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IHME-AUTO

NYKYÄÄN kuulee hyvin yleisesti puhuttavan laa-
tuautoista". Suurelle yleisölle lienee kuitenkin epä-

selvää, mitä laatuautolla tarkoitetaan ja sehän ei ole
ihmekään, sillä ammattimielienkin on usein vaikea
määritellä, mikä jossakin autossa erikoisesti on sel-
laista, että autoa voi sanoa laatuvaunuksi, toisin
sanoen määritellä käsitteen laatuvaunu siten, että
määritelmän väärin käsittäminen on mahdotonta. Ei
voida väittää, että ensiluokkaisinkaan autossa käy-
tetty raaka-aine olisi takuuna siitä, että auto on to-
della laatuauto. Onhan esim. tunnettu Ford, mille
tuskin voitanee antaa laatuauton nimeä, tehty mitä
parhaimmista raaka-aineista. Työn laatu ei «liioin
yksin voi olla takuuna siitä, että auto on „laatu-auto".
Ei edes ensiluokkaisten raaka-aineiden ja mitä par-
haimman työn yhdessä voida katsoa olevan takeena
laadusta, vaan siinä on vielä näiden lisäksi kolmas,
ratkaiseva tekijä, nimittäin nerokkaasti suunniteltu
rakenne. Kuten edellämainitusta jo ilmenee, ei auton
todellista laatua voi määrätä ja määritellä käden
käänteessä. Kahdesta autosta, mitkä,ovat rakennetut
yhtä hyvistä raaka-aineista ja missä itse työn suoritus
on ollut yhtä huolellista ja tarkkaa, saattaa toinen
edullisemman rakenteensa vuoksi olla sekä tehok-
kaampi että kestävämpi. Kysymyksen ollessa hyvistä
ja keskiluokkaisistakin autoista voi autorakennustek-
niikan saavutettua nykyisen korkean tasonsa sanoa,
että niiden kestävyys jo on varsin tyydyttävä. Muka-
vin ja varmin tapa arvostella jonkun automallin todel-
lista laatua on verrata sen tehoa ja saavutuksia mui-
den vaunujen saavutuksiin, sillä ne ovat suorastaan
rakenteen nerokkuuden mittana.

Ei ole senvuoksi mitään ihmeellistä, että Chrysler
Six kaikkialla maailmassa lyhyen ajan kuluessa on
tullut tunnetuksi todellisena laatuvaununa. Seuraavat
sen saavutukset antavat luonnollisen selityksen tälle.
Tämäntapaisia saavutuksia pidettiin muutama vuosi
sitten mahdottomina. Mainittakoon jo tässä, että

Viiden hengen Chrysler Six
Tämän auton saavutukset ovat niin ihmeelliset, että ne muodostavat uuden mittakaavan autojen arvostelussa

Chryslerin sylinterin halkaisija on 76 mm ja iskun
pituus 121 mm. Sylinteriluvun ollessa 6 on siis sy-
linteritilavuus n. 3.3 litraa. Nämä mitat sinänsä
eivät vielä sano paljoa, vaan näillä mitoilla aikaan-
saatu teho on se, mikä on tehnyt Chrysler Six'in taval-
lisuudesta poikkeavaksi, ihmeautoksi.

1 Suurin nopeus yli 110 km tunnissa.
2 Suurin nopeus keskivaihteella yli 55 km tun-

nissa.

3 Pysähtyy 30 km tuntinopeudesta 21 /* metrillä.
4 Pysähtyy 55 km tuntinopeudesta 4 metrillä.
5 Pysähtyy 95 km tuntinopeudesta 30 metrillä.
6 Kiihtyy B—4o km tunnissa 77-> sekunnissa.
7 Kiihtyy B—Bo8 —80 km tunnissa 20 sekunnissa.
8 Bentsiinikulutus 100 km:llä noin 11.5 litraa.
9 90 km tunnissa täydellä turvallisuudella huo-

nointa tietä.

10 Sama pehmeä ja mukava kulku kuin. 2000 kilon
henkilöautolla.

11 Jouset asetettu lähelle pyöriä sekä yhdensuun-
taisiksi näiden kanssa, estävät „heittelemistä"
ja iskuja. Jyrkissä mutkissa voidaan ajaa
tavattoman suurella nopeudella.

