
Aj, aj, här hjälper inga mediciner mera!
Här är redan för många utslitna delar... i

...Säkerligen är ägaren av denna vagn icke
medveten om, att det står att få inhemska,

erkänt goda

Å-
tillverkningar och -utrustningar ävenfördetta

vagnsmärke

~ATA"-autoreservdelar och -tillverkningar sälja
åtskilliga autofirmor och -reparationsverkstäder.

TILLVERKARE:

qm Am#o-Tarvike ab.|
Tampere, Sorink. I. SPECIALFABRIK FÖR AUTODELAR Tel. 2981-2985



pj
_J_yenna broschyr avser att i korthet

presentera Eder den inhemska auto-

reservdelsindustrins produkter, på det
att Ni vore i tillfälle att meddela
Kdra grannar, varifrån de kunna
anskaffa dessa erkänt förträffliga

»ATA»-autoreservdelar och -utrustnin-
gar, vilka numera redan säljas och
användas över hela Finland.

TILLVERKAREN.
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Tvenne till utseendet alldeles likadana axlar
kunna vara alldeles olika i hållfasthet, ty den ena axelns hållfasthet
kan vara endast 50—60 kg/mm 2

, medan den andras är 90 kg/mm 2

och därutöver. Denna kvalitetsskillnad bör Ni taga i betraktande
när Ni köper en ny axel i Er vagn, ty det är ju klart, att en axel
av bättre ämne även tillåter större belastningar och påfrestningar.

På »ÄTA»-AXLARNA kan Ni alltid lita, ty de förfärdigas av
bästa, seghärdade kromnickelstål, som tål de största påfrestningar,
som en autoaxel blir utsatt för.

När Ni alltså nästa gång behöver en ny axel till Er vagn, kom
då ihåg, att den bör vara av »ÄTA»-fabrikat. Som kännetecken bör
axeln alltid hava ett/fi^-märke.
Leveranstid: Axlar för vagnar av mycket allmänt märke från

lager, övriga från fabriken på beställning.
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KULBULTAR
för FORDsvagnar, modell

A och AA.

FORDsdelarna N:o A 3130 B och N:o A 3131 B.
behöva ej mera förnyas helt och hållet, ty numera finns det särskilda
kulbultar för dessa (se bilden!) såsom av nedanstående framgår:

Den utslitna kulbulten (2) avsågas från delen (1), ytan filas jämn
och ett 14 m/m:s hål (3) borras och sänkes något undertill, varefter
en ny »ATA»-kulbult insattes och nitas underifrån.

★

«RESERVDELAR
TILL ALLA
BILMÄRKEN
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Ä-KUNGSBULTAR

Vid tillverkningen av kungsbultar måste en stor vikt sättas på
ett riktigt val av råämne, ty bultarnas yta bör fås glashård, sam-
tidigt som bultens inre bör förbliva seg, för att hindra en plötslig av-
brytning. Dessa och övriga säregenskaper äro respekterade vid till-
verkningen av »ATA»-bultarna, och äro de därför av högsta kvalitet
trots det billiga priset.

Leverans: Kungss och kulbultar från lager, resårs o. a. bultar på
beställning från fabriken.



KUGGHJUL för
DUBBELDRIFT

Ni råkar aldrig i knipa beträf-
fande autodelar, ty „ÄTA"-till-
verkningar förfärdigas till alla

olika bilmärken.
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aro tillverkade för att uthärda rätt stora påfrestningar och stå därför
i stor gunst.

Pröva fördenskull våra »ÄTA»-fabrikat, och Ni kommer säkert
att vara nöjd med dem.

Leverans: Från fabriken på kort leveranstid.

7



Fördelningshjul av specialmassa.

Differentialkors.

Lamellhus.

Leverans: Från fabriken.
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4lr>-resårfäste

(Skyddat genom patentansökan)

Av resårfästen finnes det i marknaden många olika typer, och
av dessa användes nuförtiden mest det s.k. TRYON-resårfästet, som
i de flesta amerikanska vagnar hör till standard-utrustningarna.

»ATA»-resårfastet är en mycket förbättrad modell av TRYON-
fästet, vilket framgår av ovanstående bild, och kan det utan special-
anpassning sättas i st.f. ett TRYON-fäste, och med små ändringar
i st.f. ett vanligt fäste.

»ÄTA»-resårfästets resårtapp är både konisk och cylindrisk i
bägge ändarna och sättshärdad, liksom lagerkoppen. Dagerkoppen
kan lätt lösgöras och fastsättas i bindskenorna.

»ÄTA»-resårfästet eliminerar det vanliga skramlet, som resår-
fästena åstadkomma, och de äro dessutpm starkare och hållbarare
än de vanliga fästena med bronsbussningar.

Leverans: Från fabrikens lager.



HÅLLFAST-
HETSPROV

Resårbladet böjes.

Tre månaders
skriftlig garanti

med ett resårblad
av „ÄTA"-fabrikat!

gives på alla

! Ä -

i
I
i
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Resårbladet i sitt ursprungliga
läge efter böjningen.

{ RESÅRER, för persons,
lasts och omnibusvagnar.

