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ALKULAUSE
Olette nyt CITROEN C 6:n onnellinen omistaja ja tulette

mielihyväksenne pian huomaamaan, että sen kunnossapito
■ja käyttö on yhtä yksinkertainen kuin sen rakenne.

Eivät huonot tiet, pitkät taipaleet, sade, pöly, aurinko
eikä lumi voi tahingoittaa voimakasta, 50 hv. C 6:nne.

Se on rakennettu vastustamaan kaikkia näitä vaatoja,
mutta huonoa hoitoa tai välinpitämättömyyttä
se ei siedä. Sen kestävyys riippuu teistä.

Tämä pieni kirjanen tahtoo osoittaa teille miten teidän
on meneteltävä saadaksenne kokea sitä tyydytystä ja niitä
iloja, joita auton omistaminen voi tarjota.

Kuten sisällysluettelosta käy ilmi, on kirjanen jaettu kol-
meen lukuun: Vaunun käyttö, rakenteen selitys ja voitelu.
Ja voitte olla varma siitä, ettei mitään vakavampia häiriöitä
synny, jos vaan tarkasti noudatatte kirjassa annettuja ohjeita.

Jos kuitenkin tavalla tai toisella syntyisi sellaisia vikoja,
joita ette itse kykene korjaamaan, löydätte kaikkialla sekä
kotimaassa että ulkomailla liikkeitä ja korjauspajoja, jotka
teitä voivat auttaa. Meidän haaraliikkemme ja edustajamme
voivat suorittaa kaikki tarvittavat korjaukset hyvin, halvalla
ja virheettömästi.



I OSA

Vaunun käyttö.

Ajolaitteet.

Selvyyden vuoksi tahdomme jakaa nämät seuraaviin
ryhmiin:

1) Varsinaiset ajolaitteet.
Ajaessaan kuljettaja hoitaa oikealla kädellä (vau-
nuissa, joissa ohjaus on vasemmalla):

Vaihdetankoa ja
Käsijarrua,

oikealla jalalla:
Jalkajarrua (Servo nelipyöräjarru) ja
Kaasupoljinta,

sekä vasemmalla jalalla
Kytkintä.

2) Kojelauta.

Oikealla: Käyntiinpanokosketin ja ilmaläppä.

Vasemmalla: Sytytyskatkasijajatyhjänäkäyntisäätö.
Keskellä: Varsinainen kojelauta.

Ohjauspyörän keskellä: Valokosketin ja merkin-
antotorvien koskettimet.

Ennenkuin lähtee ajoon on tarkastettava:

1) Onko renkaissa riittävä ilmapaine.
2) » jäähdyttäjässä tarpeeksi vettä.
3) » säiliössä tarpeeksi bentsiiniä (Säiliön tilavuus

noin 55 1.)
4) » moottorissa tarpeeksi öljyä.
5) » bentsiinihana auki.
6) » vaihdetanko vapaa-asennossa.
7) » käsijarru kiristetty.
8) » sytytyskatkasija asennossa.
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Ajon alkaessa.
A. — Käyntiinpano.

Ensiksi on koetettava kulkeeko vaihdetanko vapaasti
sivuttain edestakaisin, jolloin se on vapaa-asennossa. Sen
jälkeen painetaan sytytyskatkasij a sisään, vedetään ilma-
läppää säätävä nappi ulos ja painetaan käyntiinpanokoske-
tinta. Niin pian kuin moottori rupeaa käymään painetaan
ilmaläpän nappi jälleen .sisään.

B. — Kytkeminen ja ajo.
1) Kun moottori on alkanut toimia, painetaan kytkin-

pöljin pohjaan asti ja pidetään samalla oikea jalka valmiina
kaasupolkimen vieressä.

2) Käännetään vaihdetankoa vasemmalta oikealle sa-
malla vetäen sitä taaksepäin, jolloin kytkeminen ensimmäi-
seen vaihteeseen tapahtuu.

'.V) Käsijarru irroitetaan.

