teräksestä ja banjomallia. Jarrurummut voi-
daan irroittaa, ilman akselin irroittamista.
Taka-akselin laakerit ovat Hyatt'in uutta laa-
kerimallia, n.s. "kelamuotoista" mallia. Jou-
sien kiinnikkeet on asetettu lähemmäksi pyöriä,
jolloin taka-akselin koppaan kohdistuvat rasi-
tukset ovat vähentyneet.
Takana on tarkastusluukku, jo-
ten tasauspyörästöä voi nopeasti
ja vaivattomasti säätää.
Tasauspyörästön koppaan sopii öljyä 1,42 litraa.

ETUAKSELI: Käännettyä Elliot-mallia ja I-muotoa.
Akselin kestävyys lisääntynyt 19 % :11a.

Chevrolet de Luxe
KARDAANIAKSELI: katsokaa Chevrolet 1936.
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TAKA-AKSELI: Katsokaa Chevrolet 1936, paitsi mitä
tasauspyörästön kopan tilavuuteen tulee, joka
on 2,13 litraa.

ETU AKSELI: Polvinivel jousituksen vuoksi ei Chev-
rolet de Luxe'ssa ole etuakselia, vaan on etumai-
nen poikkikisko muodostettu etuakselia muis-
tuttavaksi kiinnikkeeksi, johon polvinivel jousien
kopat on asennettu; nämä liikkuvat tavallisen
mallisen kuningastapin ympäri.

Chevrolet Imperial
KAKDAANIAKSELI: Sama kuin Chevrolet 1936 :ssa,

paitsi että lisänä on yksi väliakseli ja kardaani-
nivel. Akselin eri osat ovat erittäin tarkoin sovi-
tetut ja laakeroidut, jotta vältettäisiin väljyyttä
ja nykimistä voimansiirrossa.

TAKA-AKSELI JA ETU AKSELI: kuten Chevrolet de
Luxe'ssa.

Renkaitten koko:
Chevrolet 1936 5,25 X 17

5,50 X 17Chevrolet de Luxe
Chevrolet Imperial 5,50 X 17 6-kerroksiset

VII. OHJAUS
Chevrolet 1936 — Chevrolet de Luxe

Chevrolet Imperial

OHJAUS: Ruuvi ja kaksoisrullamallia. Automaatti-
sesti palautuva. Joka suhteessa säädettävä. Oh-
jausvarren pysäytinlaite niitattu kehykseen.
Ohjauspyörä kolmipuolainen, päällystetty kova-
kumilla. Ohjauspyörän läpimitta 43,8 sm.
Välitys 17,5: 1.
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VIII. ERÄITÄ MIELENKIIN-
TOISIA SEIKKOJA

Chevrolet 1936 — Chevrolet de Luxe
Chevrolet Imperial

BENSIINISÄILIÖ: Valmistettu kahdesta puristetusta
teräspuolikkaasta, jotka on uutettu toisiinsa
siten, että keskelle on saatu "sauma". Koeteltu
tiiveyttä silmälläpitäen. Korkkiuimurilla varus-
tettu bensiinimittari. Säiliön tilavuus 53 litraa.

AKKSELINVÄLI:

Chevrolet Chevrolet Chevrolet
1936 de Luxe Imperial

Akselinväli 2,77 m 2,87 m 3,17 m
Koko pituus (pus-

kureita myöten) 4,65 m 4,71 m 5,01 m
Raideväli edessä . 1,42 m 1,43 m 1,43 m

takana . 1,44 m 1,46 m 1,46 m
Kääntösäde oikealle 5,79 m 6,55 m 7,87 m

vasemmalle 5,79 m 6,32 m 6,96 m

Alin korkeus tiestä 213 mm 202 mm 202 mm
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Helsinki 1936. Suomalaisen Kirjallibuuden Seuraa Kirjapainon Oy.






