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Teckenförklaring:

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

s. — sommar v. = vinter

Kontrollschema för oljebyten och smörjning
Mätarställning i km. 1500 3000 4500 6000 7500 9000 | 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000

Bokoxelsystem ===== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===== _. =====

Fjäderbultor
Fjöderhöngslen
Fjädersäten
Framhjulsnav =======
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Gaspedalens länksystem
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Kardanaxel

MOTOR
~
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=====

Parallellstag
Spindelbullar
Startmotor
Strömfördelare
Slyrsnäcka ====== _== : ===== ====£ ==== ====. =

Styrstag
Urtrampningslager - -

===== ====== ===== ====== ===== prr==r= ===== ====== ===== ======

Vattenpump
Växellåda =====

============= === : =====



Motorns inkörning.
Oljebyte bör ske oftare än under normala förhållanden

och under alla omständigheter efter de första 500 km.,
efter därpå följande 1000 km. samt efter 1500 km: s
körning. Gargoyle Mobil Upperlube-o vansmör jningsolja
bör användas som tillsats i bränslet i enlighet med den
blandningstabell, som finnes å varje förpackning.

Under inkörningsperioden rekommenderas för motorns
smörjning :

Sommar: Gargoyle Mobiloil Arctic
Vinter: Gargoyle Mobiloil Arctic Special.

Motorns
För Chevrolet lastvagnar rekommenderas
Sommar : Gargoyle Mobiloil "A"
Vinter : Gargoyle Mobiloil Arctic

smörjning
i vevhuset är den riktiga. Oljebyte skall verkställas var
3000 :de km. Tappa ur den begagnade oljan omedelbart
efter en körning medan motorn ännu är varm. Skölj där-
efter motorn med 2—3 liter tunn s. k. sköljolja. (Obs.
fotogen får aldrig användas för rensköljning.) Påfyll
sedan färsk olja, lämpad för årstiden.

Vinterrekommendationen gäller generellt för tempera-
turer under O°C. Kontrollera dagligen att oljemängden

Växellådans och bakaxelsystemets smörjning.
För växellådan och bakaxelsystemet rekommenderas :

Sommar : Gargoyle Mobiloil »C».
Vinter: Gargoyle Mobiloil »CW».

Särskilda
Accelerationspumpens axel.

Denna bör smörjas två gånger om året. Tag av damm-
skyddet och smörj med Gargoyle Mobilgrease No. 2.

Bromssystem.
Kontrollera att bromsvätskenivån aldrig underskrider

hälften av innehållet i behållaren. I annat fall inkommer
luft i ledningarna, varigenom bromsarna sättas ur funk-
tion.

j

Kontrollera oljenivån var 1500 :de km. Oljan skall nå
upp till påfyllningshålen. Var 9000: de km. skall den be-
gagnade oljan avtappas och efter rensköljning med skölj-
olja påfylles färsk olja, lämpad för årstiden.

instruktioner
Luftrenare.

Om olja, bensin eller liknande ämnen inkomma i broms-
systemet, fördärvas gummipackningar och -ledningar.

Rengör aldrig med annat än sprit.
Använd endast bromsvätskan Yoco Brake Fluid Special

eller G. M. bromsvätska.

Hela luftrenaren tages bort vid rengöring. Filtret ur-
tages och tvättas i bensin, som får avdunsta, varefter
det doppas i motorolja. Överflödig olja måste få rinna
av före hopsättningen.

Strömiördelare.
Fettkoppen skall hållas fylld med Gargoyle Mobil-

grease No. 5. Vid smörjning vrides koppen ett varv.

StÖtdämpare (°m sådana finnas).

Chassismörjning.
Om smörjningen utföres utomhus eller i oeldat garage

vid temperaturer under +10° C rekommenderas Gargoyle
Mobilgrease No. 1 i stället för Gargoyle Mobilgrease
No. 2.

Kontrollera oljenivån var 9000: de km och påfyll vid
behov Yoco Shock Absorber Oil Special.

Urtrampningslager.
Vid smörjning måste inspektionsluckan i kopplings

kåpan avtagas. Fyll oljekoppen.

Framhjulsnav.
Anmärkningar.

Tag av hjulen och tvätta lagren med bensin. Inpacka
därefter lagren väl med Gargoyle Mobilgrease No. 5.
Obs. Navkapseln skall icke fyllas med fett.

Främre kardanknut. Denna smörjes direkt från växel-
lådan. Extra smörjning erfordras ej.

Innehåll i liter

Commercial Truck

Motor 4,7 4,7
Växellåda 0,7 3,0
Bakaxelsystem 2,1 4,3
Kylsystem 13,0 13,0
Bensintank 60,0 68,0

Bakhulslager. Dessa smörjas direkt från bakaxeln.
Extra smörjning erfordras ej.

Gummiutrustning
„ ..

_.
Rätt tryck kg/cm 2Commercial Truck - j r—
Fram | Bak

6,00X16 2,<» 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

Juni 1937. Eftertryck förbjudes.