12 Suurempi keskinopeus kaupungissa tarvitsemat-
ta ylittää laillista nopeutta ja maaseudulla
tarvitsematta ajaa varomattomasti, johtuen
nopeammasta kiihtyväisyydestä, voimakkaam-
masta jarrutustehosta sekä edullisista ajo-
ominaisuuksista. Voidaan helposti pitää 40
km keskinopeus tarvitsematta ylittää 45 km
tunn. maksiminopeutta.

13 Viivapuhtaus sekä yksityisseikkojen ja varustei-
den täydellisyys ovat erinomaiset.
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14 Moottorin koko öljymäärä kulkee 40 km ajomat-
kalla läpi kemiallisen öljysuodattimen, puh-
distuu, jäähtyy ja palaa moottorin öljysäi-
liöön.

15 Automaattinen keskipakois-ilmanpuhdistaja kaa-
suttajassa estää moottorin kulumista sekä
karstan muodostumista.

16 Huomattavaa tärinää ei ole todettavissa edes
korkeimmallakaan kierrosluvulla, syystä että
kampiakseli on laakeroitu seitsemään voimak-
kaaseen kehyslaakeriin.

17 68 hevosvoimaa.
18 Hydrauliset nelipyöräjarrut, jotka automaatti-

sesti ja varmasti jakavat jarrupaineen joka
pyörälle, tekevät ajamisen liukkaimmallakm
tiellä ehdottoman varmaksi.

Nämä saavutukset ovat siksi yllättäviä, että ne mer-
kitsevät käännekohtaa autorakennuksen historiassa.
Ja kuitenkin, on ne voitu saavuttaa ilman erikoisia
mullistavia, uusia periaatteita. Chrysler Six'issähän
ei itse asiassa ole mitään periaatteellisesti uutta, ei
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mitään kokeilematonta, ei mitään sellaista, minkä
käytännössä erikoisesti enää tarvitseisi näyttää kel-
poisuuttaan. Päinvastoin on ehdoton vanhojen, koe-
teltujen periaatteiden tarkka noudattaminen ja niiden
täydellistyttäminen tehnyt Chryslerin saavutukset niin
yllättäviksi.

Itse periaatteet eivät siis ole uusia; uutta on ainoas-
taan se tapa, millä ne on sovitettu käytäntöön.

Vanhastaan tunnettu totuushan on, että liikkuvain
osain mahdollisimman pieni paino, hankauksen vähen-
täminen mahdollisimman pieneksi, räjähdystilan so-
piva muoto, venttiileitten oikea koko ja sijoitus, moot-
torin lämpötila j. n. e. vaikuttaa edullisesti moottorin
antamaan tehoon. Valaistaksemme tätä esitämme
Svensk Motortidningennn julkaiseman esimerkin edes-
takaisin liikkuvain osain painon vaikutuksesta moot-
torin käyntiin.

Tarpeeton paino, esiintyipä se missä muodossa
hyvänsä, on auton pahin vihollinen. Tästä säännöstä
löytyy ainoastaan yksi poikkeus, nimittäin auton koko
pair.o. Mitä suurempi se on, sitä tasaisemmin kul-
kee auto, sillä sitä tehokkaammin toimivat jouset.
Tämä etu on voitettavissa kuitenkin omistajan kukka-
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ron kustannuksella, minkä paino varmasti vähenee
samassa suhteessa kuin auton paino kasvaa. Ford
sanoi varmaan suuren totuuden lausuessaan, että jos
ihmiskunta käsittäisi miten monet ovat sortuneet sii-
hen, että ovat kuljettaneet mukanaan kuollutta painoa,
varmaan enemmän varottaisi tekemästä sitä. Tämä
pitää mainiosti paikkansa myöskin kysymyksen ollessa
autoista. Moottori, missä männät ja kiertokanget
ovat raskaat, on monessa suhteessa kuollut. Raskaasta
taka-akselista johtuu, että auto pysyy huonosti tiellä.

Sama vaikutus on raskaalla etuakselilla. Raskas auto
taas joutuu omistajan epäsuosioon siitä syystä, että
se säännöllisesti syö paljon renkaita, polttoainetta,
jousia ja monia muita tarvikkeita, joiden kulutusta
vastaan jokaisella autokauppiaalla on kyllä erinomai-
sia ja monia keinoja ja laitteita — käteistä maksua
vastaan. Suuren painon aiheuttamat epäkohdat ovat
ammattimiehille siksi tunnetut, ettei heidän vuokseen
asiaan enää maksa kajota. Ei-ammattimiehiä varten
lienee valaiseva esimerkki kuitenkin paikallaan.

