
Jakajan käyttöpyörä

Kaasukanava-osan kiinn
mutteri ja pultti

Kannen kiinn.
mutteri ja pultti

Katkaisija

Sytytysjärjestys

Katkaisijan jalusta

Välikampilaakeri

Tuulettajan laakeri

Voitelukuppi

tiiviste

Tuulettajan ja vesipumpun
akseli

Ventt.varren suojuksen ruuvi

Ventt.varren suojus

Nokka-akselin päätelaakeri

Väli-kampilaakeri

Kampilaakeri

Vauhtipyörän
kiinn.mutteri

Nokka-akselin painelaakeri

Vauhtipyörän
kiinn.pultti

Nokka-akselin hammaspyörän
mutteri

Käyntiinpanokammen
holkki
Tuulettajan käyttöpyörä

Öljykanava

Vauhtipyörä
Vauhtipyörän

Öljyvuodon estäjä
Öljykanava

suojus

Öljynpoistohana Kampiakseli Öljykanavat
Kampilaakeri

Chrysler auton moottorin pituusleikkaus.
Huomatkaa seitsemän lujaa kampilaakcria. Laakerien

välinen suurin etäisyys on 7 '/'•* sm.

Längdgenomskärning av Chryslers motor.
Observera de sju kraftiga ramlagren. Största avs

ståndet från lager till lager är 7 l /« cm.



Imu- ja pakoventtiilit

Mäntärengas

Männän tappi

Männän tapin asetusruuvi

Venttiilin nostajan tarkistus

Venttiiliohjaaja

Öljynsyöttöaukon kansi

Ventti ihjousi

Jousilautanen

Öljysuppilo

Öljykanavat

Ventt.lautasen alustaruuvi

Venttiilinvarren tarkistus

Venttiilin nostaja

Kiertokanki

Kiertokangen laakeripultit

Öljynpuhdistaja

Öljypinnan osoittaja

Cnrysler moottorin polkkl~
leikkaus.

Tvärsnitt av Chrysler
motorn.

Huomattakoon räjähdystilan ihanteellinen
muoto, runsasmittaiset vesikanavat ja suuret
öljykanavat akselissa. Kampiakselista puriste*
taan öljy ylös venttiiliohjaajiin ja venttiilien
varsiin, joten ne eivät koskaan voi jäykistyä.

Observera explosionskammarens idealiska
form samt kylvatten; och oljekanalernas riks
liga dimensionering. Oljan stänker ända
upp till ventilskaften, varigenom dessa aldrig
kunna hänga upp sig.



Chrysler Six

Chrysler Six: Roadster urheilumalli
2—4 hengelle.

Se, joka haluaa yksityiskohtia myöten täydellisen
auton, tarkoitettu urheilua sekä pitkiä matkoja varten,
valitkoon Roadster mallin.

Chrysler Six Sport~Roadster för
2—4 personer.

För den, som önskar en automobil, fulländad i
minsta detalj, särskilt ämnad för sport och långfärd,
är Roadster det riktiga.

Ylhäältä tummempi hiekkaväri Urheilu*Phaeton
mallin kelpo varusteiden sekä vaunun yleensä hienojen
piirteiden yhteydessä, tekee ehdottoman kauneuden vai*
kutuksen.

Hållen i sandfärgad ton, mörkare upptill, försedd
med samma durabla utrustning som Sport Phaeton
typen, gör den med sina eleganta linjer ett intryck av
absolut skönhet.

Istuimen takana tilava matkatavaran säilytyslo*
kero.

Rymligt fack för uppbevarande av resgods, m. m.
finnes.
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Urheilu*Phaeton malli on lakeerattu

merensinisellä emallivärillä ja on se yhtä

kestävä ja käytännöllinen kuin kaunis. Is*
tuimet ovat erittäin mukavat, patjoitus oi*
keata espanjalaista nahkaa, jonka väri hyvin

pii yhteen muun sisustuksen kanssa.

Erinomaiset mittasuhteet, ihanteellinen
painonosittelu, matemaattisesti yksinkertai*

nen sopusuhtaisuus sekä hienonhienot piir*
teet tekevät kerrassaan lumoavan vaikutuk*
sen, jota vielä kiihdyttää, autolla jo ensi

ertaa ajettaessa, sen sisäiset ominaisuudet.

5 hengen Urheilu auto 5 personers Sport-Phaeton

Sport*Phaeton typen är hållen i marin*
blå ton och emaljlackerad samt är lika håll*
bar och praktisk som vacker. Sätena äro
ovanligt komfortabla, ovantåget äkta spanskt
läder, i färg väl harmonierande med den
övriga inredningen.

De utsökta proportionerna, den idea*
liska viktfördelningen, den matematiskt enkla
symmetrin och de eleganta linjerna göra ett

rent av fascinerande intryck, vilket redan
vid den första färden ytterligare stegras på

grund av Chryslers inre egenskaper.



Chrysler Six

3 hengen Sedan. 3 personers Sedan.