Ensimmäinen vaihde.
Kun kytkeminen ensimmäiseen vaihteeseen on tapah-

tunut annetaan kytkinpolkimen hitaasti nousta samalla
antaen kaasua. Vaunu lähtee silloin hitaasti liikkeelle ja
kun on saavutettu jonkun verran vauhtia siirrytään toiseen
vaihteeseen.

Kuva i. A) Vapaakäynti; B) Ensim. vaihde; C) Toinen
vaihde; D) Kolmas vaihde; Z) Taaksepäinkulku vaihde.
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Toinen vaihde.
Siirryttäessä ensimmäisestä vaihteesta toiseen kytke-

tään taasen vapaalle polkemalla kytkinpoljinta samalla
lopettaen kaasuttamisen. Vaihdetanko viedään takaisin
vapaa-asentoon ja senjaikeen keveästi painamalla vasem-
paan ja eteenpäin, jolloin kytkeminen toiseen vaihteeseen
tapahtuu. Nyt annetaan kytkin nousta samalla antaen
kaasua, jolloin vaunun vauhti lisääntyy. Kun noin 20 km
nopeus on saavutettu, on siirryttävä kolmanteen vaihtee-
seen.

Kolmas vaihde.
Kolmannessa vaihteessa voimansiirto tapahtuu välittö-

mästi. Siirryttäessä toisesta vaihteesta kolmanteen, kytke-
tään niinikään vapaalle ja lopetetaan kaasutus. Senjälkeen
viedään vaihdetanko samaten vapaa-asennon kautta —

jossa tehdään pieni pysähdys — kolmanteen vaihteeseen.
Tämän jälkeen annetaan kytkin nousta ja lisätään kaa-
sua.

Ajo taaksepäin
Taaksepäinkulkua varten vaihdetanko työnnetään

vapaa-asennosta oikealle ja eteenpäin senjälkeen kun kytkin
ensin on poljettu vapaalle. Sitten lisätään varovasti kaa-
sua ja annetaan polkimen hitaasti nousta. Ennenkuin
jälleen kytketään eteenpäin ajoa varten on tärkeätä, että
vaunu on aivan pysähdyksissä.

Pysähdyttäminen tapahtuu siten, että siirretään oikeajalka
kaasupolkimesta jalkajarruun, jota poljetaan pehmeästi.
Kytkintä poljetaan vasta sitten kun vauhti on vähenty-
nyt, jolloin myös jarrutetaan lujemmin siksi kunnes vaunu
kokonaan pysähtyy, mutta moottori jää käyntiin. Vaihde-
tanko siirretään vapaa-asentoon, jonkavoi tarkastaa koetta-
malla kulkeeko tanko vapaasti sivuttain. Sitten vedetään
käsijarru tiukkaan, jonka jälkeen voi päästää sekä kyt-
kimen että jalkajarrun.

Moottori pysähdytetään katkaisemalla sytytys.

AJO UUDELLA TAI PERINPOHJAISESTI KORJATULLA
VAUNULLA.

On erittäin tärkeätä että ensimmäiset 2000 km ajetaan
alhaisella nopeudella. Ostajan eduksi on seurata alla annet-
tuja sääntöjä:
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1) Ajonopeudet.
a) Nopeuden ei pidä ylittää:

3 vaihd. 2 vaihd. 1 vaihd.
Ensimm. 500 km 50 km 25 km 15 km

500—1000 » 70 » 35 » 20 »

1000—2000 » 80 » 40 » 25 »

Ajettuaan 2000 voi nopeutta asteettain lisätä.

b) Käyntiin pantaessa moottorin vauhtia ei saa yht-
äkkiä kiihdyttää varsinkin jos se on kylmä.

2) Voitelu.
Seuratkaa tarkoin luvuissa 2 ja 3 annettuja ohjeita.

Tärkeätä on varsinkin että kampikammiossa oleva öljy
vaihdetaan ensimmäisten 500 km jälkeen.