Ajattelemme moottoria, minkä sylinterin mitat ovat
esim. 75X130 mm ja missä on valurautaiset männät
ja tavalliset takoteräksiset kiertokanget. Oletamme,
että moottorin kierrosluku on 1800. Edestakaisin liik-
kuvain osain hitausvoima on tällöin n. 400 kg ylem-
mässä ja 230 kg alemmassa kuolleessa kohdassa.
Hitausvoimalla tässä tapauksessa tarkoitetaan yleis-
tajuisesti sanottuna sitä voimaa, mikä tarvitaan kuol-
leessa kohdassa pysäyttämään männän ja osan kier-
tokangen massasta ja saattamaan ne taas liikkeelle
päinvastaiseen suuntaan. Saadaksemme jotain ver-
tauskohtaa tähän tarvittavan voiman suuruudelle mai-
nittakoon, että räjähdyksen männän pohjaa vastaan
synyttämä paine on 1100 kg. Jo siis niin pienellä
kierrosluvulla kuin 1800 on hitausvoima kokonaista
36 % räjähdyksen synnyttämästä voimasta. Jos nyt
valurautaisten mäntäin tilalle muutetaan aluminiumi-
männät, niin saadaan paino vähenemään puoleen

Chrysler Six urheilumain

entisestä. Hitausvoiman aiheuttamat rasitukset pie-
nenevät siten heti puoleen entisistä.

Mitä tämä merkitsee, käsittää paraiten, jos ajatte-
lee, että moottoria rasittavat voimat muuttavat suun-
taa 2 kertaa jokaisellamoottorin kierroksella. Jos siis
moottorin kierrosluku on 1800, tapahtuu kussakin
sylinterissä 60 sysäystä sekunnissa. 30 kertaa sekun-
nissa tarvitaan siis joka sylinterissä 400 kg suuruinen
voima pysähdyttämään mäntää sen ylemmässä kuol-
leessa kohdassa ja siis estämään sitä lentämästä sylin-

terin kautta vastaan, ja sitäpaitsi 30 kertaa sekun-
nissa 230 kg voima, mikä pysäyttää männän alem-
massa kuolleessa kohdassa ja estämään siis männän
ja kiertokangen lentämistä kampikammion läpi ulos.
Tämä kussakin sylinterissä. Esim. 6-sylinterisessä
moottorissa siis kokonaista 180 kertaa sekunnissa.
Moottori raukka.

Käytettäessä aluminiumimäntiä, ovat vastaavat lu-
vut 200 ja 115 kg. Ajatelkaa mikä voiman säästö,
männän tappien ja kampilaakereitten kestävyyden
lisäys täten voitetaan.

Vaan löytyy vielä aluminiumia kevyempi ja sitä
paljoa kovempi metalli nimittäin magnesiumi, minkä
paino on ainoastaan 65 % aluminiumin painosta.
Tässä on yksi niitä perusajatuksia, mitä insinööri
Valter P. Chrysler on autoaan suunnitellessa käyttä-
nyt. Ajatus ei tosin ole uusi, vaan hän on sovellut-
tanut sen täydellisemmin käytäntöön kuin mitä aikai-
semmin on tehty. Sitäpaitsi on hän tehnyt männät
sellaisen muotoiseksi, että niiden pano on saatu mah-
dollisimman pieneksi sekä sylinterin seinämäin voi-
telu ja männän pohjan jäähdytys erikoisen tahok-
kaaksi.