Det lönar sig även för Eder att

använda =resårer!
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På bilden är främre leden märkt med 1. och bakre leden med 2

r UNIVERSALLEDEN I DELAR:

6. låstappar1. & 4. ledgafflar
2. centerkub 7. ledbussningar

8. skyddslock3. ledtapp
5. » 9. » med smörjnippel

Universalleder med fläns förfärdigas även.

Om Eder bil alltså är försedd med en svag universalled, byt ut
leden mot en »ÄTA»-universalled, och Ni kommer säkert att vara
nöjd med den.

»ATA»-SP-universalleden erkännes fullständigt motsvara sitt ända
mål, ty den tål alla de påfrestningar, som den blir utsatt för.

Driftsäkrast och mest ekonomisk är „ATA"sSPsIINIVERSALs
LEDEN, vilken kan inpassas i alla olika automobilmärken.

Leverans: Från fabrikens lager.
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ijk -MONTORKALKE
*
——f för arbeten under vagnen.

~ATA"*MONTÖRKÄLKE N:o 2.
Dimensioner: 93x44,5 cm.
Vikt: 5,45 kg.

»ÄTA»-montörkälken är starktbyggd, trissorna försedda med kul
lager, huvudgärdet stoppat och med pegamoidöverdrag, ram
vinklarna svetsade.

»ÄTA»-montörkälken sparar tid och kläder.

»ÄTA»-montörkälken bör finnas i varje modern autoreparations
verkstad och garage, ävensom på autoservicestationer.

*

Leverans: Från lager eller fabrik.



I

13

-BUFFERTAR

Modell B, med spår.

Skydda Eder bil med de starktbyggda och vackert utförda „ÄTA"s
BUFFERTARNA.

Till både lätta och tunga vagnstyper av olika märken hava vi
på lager förnicklade buffertar, krombehandlade på beställning.

Delar till „MECHANICS"
UNIVERSALLED.

TAPPLAGRAR.

LAGERTAPPAR.
Förteckning över vagnsmärken, som äro försedda med »MECHA-

NICS»-universalled, på omstående sida.
Leverans: Alla storlekar på lager.



FÖRTECKNING
ÖVER BILMÄRKEN, SOM ÄRO FÖRSEDDA MED

„M E C H A N I C S"
UNIVERSALLED.

Märke År Modell s *°rlek
N:o

Chandler 1929 Std. 6-31 300
Diana 1925-29 Alla modeller 400
Dodge 1927 128, 4 cvi 300

» 1928-29 Standard 6 300
» 1928-29 Victory 6 300
» 1928-29 Senior 6 400

Erskine 1927-28 50 200
Falcon-Knight 1927-28 12 300
G.M.C. 1928-29 T-ll 300
Hupmobile 1927-28 6 cyl 300

» 1927-29 Century 300
International 1924-26 S. T 400

» 1926-27 Alla modeller 500
Jewett 1922-24 Alla modeller 400

» 1927-28 Några modeller 300
Marmon 1926-28 Tittle 8 300
Moon 1928-29 8-80 400
Oakland 1923 6-44 400

» . 1926-28 6-54 & Six 300
» 1928-29 A. A 300

Överland 1924-26 6 & 93 300
Packard 1925-30 Sig. 6 & Str. 8 500
Paige 1924-25 21-24-4 & 21-24 500

» 1920-28 24-26 & 28-26 400
» 1928 30-27, 4 & 3-Sp. Tr 500

Pontiac 1929 6-29 300
Studebaker 1926-27 Spec. & Big. 6 Comm. & Pres. 500
Stutz 1925-27 Alla modeller 500

» 1927-29 BB (132" & 145") 500
Whippet 1926-29 96, 4 cyl 200

» 1927-29 93 A & 98, 6 cyl 300
Willys-Knight 1925-28 70 Till N:o 2199 300

» 1926-29 70 Från N:o 2200 300
» 1925-29 66 & 66 A 400
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<Ä>-AUTO-RESKISTOR

RESKISTORNA aro konstruerade av prima autokorgplåt och stom-
men av inhemskt furuvirke, målade med DUCO-färger, svart ovanpå,
grå eller brun innanför, ändarna av locket försedda med spannbyglar
och locket med ett eller tvänne lås.

RESKISTORNA äro damm- och vattentäta och skramla icke det
oaktat, att de äro gjorda av järnplåt, ty trästommen förebygger detta
fullständigt.

RESKISTORNAS trästorn förfärdigas på beställning även av ek
eller a.dyl., och hela kistan målas i önskad färg. Dessa tilläggsom-
kostnader debiteras skilt.

I RESKISTORNA finnes rum för två reskoffertar och dessutom för
verktyg, arbetsdräkt o. andra reseutrustningar.

~ATA"=autoreskistorna aro
av inhemskt kvalitetsfabrikat.

Leverans: Från fabrikens lager.
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PATENT N:o 13173.

Mellanlänk N:o 2 för „ATA"=iskedjor.
Totallängd 335 mm.

Avsedd för ballongringar 5,00"—6,00".

Vid halt isföre är bilkörandet lika lätt och tryggt som vid bästa
sommarföre, om ringarna äro försedda med »ATA»-iskedjor.

Isbroddarna äro så konstruerade och fastnitade i mellanlänken,
att de kunna utbytas mot nya, när de äro utslitna.

Leverans: Från lager.

Tilgmanns Tryckeri, Helsingfors.