AJOA KOSKEVIA YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ.
Sen jälkeen kun laakerit ja männät ovat kuluneet tar-

peelliseen käyttökuntoon, joka on tapahtunut noudatet-
tuanne yllämainitussa taulukossa annettuja määräyksiä
kulkunopeuksien suhteen, ei kuljettajalla enää ole erikoisen
paljon silmälläpidettävää. Joitakin sääntöjä on kuitenkin
edullista ottaa huomioon:

Jalkaa ei pidä koskaan pitää kytkinpolkimella ellei tätä
käytetä, vauhtia ei saa kiihdyttää yhtäkkiä, ainoastaan
asteettain, ei myöskään saa koskaan kytkeä vapaalle ajaessa
ylösmäkeä kiihdyttääkseen tällä tavalla moottorin kierto-
nopeutta, sillä sen sijaan että auttaisitte moottoria pilaatte
kytkimen, jokatällöin pääsee luistamaan. Samaten on vaa-
rallista polkea kytkin irti alamäessä sillä voimansiirtolait-
teet voivat jälleenkytkiessä helposti vahingoittua vauhdin
ollessa liian suuren.

Lähestyessä tienmutkaa on ajoissa jarrutettava niin että
vauhti mutkassa on sopiva. Lähestyessä mäkeä on ajoissa
annettava runsaasti kaasua, mutta jos nousu on niin pitkä
tai jyrkkä, että moottorin kiertonopeus huomattavasti ale-
nee, on nopeasti siirryttävä toiseen vaihteeseen, ennenkuin
moottori rupeaa jyskimään.

Servo-jarru on hyvin voimakkaasti vaikuttava. Totut-
tautukaa sen käyttöön. Älkää koskaan polkeko jarrupol-
jinta äkillisesti ja pohjaan asti. Se on hyödytöntä ja vaaral-
lista. Luottakaa Servo-jarruunne, älkää jarruttakokoskaan
enemmän kuin mitä tarpeellista on.
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II OSA.

CITROEN C 6:n rakenteen se-
litys ja ohjeita sen kunnossa-

pitämiseksi.

1. MOOTTORI.
Moottori, kytkin ja vaihdelaatikko ovat liitetyt yhdeksi

kappaleeksi, joka on neljästä kohdasta kiinnitetty kone-
alustaan. Kiinnityskohdissa on kumieristys. Moottori on
6-silinterinen, männän läpimitta 72 mm, iskupituus 100 mm.
Silinterien tilavuus on yhteensä 2442 sm 3 . Kehittää 50 hv.
3000 kierr.

Moottoriin kuuluu täydelliset puhdistuslaitteet, esim.
ilman, bentsiinin ja öljynpuhdistajat. Näiden puhdistus-
laitteiden tarkoituksena on varmentaa moottorin käyntiä
sekä vähentää sen osien kulumista.

Silinteriryhmä on valettu yhteen kampikammion ylä-
osan kanssa, jossa myös kampi- ja nokka-akselien laakerit,
sijaitsevat. Silinterikansi on irroitettava, mikä suuresti
helpottaa polttokammioiden ja mäntien yläosien puhdista-
mista sekä venttiilien hiomista.

Kampiakseli lepää neljässä valkometallilla vuoratussa
pronssilaakerissa ja on tasaisemman käynnin saavuttami-
seksi varustettu vastapainoilla.

Männät ja kiertokanget.

Männät ovat kevytmetallista ja rakenteeltaan sellaiset
ettei naksahduksia synny moottorin ollessa kylmänä ja
että ylilaajeneniinen moottorin ollessa kuumana tulee este-
tyksi. Ne ovat varustetut kahdella öljytiiviillä renkaalla;
kolmas toimii öljynkuljettajana, joten männäntapin voi-
telu on turvattu. Kiertokanget ovat takoterästä.
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Nokka-akseli lepää neljässä laakerissa ja käyttää ham-
masratavälityksellä öljypumppua ja virranjakajaa käyttä-
vää kohtisuoraa akselia.

Ventiilit. Sekä imu- että poistoventtiilit ovat valmis-
tetut erikoisteräksestä ja imun ja poiston helpottamiseksi
läpimitaltaan suuret. Ne ovat asetetut vinosti silintereihin
nähden; täten tulee räjähdystila pienemmäksi ja venttiilin-
ohjausholkkien jäähdytys tehokkaammaksi.