Toinen keino, millä Chrysler on saanut moottorinsa
entistä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi on se, että
hankausvastukset, erikoisesti kampiakselin hankaus, on
saatu mahdollisimman pieneksi. Se, joka jossain auto-
korjauspajassa joskus on ollut tilaisuudessa näke-
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maan miten paljon voimaa
tarvitaan vääntämään ym-
päri vastapassattua auto-
moottorin kampiakselia, kä-
sittää, miten suuren voiman
hukan hankausvastus saat-
taa aiheuttaa. Chrysler
moottorin vasta tarkistettua
kampiakseliakin taas saat-
taa yhdellä sormellakin pyö-
rittää ympäri, mikä johtuu
siitä, että sen kampiakselin
laakerit ovat niin sanoak-
semme „valmiiksi kulutetut".
Tämäkään ei itse asiassa
ole mikään uusi keksintö
vaan ainoastaan ennen tun-
netun rakennetavan paran-
nus. Jokainen autoilija tun-
tee, mitä amerikkalainen tar-
koittaa sanontatavalla ~full
force feed lubrication", toi-
sin sanoen, öljy puristetaan
paineella akseliin porattua
öljykanavaa myöten kaikkiin
laakereihin. Chrysler käyt-
tää juuri tätä samaa voite-
lutapaa vaan entisestään
parannetussa muodossa.
Chryslerin kampiakselin laa-
kereitten yhteinen laakeripin-
ta on 375 cm 2 ja laakereit-
ter». luku on 7. Kun suurin
etäisws laakereitten välillä
on ainoastaan 7.5 cm, on
moottorin käynti ehdotto-
masti tärinätöntä. Jokainen
automoottorimieshän tietää
että moottorin tärinä aiheut-

~ ,
.taa tehohäviötä ja tarma-

tön, tasainen käynti siis tietää voiman säästöä, öljyn
paine on n. 6 ilmakehää, joten laakereitten öljykerrok-
sen kantavuus on n. 2250 kg. Kun räjähdyspaine on
ainoastaan 1200 kg, ei se siis saata puristaa öljyker-
rosta pois laakeripintain välistä ja saada laakereitten
metallipintoja suoranaiseen kosketukseen keskenään.
Öljytyslaitoksiin kuuluu vielä öljyn puhdistaja, minkä
kautta osa öljystä aina kiertää ja palaa takaisin moot-
torin öljysäiliöön puhdistuneena ja jäähtyneenä. Tä-
ten on siis Chrysler entisestä „iull force feed" järjes-
telmästä kehittänyt uuden, millä on saatu aikaan
uutenakin „valmiiksi kuluneet" ja kuitenkin käytän-
nöllisesti katsoen kulumattomat laakerit, joiden han-

Chrysler moottorin poikkileikkaus
Huomattakoon räjähdystilan ihanteellinen muoto, runsasmittaiset vesikanavat ja
suuret öljykanavat akseleissa. Kampiakselista puristetaan öljy ylös venttiiliohjaa-

jiin ja venttiilien varsiin, joten ne eivät koskaan voi jäykistyä.

kaus on pienempi kuin kuulalaakereiden ja joissa var-
sinainen laakeripinta (öljy) koko ajan itsetoimivasti
uusiutuu.

Tärkeimpiä seikkoja automoottoria suunnitellessa
on saada räjähdystilan muoto sekä lämpödynamisesii
ja kaasujen virtaukselle edullisen ja sopivan muotoi-
seksi. Pääasiassa on Chrysler tässä suhteessa omak-
sunut maailmankuulun Riccardo sylinterin muodon
eri kappaletta olevine sylinterin kansineen, vaan on
sijoituksella vielä parantanutkin tätä täydellisenä
pidettyä sylinterimuotoa. Chryslerin venttiilit ovat,
paitsi että ne ovat sekä harvinaisen runsasmittaiset ja
paljon avautuvat, sijoitetut sylinteriin siten, että etäi-
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syys räjähdystilan
keskuksesta sekä
imu- että pakovent-
tiiliin on tarkalleen
yhtä suuri. Räjäh-
dystilan muoto on
sitäpaitsi sellainen,
että tällaisen vent-
tiileitten sijoituksen
tarjoamat edut todel-
la tulevat käytetyik-
si hyväksi. Chrysler
on rakentanut sylin-
terin niin, että pala-

„, , A „. .. J „Chrysler kevytmetalhmanta neiden pakokaasu-
jen massavaikutus

tulee käytetyksi hyväksi. Pakoventtileitten avautuessa
on. paine sylinterissä vielä melkoinen ja pakokaasujen
ulosvirtausnopeus on siitä syystä varsin suuri. Saa-
tuaan määrätyn nopeuden pyrkii kaasumassa jatku-
vaisuudesta virtaamaan ulos yhä samalla nopeudella
vaikka paine sylinterissä laskeekin, ja aiheutuu tästä
kaasumassan jatkuvaisuudesta lopulta imu sylinte-
rissä. Valitsemalla sopivasti imuventtiileitten avau-
tumisajan on Chrysler käyttänyt tätä imua hyväkseen.
Pakokaasut siis tavallaan virratessaan ulos imevät
tuoretta latausta sylinteriin. Tästä on seurauksena,
että moottori pienelläkin kierrosluvulla saa hyvän
latauksen. Siten saattaakin Chrysler moottori äänet-
tömästi ja nykimättä suurimmalla vaihteella vetää
vaikka auton nopeus on 3 km tunnissa ja siitä nopeasti
ja tasaisesti nostaa nopeutta 114 km:iin tunnissa.
Tällainen moottorin joustavuus on aikaisemmin ollut
tuntematon autorakennuksen historiassa.