Chrysler Six'in katetut mallit tarjoavat mitä suurim*
man mukavuuden.

De täckta typerna av Chrysler Six erbjuda all tänk*

Korit ovat Fischerin maailmankuulua valmistetta.
Niistä ei puutu mitään auringonvarjostimesta ja lämpö*
johdosta hiottuihin kristallimaljakkoihin saakka.

bar komfort.

Varusteet ovat muuten samaa oivallista laatua kuin
Phaeton mallissa.

Karosserierna aro av Fischers världsberömda fabri*
kat. Hos dem saknas intet från solskyddsskärm och
värme*element till slipade kristallvaser.

Utrustningen är för övrigt samma gedigna som hos
Phaeton typen.



Chryslerin patentin saanut kevytme-
tallimäniä painaa ainoastaan 300 grammaa. Sen ihanteella
nen muoto tekee sylinterien voitelun tehokkaaksi sekä pitää tuule*
tuksen avulla männän kylmänä sekä estää sen leikkaamasta kiinni
sylinteriin. Aines on kovaa kuin teräs.

Chryslerin keskipakois-ilmanpuhdiS"
lata, joka ei tarvitse minkäänlaista hoitoa eikä valvontaa ja joka
täydellisesti estää tomun ja veden pääsemästä moottoriin, joka täten
saa moninkertaisen elinijän.

Chryslers patenlerade läiimetallkan~
nor väga endast 300 gram. Den idealiska formen möjliggör såväl
effektiv smörjning av cylinderväggen som avkylning genom venti*
lation samt förhindrar kannorna att skära fast. Materialet är så
hårt att det ger ifrån sig en ren klockklang.

Chryslers centrifugalluflrenare, som icke
behöver någon som helst vård och vilken fullständigt hindrar
damm och vatten att intränga i motorn. Denna erhåller härigenom
en mångdubbelt större livslängd.
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Moottoritehoa on vuosi vuodelta
yhä lisätty ja lisätty, vaan jarrujen
teho ei ole lisääntynyt moottorin
tehon lisäystä vastaavasti. Kun
viimeisten kymmenen vuoden kv*
luessa auton kyky nostaa nopeutta
on kaksinkertaistunut, on pysäyt*
tämisnopeus pysynyt muuttumatto*
mana. Aikaisemmilla pienillä no*
peuksilla olivat jarrutkyllä riittävän
tehokkaat, vaan nykyisillä nopeuk*
silla sekä yhä vilkastuvan liiken*
teen vuoksi on aikaisempien jarru*
jen teho jäänyt riittämättömäksi.
Autojen hallinta kaikissa tilanteissa
on käynyt jarrutehon riittämättö*
myyden vuoksi yhä epätäydelli*
semmäksi ja samalla on siis ajo*
varmuus yhä pienentynyt.

Chryslerin nestepainejarrut eivät
ainoastaan ole saattaneet auton
hallintaa samalle tasolle kuin „pien*
ten nopeuksien aikana", vaan ovat
tehneet siitä auton, mikä kaikilla
nopeuksilla ja kaikissa tilanteissa
on mitä täydellisimmin ohjaajan
hallittavissa.

Motoreffekten har under årens lopp gradvis ökats utan att
bromseffekten kunnat hålla jämna steg med motorutvecklin*

gen. Medan automobilens accelerationsförmåga under se*
naste decennium fördubblades, förblev retardationsförmå*

; gan oförändrad. Medan bromseffekten vid den tidigare
| låga hastigheten varit tillräcklig, blev den vid de nu

; uppnådda höga hastigheterna och den tätare trafiken
otillräcklig. Automobilen gled allt längre bort från

! ijtio,. d en effektiva kontroll, som är förutsättningen för
i.l' ;

,
all säkerhet vid körandet.

\J__ • • ■ j Chryslers hydrauliska bromssystem har icke
L blott fört kontrollförmågan tillbaka till ~de

| --V- v låga hastighetemas tidevarv" utan även
•••" ' *X3StiMif av denna automobil skapat ett fort*

j. ! skaffningsmedel, som fullständigt kan
\T ' underkastas förarens vilja och kon*

—'■■'■ ; . troll vid varje körhastighet och
.\, i i varje situation.

\j I . I ; [ s 0 • Vidstående schema ger ett
VH i | begrepp om den oer*
|\ n! ;-~"i i v hörda bromseffekten

..,,,. I,X L r; . ■....;. i U—i -■■;■.. :-;;>Cffl *<>>$ - -;- t hos Chrysler Six.

Tähän liittyvästä piirroksesta käy
ilmi Chryslerin jarrujen ennenkuu*
lumaton teho. Jarrutusmatka

Avbromsniiigs-
sträcka

Jarrutus tavallisessa 2*pyör. jarrussa
»

»

» 4* » »

Bromseffektcn hos vanlig 2shjulsbroms
)> » » 4r- »

Chryslerin nestejarrussa » » Chryslers hydrauliska broms
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