Venttiilejä nostaa säädettävät venttiilinnostajat, jotka
ovat sijoitetut nelittäin erikseen valettuihin ohjauskappa-
leisiin. Venttiilinnostajien jatkuva riittävä voitelu tapah-
tuu kampiakselin roiskiessa öljyä kampikammiossa. Vent-
tiilien ja venttiilinostajien väli pitää olla 0,15 mm.

Tyhjiösäiliö. Bentsiinin syöttö tapahtuu tyhjiöjärjes-
telmän avulla. Tyhjiösäiliö sijaitsee torpedopeltin alla.
Se imee bentsiiniä säiliöstä, joka on vaunun takapäässä.
Tyhjiösäiliöstä vuotaa bentsiini omasta painostaan kaasut-
tajaan. Tarpeellinen tyhjiö syntyy erikoisen moottorin
imuputkeen liitetyn putken kautta. Tyhjiölaite ei kaipaa
erikoista hoitoa, koska siinä ei ole mitään osia, joihin bent-
siini voi vaikuttaa.

Tyhjiösäiliön pohjalle kokoontuvat kaikki bentsiinissä
mahdollisesti esiintyvät vieraat ainekset kuten vesi, lika
y. m., joten säiliö on tyhjennettävä joka toinen tai kolmas
kuukausi.

Tämä tyhjentäminen tapahtuu siten, että hana ruuva-
taan kokonaan irti ja annetaan lian juosta ulos, jonka jäl-
keen jälellä oleva bentsiini siivilöidään jakaadetaan takai-
sin säiliöön. Jos tämä puhdistus ei ole riittävä irroitetaan
tyhjiölaite kokonaan ja puhdistetaan.

Kaasuttaja, joka sijaitsee moottorin oikealla puolella, on
ilma- ja bentsiinipuhdistajilla varustettu Solex, tyyppi 30
M. O. V. Siinä on kaksi suudinta, tyhjäkäyntisuudin ja
pääsuudin, joista edellinen toimii ainoastaan käyntiinpan-
taessa ja moottorin käydessä hitaasti. Sen mukaan kuin
kaasuntuloa säätävä läppä -— joka on yhteydessä kaasu-

polkimen kanssa —■ avautuu, lakkaa tyhjäkäyntisuudin
toimimasta ja pääsuudin alkaa itsestään toimia tyydyttäen
siten moottorin bentsiinitarpeen. Imuputkessa kaasu kul-
kee erikoisen kuumennuslaitteen läpi, joten se tulee moot-
toriin kuumennettuna. Koska imuputkien eri osat ovat
tarkasti säännölliset, virtaa kaasuseos aina tasaisesti moot-
toriin riippumatta ulkonaisista lämpösuhteista.

9



Kuva 2. Solex kaasuttaja.
\) Kaasuläpän vipuvarsi. 2) Sekotuskammio. 3) Kaasuläpän asetusruuvi. 4) Uimuri-
pesän kiinnitysruuvi. 5) Tyhjänäkäynnin kiihdytysruuvi. 6) TyhjänäkäynniD säätö-
ruuvi. 7. Uimuripesän neulaventtiili. 8) Ihnarengas. 9) Ilmarenkaan kiinnitys-
ruuvi. 10) Kuristusläpän vipuvarsi. 11) Bentsiiniputken yhdistyspidike. 12) Uimuri.
13) Uimuripesä. 14) Käyntiinpano- ja tyhjänäkäynnin suudin. 15) Pääsuudin.

Kaasuttajan säätäminen.
Kaasuttaja ei kaipaa mitään erikoista säätöä, sillä se

on jo tehtaasta toimitettaessa säädetty parhaita tuloksia
silmälläpitäen:

Ilmankuristusrengas 23
Tyhj äkäyntisuudin 55
Pääsuudin 110 X 41

A. Tyhjäkäynnin säätäminen. (Nämä ohjeet ovat
Solex-tehtaan antamia.) Tyhjäkäyntisuudinta säädetään
vaunun seisoessa ilman että pääsuudinta kosketaan. Tämä
säätö jakaantuu kahteen otteeseen:

1. Kaasuseoksen säätäminen.
Tämä tapahtuu ruuvaamalla tyhjäkäynti-ilmasäätö-

ruuvia kiinni, jos halutaan runsaammin bentsiiniä, päin-
vastaisessa tapauksessa ulospäin.