Paitsi räjähdystilan muotoa vaikuttaa moottorin
lämpötila ratkaisevasti sen tehoon ja taloudelliseen
käyntiin. Jokaisella moottorilla on sen rakenteesta
riippuva taloudellisin käyntilämpötila. Chrysler Six'-
in taloudellisin lämpötila on siitä syystä edullinen,
että se on siksi matala kuin 70—75° C. Chryslerissä
on moottorin lämpötilan säätämistä varten n. s. ter-
mostaatti, mikä itsetoimivasti pitää moottorin lämpö-
tilan sen käydessä juuri yllämainittuna, edullisim-
pana. Termostaatti estää kylmää moottoria käyntiin-
pantaessa jäähdytysveden kierron niin kauan kunnes
edullisin käyntilämpötila on saavutettu ja toiselta
puolen estää lämpötilan nousemasta tästä määrästä
moottorin ollessa kovastikin kuormitetun. Crysler
Six'in jäähdyttäjä on nimittäin niin suuripintainen ja
tehokas, että se ilman termostaattia jähdyttäisi liian
tehokkaasti, moottorin lämpötila pysyisi liian alhai-
sena. Moottorin lämpötila voidaan käytettäessä yli-
suuruista jäähdyttäjää pitää edullisimpana, siis riit- elinijän

tavan korkeana, joko säätämällä jäähdyttäjän läpi
virtaavaa ilmamäärää (vanha tapa) tai säätämällä
jäähdytysveden kiertoa niin, ettei vesi voi moottorin
käydessä pienellä kuormalla yhtä tehokkaasti jääh-
dyttää sylinterejä kuin veden vapaasti kiertäessä,
(Chryslerin järjestelmä). Molemmillakin järjestel-
millä pyritään siis samaan päämäärään, moottorh
lämpötilan pysyttämiseen aina edullisimpana, vaan
vanha jo vuosikymmeniä tunnettu järjestelmä ei kui-
tenkaan ole jaksanut päästä yleisesti käytäntöön siitä
syystä, että se itsetoimivaksi tehtynä aina on ollut epä-
varma ja siihen kuuluvat säätölaitteet ulkonaisille vai-
kutuksille liian alttiit. Ilmavirran säätäminen tapah-
tuu näissä jäähdyttäjän edessä olevalla sälesulkijalla,
millä jo on se epäkohta, että kääntyvät sälelistat esim.
pakkasella tahtovat aina jäätyä liikkumattomiksi ja
rapaisilla teillä taas tahtoo hiekka ja savi tukkia sen.
Kummassakin tapauksessa jää sulkija johonkin mieli-
valtaiseen asentoon liikkumattomaksi ja aiheuttaa
siten joko liian tehokkaan jäähdytyksen, mistä on seu-
rauksena huono kaasuttuminen ja palaminen, tehon
pienentyminen ja polttoainehukka tai liian huonon
jäähdytyksen, inistä seuraukset ovat moottorille vielä
paljoa vaarallisemmat.

Chrysler Six'ssä käytettyyn järjestelmään kuuluvat
itsetoimivat laitteet on sijoitettu niin, että ne ovat täy-
dellisesti suojatut kaikilta ulkonaisilta vaikutteilta.
Säätölaitteen muodostaa lämmön vaikutuksesta laa-
jeneva, itse jäähdytysvesivaippaan sijoitettu venttiili,
mikä tarpeen mukaan estää veden vapaata kiertoa.
Tässäkään Chryslerin järjestelmässä ei itse asiassa