Liian runsaan bentsiinitulon tyhjäkäynnissä tuntee siitä,
että

a) moottori käy epätasaisesti;
b) moottori pysähtyy itsestään jonkun ajan hitaan

käynnin jälkeen. Jos ilmaläppä avataan senjaikeen

10



kun moottori on pysähtynyt, tippuu bentsiiniä ulos
kaasuttajasta.

c) sytytystulpat ovat nokeentuneet.
Jos siis bentsiinintulo on havaittu liian runsaaksi ruu-

vataan tyhjäkäynti-ilmasäätöruuvia ulospäin.

Liian laimean sekotuksen tyhjäkäynnissä tuntee siitä,
että moottori — varsinkin kylmänä — tahtoo pysähtyä ja
että sitä on vaikea saadakäyntiin. Tällöin ruuvataan säätö-
ruuvia sisäänpäin.

Jollei säätöruuvin kiertäminen auta on tyhjäkäynti-
suudin vaihdettava toiseen, joka on numeroa suurempi tai
pienempi sen mukaan kun tarve vaatii.

On edullista käyttää tyhjäkäyntisuudinta, jokaon vähän
suurempi kuin mitä tarve vaatii, sillä vähän runsaampi
bentsiinintulo helpottaa käyni iinpanoa, eikä vaikuta nimek-
sikään bentsiininkulutukseen.

Tämä tapahtuu kiertämällä kaasuläppää säätävää ruu-
via; on kuitenkin tärkeätä, ettei säätäminen tapahdu moot-
torin ollessa lämpimänä, sillä muutoin voi syntyä vaikeuksia
saada sitä kylmänä käyntiin.

2. Moottorin tyhjäkäyntinopeuden säätäminen.

On myös tarpeellista tarkastaa, että kaasuläppä heti
painuu takaisin säätöruuvia vastaan, niin pian kuin kaasu-
poljin päästetään vapaaksi.

B. Pääsuutimen säätäminen.
Ilmakuristusrengas jasuutimet, jotkaovat uuden vaunun

kaasuttajassa, ovat säädetyt siten, että käynti on mahdolli-
simman varma ja bentsiininkulutus peinin, sillä edellytyk-
sellä kuitenkin, että ilmasto on lauhkea, korkeus merenpin-
nalta on alle 1000 m ja että käytetään bentsiiniä, joka vas-
taa Ranskassa käytettyä.

Poikkeuksellisten olojen vallitessa on säätäminen tar-
peen ja silloin tulee noudattaa allamainittu ja sääntöjä:

Kaasuttajassa oleva ilmankuristusrengas on tarkasti
määrätty, eikä sitä saa vaihtaa, ellei vaunun suorituskykyä
erikoistapauksissa haluta muuttaa.

Kaasuttajan säätäminen täyttä imua varten rajoittuu
siis pääsuutimen oikean numeron määräämiseen. Koete-
taan pienintä mahdollista numeroa, jopa niin pientä, että
kaasuseos on jonkun verran laimea, jonka huomaa siitä,
että käynti muodostuu epätasaiseksi, jos nopeasti lopettaa
kaasuttamisen.
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Iyiian runsaan seoksen jasitä seuraavan suuremman bent-
siininkulutuksen tuntee siitä, että sytytystulpat tulevat
nokisiksi jonkun ajan käynnin jälkeen. Oikean seoksen
taasen tuntee siitä, että sytytystulpat pysyvät vaalean-
ruskeina.

Käyntiinpanoläppä. Käyntiinpanon helpottamista var-
ten on Solex-kaasuttajan ilma-aukko varustettu erikoisella
läpällä, jonka normaalikäynnissä tulee olla kokonaan auki.

Kylmän sään vallitessa suljetaan käyntiinpanoläppä
kokonaan ja kaasuläppä avataan puoliväliin, mutta niin
pian kuin moottori lähtee käyntiin aukaistaan käyntiin-
panoläppää vähitellen ja pidetään jonkun verran suljettuna
ainoastaan siksi kunnes moottori on ehtinyt vähän läm-
mitä, jonka jälkeen se aukaistaan kokonaan.

Eittäin kylmällä ilmalla voi menetellä siten, että anne-
taan käyntiinpanomoottorin toimia parin sekunnin aikana
sytytyksen ollessa katkaistuna ja käyntiinpanoläpän suljet-
tuna sekä kaasuläpän puoleksi auki. Kun tämän jälkeen
aukaistaan käyntiinpanoläppää vähäsen ja yhdistetään
sytytysvirta, lähtee moottori käyntiin.

Kun moottori on lämmin ei käyntiinpanoläppää tar-
vitse sulkea sillä moottori alkaa toimia käyntiinpanosuuti-
men kautta saamallaan kaasulla.

ilman puhdistaja on kiinnitetty kaasuttajan ilma-auk-
koon eikä tarvitse yksinkertaisen rakenteensa tähden mitään
hoitoa.

Moottori C 6 käyttää tunnissa 150,000 litraa ilmaa.
Tämä ilmamäärä sisältää noin 150 gr. pölyä, joka turhaan
kuluttaisi moottoria jos se pääsisi silintereihin, mutta ilman-
puhdistajassa se tulee eroitetuksi.

Bentsiininpuhdistaja on liitetty kaasuttajan bentsiini-
tuloputkeen. Sen muodostaa metallisiivilä joka on asetettu
lasisäiliöön. Se estää veden ja lian pääsemästä kaasuttajaan.
Bentsiinipuhdistajan puhdistaminen tapahtuu siten, että
lasisäiliö irroitetaan ja sen sisässä oleva siivilä puhdistetaan.
Jos lasisäiliö sattuisi matkalla särkymään, voi liittää bent-
siiniputken suoraan kaasuttajaan.

Sytytys. Sytytysjärjestys on I—s—3—6—2—4. Syty-
tys tapahtuu patterin, induktiopuolan ja itsesäätävän
Delco-Remy virranjakajan avulla. Kaikkiin osiin on helppo
päästä käsiksi ja sekä virranjakaja että johdot ovat suojatut
irroitettavilla peitteillä.
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Nokka-akseli kuljettaa virranjakajaa hammaspyörä-
välityksellä.

Siv. 22—27 löytyy lähempi selostus sähkölaitteista ja
niiden kunnossapidosta.

Nokka-akselia kuljettaa kaksinkertainen ketju, joka toi-
mii äänettömästi.

Kuva 3. C6moottorin läpileikkaus (pitkittäin).

Jäähdytys. Jäähdyttäjä tyhjennetään alaosassa sijaitse-
van hanan kautta. Jäähdytystä edistää tuulettaja, jota
käyttää kiilahihna. Sama hihna käyttää myös latausdyna-
moa. Tuulettajan akseliin on liitetty keskipakoispumppu,
joka edistää vedenkiertoa. Tämän akseli käy tiivistyslaa-
kerin läpi ja on se valmistettu ruostumattomasta teräk-
sestä.
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Voitelujärjestelmä. Voitelua ylläpitää hammasratas-
pumppu, joka on sijoitettu kampikammion pohjaan, josta
se imee öljyä ja painaa sen öljykanavien kautta päälaake-
reihin. Näistä öljy painautuu lävistetyn kampiakselin
kautta kiertokankilaakereihin, nokka-akselin hammaspyö-
riin ja ketjuun.

Käynnissä syntyvän öljyroiskeen kautta tulevat män-
nät ja männäntapit voidelluiksi.

Nokka-akselin nokat, venttiilinnostajat ja niiden holkit
saavat voitelunsa kampikammiossa muodostuvasta öljy-
höyrystä. Kuljettuaan laakerien läpi tippuu öljy takaisin
kampikammion pohjaan, josta se läväistyään suodattimen
pumpun kautta taasen tulee painetuksi öljykanavistoon.

Voitelujärjestelmään kuuluu seuraavat kojeet'
1) Öljypainemittari.
2) Öljymäärämittari.
3) Öljypumpun säätöventtiili.
4) Öljynpuhdistaja.