Chrysler keskipakois-ilmanpuhdistaja, joka ei tarvitse minkään-
laista hoitoa eikä valvontaa ja joka täydellisesti estää tomun ja
veden pääsemästä moottoriin, joka täten saa moninkertaisen
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Chryslerin hydraulisen jarrujärjestelmän kaaviokuva.
Naissa jarruissa ei ole mitaan metallitankoja ja nahkaa, ei mitään, joka vaatii hoitoa tai

voitelua. Jarrujen tasaus etu- ja takapyörissä on yhtä varma kuin luonnonlaki johon

ole mitään periaatteellisesti uutta tai kokeilematonta,
ei mitään hoitoa kaipaavia tai vioittumiselle alttiita
osia. Se on niin yksinkertainen kuin suinkin saattaa
ajatella ja toimii yhtä varmasti kuin fysiikan lämpö-
laajenemislaki pitää paikkansa. (Katso kuvaa 2).

se perustuu

Eräs erikoisuus, joka ei sekään kyllä ole mikään
uutuus, vaan mikä osoittaa, miten insinööri Valter P.
Chrysler on käyttänyt hyväkseen vanhastaan tunnet-
tuja ja koeteltuja keksinnöitä, on ilmanpuhdistaja.

Se on ollut tunnettu jo miltei yhtä kauan kuin auto-
kin. Johan terve järki kyllä sanoo, että kaasuttajan
kautta ilmavirran mukana sylintereihin joutuva pöly
ja noki ovat omiaan muodostamaan karstaa sylinte-
reitten seinämille, mäntäin pohjille, venttiileille j.n.e.
sekä toiselta puolen vaikuttaa sylinterin seinämäin ja
männän välissä kuten hiomisjauhe, aiheuttaa ennen-
aikaisen sylintereitten ja mäntien kulumisen.

Aikaisempain ilmanpuhdistajain haitat olivat kui-
tenkin suuremmat kuin niiden tarjoamat edut. Ne
vaativat ensinnäkin liian paljon hoitoa ja toiseksi
niissä täytyi olla vesikerros, mikä pidätti tomun ilmas-
ta. Vesikerros on ilmanpuhdista jassa kyllä siitä edul-
linen, että se on tehokas tomun puhdistaja, vaan se
aiheuttaa suuren ilman virtausvastuksen ja suuren
polttoaineen kulutuksen, vesi jäätyy lämpötilan alen-
tuessa hiukankin alle o°:een ja sitäpaitsi imeytyy
sylintereihin helposti esim moottorin lyödessä takaisin
kaasuttajaan vettä. Mitä viimeksi mainitusta on seu-
rauksena, senhän moottorimiehet ainakin hyvin tietä-
vät. (Kuva 5).

Chryslerin keskipakoispuhdistaja on yhtä yksinker-
tainen kuin se on nerokaskin, eikä se vaadi mitään
erikoista hoitoa. Ilmavirta saattaa kaksoistuulettaja-
siiven pyörimään. Ylempi siipi työntää ilman puh-
distajan laitoja varten ja täten syntyneen ilmavirran
mukana seuraavat luonnollisesti myöskin ilmassa ole-
vat kiinteät epäpuhtaudet, tomu j.n.e. Mitä raskaam-
pia nämä kiinteät hiukkaset ovat sitä voimakkaammin
heittää siipi ne puhdistajan seinämää vasten.

Alempi siipi imee ilmaa moottoriin ja imeytyy sinne
pääasaissa ilmaa ylemmän siiven keskiosasta, siis

puhdasta ilmaa. Tähän perustuu siis
Chryslerin ilman puhdistaja. Mikä vai-
kutus sillä on näkee siitä, että Chrysle-
rillä on ajettu kokonaista 40,000 km
kertaakaan puhdistamatta sylinterejä.

Edellä on esitetty ainoastaan muuta-
mia niistä periaatteista, mitä insinööri
Valter P. Chrysler, yksi autorakennuk-
sen suurmies, on autoaan suunnitelles-
saan käyttänyt. Edellä esitetystä se jo
ilmenee, vaan mainittakoon se vielä
kerran, ettei hän autoaan suunnitel-

lessa ole käyttänyt mitään uusia keksintöjä. Hänen
autossaan ei ole mitään periaatteellisesti uutta, ei
mitään ennen koettelematonta, ei mitään, minkä vielä
käytännössä pitäisi osoittaa kelpoisuutensa tai parem-
muutensa. Uutta ja suuremmoista on ainoastaan se
täydellisyys, millä nämä vanhat, koetellut periaatteet
on sovitettu käytäntöön, ja ettei se ole vaan uutta
vaan suorastaan autorakennusalalla mullistavaa, sen
osoittavat Chryslerin saavutukset.

Tähän asti olemme puhuneet ainoastaan mootto-
rista, mikä kylläkin kieltämättä on auton tärkein osa,
— sen sydän.

Kieltämätön totuushan on, ettei mikään auto ole
parempi kuin sen moottori. Chrysler on kuitenkin,
ollen uusi alusta loppuun, valonheittäjistä numero-
lyhtyyn suunniteltu ja rakennettu ehdottomasti sopu-
suhtaiseksi moottorinsa kanssa, käyttäen hyväksi kaik-
kia mahdollisia aikaisemmin saatuja kokemuksia.

Kytkin, runko, voimansiirtolaitteet, jarrut j.n.e. ovat
kaikki suunnitellut siten, että ne varmasti kestävät 68
hevosvoimaisen moottorin niille asettamat rasitukset.

Katsellessa rungon poikkileikkausta näyttää se 2-
tonnin kuorma-autosta lainatulta. Kytkin on luja-
rakenteinen ja siksi joutava, että auto nykäisemättä
suurella vaihteella saadaan liikkeelle.

Kaaviokuva, joka näyttää tavallisten
takapyöräjarrujen jatavalllisen hyd-
raulisen jarrutuksen eron. Pilkku-
viiva näyttää Ghryslerin Lockhead
jarrujen tehokkuuden. Kuten nä-
kyy, on tulos erinomainen vasta-
kohta Chryslerin moottorin teholle.
Katso kirjoituksen alussa olevaa
Chryslerin saavutusluetteloa.
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A sytytyksen säätö-
vipu, B puolivalokat-
kaisija, C merkinan-
tokatkaisija, D käsi-
kaasuvipu, E yhdis-
tetty valaistuksen ja
sytytyksen katkaisija,
h ainperimittari, G
öljymanometri, H

lämpömittari, I bent-
siinimittari, K kuris-
tusventtiili, L käsijar-
ru, M käyntiinpano-
katkaisija, N jalka-
tuki, O jalkakaasu,
P nopeusmittari, K
jalkajarru, vaikuttaa
kaikkiin neljään pyö-
rään, S kytkinpoljin,

T vaihdetanko.

Chryslerin ihanteellinen kojelauta
Voimakas moottori vaatii ehdottomasti vastaavasti

tehokkaat jarrut. Jarrujen ja moottorin tehon täytyy
tietysti aina olla suhteelliset. Chryslerin nestepaine-
jarrut ovat itse asiassa niin tehokkaat, että auto aina,
vaikeimmissakin tilanteissa on varmasti ohjaajan hal-
littavissa. Jarrujen tasaus on ehdottomasti luotet-
tava ja varma, yhtä varma kuin nestepaineen jakau-
tumista koskeva fysiikan laki. Voimansiirto jamiinin
tapahtuu nestepaineella yhteisestä puristuskammiosta,
joten tasauksen aina täytyy olla varman. Jarrujen
varmasta tasauksesta johtuu, että niitä huoletta voi
käyttää niin suurella nopeudella ajettaessa kuin jyr-
kissä käänteissäkin tarvitsematta pelätä, että auto
alkaa heitellä sivulle tai luistaa. Toinen etu tällä
jarrujärjestelmällä on se, etteivät jarrut tarvitse hoi-

toa senkään vertaa kuin vanhat, pelkästään takapyö-
riin vaikuttavat jarrut. Koko jarrulaitteissa ei ole
ainuttakaan voitelua kaipaavaa kohtaa. Niissä ei ole
ainuttakaan niveltä, teräsköyttä tai muuta kohtaa,
mitä tarvitseisi tarkastaa, kiristää j. n. e. tai minkä
uudistaminen kulumisen vuoksi olisi tarpeellista. Jär-
jestelmä on sekä teoreettisesti että käytännöllisesti
katsoen täydellinen ja tehokkuutensa puolesta ehdotto-
masti paras tähän asti tunnetuista. Esimerkkinä mai-
nittakoon ainoastaan, että Chrysler Six 50 km tunti-
nopeudesta voidaan jarruttamatta pysäyttää 4.5 m
matkalla. Että Chryslerin nestepaine-jarrujärjestelmä
todella on edullisin mahdollinen, sitä todistaa myös
se, että kaikista niistä 32 amerikkalaisesta autoteh-
taasta, jotka elokuuhun mennessä v. 1924 olivat va-
rustaneet autonsa nelipyöräjarruilla 26 käytti Chrys-
lerin Lock-head järjestelmää ja loput 6 kolmea eri jär-
jestelmää.