Öljypainemittari sijait-
see kojelaudalla ja ilmaisee
toimiiko öljypumppu sään-
nöllisesti. Pumpun toimi-
essa mittari näyttää val-
koista, päinvastaisessa ta-
pauksessa mustaa.

Ajaessa on mittarinaina
näytettävä valkoista, muu-
ten on heti pysähdytettävä,
vika haettava ja korjat-
tava.

Öljymäärämittari on
kampikammion vasem-
malla puolella öljyntäyt-
tämisreijässä. Sen avulla
voi tarkastaa paljonko öl-
jyä on kampikammiossa.
Erehdyksen välttämiseksi
on paras pyyhkiä mittari
puhtaaksi ennen käyttöä.

Öljypumpun säätövent-
tiili on samalla puolellakuin
öljymittari ja toimii öljy-
pumpusta öljykanavistoon

Kuva 4. Moottorin läpileikkaus
(poikittain).
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menevän öljymäärän säätä-
jänä. Tämän säätöventtiilin
muodostaa erikoinen ruuvi,
joka pysyy asennossaan kiris-
ty smutterin avulla.

Hellittämällä säätöruuvia
öljyn paine laskee, kiristä-
mällä se nousee. On kuiten-
kin katsottava, että mutteri,
joka pitää säätöruuvia kiinni,
tulee varmasti kiinnikierre-
tyksi.

Öljypumpussa, sisällä
Kuva 5. Öljypaineenmittari.

kampikammiossa, on myös säätöruuvi, mutta koska sen
asento jo on tehtaassa tarkasti määrätty, ei siihen pidä
ilman erikoista syytä koskea.

Öljynpuhdistaja. Öljynpuhdistajan muodostaa metalli-
säiliöön asetettu suodatin.

Se on kampikammion vasemmalla puolella ylä- ja ala-
osien liittokohdan korkeudella. Sen tehtävänä on erottaa
öljystä kaikki epäpuhtaudet kuten noen, metalli- ja pöly-
hiukkaset y. m., jotka tavalla tai toisella ovat joutuneet
öljyn sekaan. Öljy tunkee läpi suodattimen, johon kaikki
vieraat ainekset jäävät, ja virtaa puhdistettuna takaisin
kampikammioon. Iyyhyemmän tai pidemmän ajan kuluttua
on kaikki öljy käynyt läpi suodattimen, joka ei tarvitse
mitään erikoista hoitoa. Joka 20,000—30,000 km jälkeenon
suodatin vaihdettava uuteen. Tukkeutumisen voi huomata
aukaisemalla suodatinsäiliön sivuun asetetun tarkastus-
hanan. Mutta siinäkin tapauksessa, että suodatin olisi
tukossa toimii voitelu moitteettomasti puhdistamattomalla
öljyllä.

Moottorin voitelu on vähintäin yhtä tärkeä kuin sen
varustaminen polttoaineellakin. Voitelun tarkoituksena on
mahdollisimman suuressa määrässä vähentää sen liikku-
vien osien välillä syntyvää hankausta. Öljy muodostaa
kaikkien laakerien pinnoille ohuen kerroksen, joka estää
metallipintoja suoraan koskemasta toisiaan. Saadakseen
tyydyttävän voitelun on tärkeätä että:

1) kampikammio täytetään öljyllä määrärajaan asti ja
pidetään tarkasti silmällä, että öljyn pinta aina ulot-
tuu mainittuun rajaan.
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2) valvotaan aina
tarkasti öljyn kiertoa,

3) kampikammio
tyhjennetään japuhdis-
tetaan määrätyn ajan
kuluttua,

4) öljynkiertoa mah-
dollisesti säädetään.

Kampik a m m io n
täyttäminen öljyllä.
Kampikammiossa tulee
aina olla noin 7,51 öljyä,
joka kaadetaan sisään
moottorin vasemmalla
puolella olevan hatulla

Kuva 6. Öljyntäyttöputki ja
öljypumpun säätöruuvi.

varustetun putken kautta. Ennen ajoon lähtöä on tarkas-
tuspuikon avulla niitattava onko öljymäärä riittävä. Ellei
niin ole kaadetaan öljyä lisää siksi kunnes öljypinta on
noussut mittauspuikonylimpään merkkiviivaan asti. Käyt-
täkää Gargoyle Mobil oil A kesällä sekä talvella ellei läm-
pömäärä laske alle—15°, jolloin tulee käyttää »Arctic
Vacuum» öljyä.