Moottorin tehokkuuden tarjoamista eduista ovat
mainittavimmat mäennousukyky ja kyky äkkiä nostaa
nopeutta. Vaan jollei auton koko muu rakenne, pai-
nonsijoitus, painopisteen asema j. n. e. ole sopusoin-
nussa moottoritehonkanssa, niin ei auto suinkaan ole
mikään mallivaunu. Se ei pysy tiellä, se hyppii hel-
posti ja tahtoo heitellä jokohtuullisellakin nopeudella

käänteissä, joita meikäläisillä maateillä ainakin tun-
netusti on riittämiin asti. Sellainen auto on vaikea
ohjata eikä siinä olijat saata tuntea sellaista turvalli-
suuden tunnetta kuin mitä hyvässä autossa ajaessa
täytyy voida tuntea. Tällaista turvallisuuden tun-
netta ei voi synnyttää paraskaan moottori vaan moot-
torin ja auton muun rakenteen sopusuhtainen suhde.
Sitä varten vaaditaan mahdollisimman alhaalla oleva
painopiste, oikea painon jaoittelu ja tehokkaat jouset.
Jousien suhteen on Chrysler asetettava kappaleen
matkaa edelle muita amerikkalaisia autoja, sillä sen
jousijärjestelmä eroaa siksi silmäänpistävästi tavalli-
sista amerikkalaisista. Jouset on ensinnäkin sijoitettu
mahdollisimman lähelle pyöriä ja niiden kanssa yh-
densuuntaisiksi, mikä seikka vaikuttaa uskomattoman
paljon auton kykyyn pysyä tiellä. Jousien vaikutusta
täydentävät vielä iskunvaimentajat ja matalapaine-
renkaat. Jousijärjestelmän tehokkuudesta johtuu suu-
relta osalta, että Chryslerillä 50—80 km tuntinopeu-
della voi ajaa varsin jyrkissäkin käänteissä.

Myöskin kori on rakenteellisesti niin täydellinen
kuin suinkin voi ajatella. Sen suunnittelu todistaa
sekä hyvää makua että suurta kokemusta. Jo varuste-
laudan asettelu todistaa tätä. Se on sopusuhtaisuu-
dessaan ja yksinkertaisuudessaan todella täydellinen.
Vaikka siinä on jopa jäähdytysveden lämpötilamitta-
rikin, on mittareitten sijoitus niin keskitetty ja sopu-
suhtainen, ettei yksikään laite tai mittari siinä näytä
liialta vaan päinvastoin saa jo niiden asettelusta sen
käsityksen, että jokaisella laitteella ja mittarilla to-
della on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä. Mittareit-
ten valaitus on epäsuora, mutta tehokkaampi kuin
tavallinen suora mittarivalaistus. Paitsi mittaritau-
lua valaisee varustelaudan lamppu jalkapolkimet, mit-
kä tavallisesti ovat aivan pimeässä.

Chryslerin moottorin ennenkuulumaton joustavuus
ja tehokkuus, sen mäennousukyky ja kyky äkkiä nos-
taa nopeutta, moottorin ja jarrujen sopusuhtaisuus,
vakavuus tiellä tekevät sen autoksi, mikä varmaan
sopii paremmin meille kuin mihinkään muuhun maa-
han, sillä täytyyhän myöntää, että meidän maan-
tiemme vaativat sekä tehokkaamman moottorin että
jarrut sekä vakavammin kulkevan auton kuin yleensä
tiet muualla. Chryslerin saavutukset ovat itse asiassa
niin yllättäviä, että ne kautta maailman ovat asetta-
neet sen edelle kaikkia muita, ja erikoisesti silloin kun
on kysymys huonoista teistä ja ehdottomasta luotetta-
vaisuudesta. Niinpä on Chrysler Six jo muutamia
kuukausia sen jälkeen kun ensimäinen näitä autoja
Suomessa nähtiin, saavuttanut täälläkin sellaisen eri-
koisaseman, mihin mikään muu auto aikaisemmin ei
ole voinut päästä.

HflH KESKUSKIRJAPAINO Oy.