Öljynkierron valvominen tapahtuu tarkastamalla öljy-
painemittaria, jonka tulee näyttää valkoista moottorin
käydessä. On erittäin tärkeätä, ettei öljy koskaan lakkaa
kiertämästä silloin kuin moottori käy.

Määräaikainen tyhjentäminen ja puhdistaminen on
myös tärkeä, sillä samaa öljyä ei voi käyttää kuinka kauvan
hyvänsä, koska sen voitelukyky vähitellen huononee.

Kampikammio tyhjennetään siten, että pohjassa oleva
tulppa irroitetaan. Vanhan öljyn juostua ulos kaadetaan
täyttämisreijän kautta vähän puhdasta öljyä kammioon ja
kierretään kampia jonkun verran tai käytetään moottoria
hetken aikaa niin että kaikki mahdollisesti kertynyt lika
huuhtoutuu ulos.

Jos vaunu on uusi tyhjennetään kampikammio ensim-
mäisten 500 km jälkeen, sitten 1000 km ja sen jälkeen joka
1500 km jälkeen.

Öljypumpun säätö. Katso siv. 15.
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2. KYTKIN, VAIHDELAATIKKO JA VOIMANSIIRTO-
LAITTEET.

Kytkin-moottorista voima siirtyy yksinkertaisen lamelli-
kytkimen välityksellä vaihdelaatikon hammaspyörästöön.
Kytkintä hoidetaan vasemmalla olevan polkimen avulla, eikä
sitä tarvitse voidella useimmin kuin noin joka 500 km ajon
jälkeen. Kytkimessä on kaksi voideltavaa paikkaa, nim.
kytkimen napa ja pääakselin rullalaakeri (Katso voitelu-
kaavaa) .

Kytkinnavan rasvakuppi on kytkinkammion kannen
keskellä. Pääakselin kuulalaakeria voideltaessa on kytkin-
kammion kansi irroitettava. Tätä laakeria ei pidä voidella
kovin runsaasti, ainoastaan muutama tippa. Molempiin
paikkoihin Gargoyle Mobiloil A.

Kuva 7. Vaihdelaatikko.

Vaihdelaatikko on kiinnitetty moottoriin. Siinä on kolme
vaihdetta eteenpäin- jayksi taaksepäinkäyntiä varten.

Öljyntäyttämisaukko on vaihdelaatikon vasemmalla
puolella. Noin joka 1500 km:n ajon jälkeen on öljyä lisät-

A) Täyttötulppa. B) Uloslaskutulppa
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tävä niin paljon, että sen pinta ulottuu täyttämisaukon
kohdalle. Noin 5000-—6OOO km ajon jälkeen on öljy vaihdet-
tava uuteen. Tyhjentäminen tapahtuu vaihdelaatikon poh-
jassa olevan tyhjennysaukon kautta. Ennenkuin uutta
öljyä kaadetaan sisälle on vaihdelaatikko hyvin huuhdel-
tava paloöljyllä. Täyttämisen pitää tapahtua hitaasti niin
että öljy ehtii täydellisesti tunkeutua joka komeroon.

Käytetään Gargoyle Mobiloil C.

Voimansiirto. Vaihdelaatikosta voima siirtyy taka-
akseliin kahdella nivelpolvella varustetun kardaaniakselin
välityksellä.

Voidellaan joka 1500 km ajon jälkeen Gargoyle Mobil-
oil CC:llä.

3. TAKA-AKSELIN KOTELO on banjotyyppiä ja taka-
puolella tasauspyörästön kohdalla varustettu irroitettavalla
kannella, jonka poistettua voi tasauspyörästöä tarkastaa.
Tasauspyörästön ison ja pienen hammaspyörän hampaat
ovat kierukasmuotoiset, joten ne käyvät äänettömästi.
Vaihdesuhde on 9 : 43.

Kuva 8. Taka-akseli.
A) Täyttötulppa.

Tasauspyörästön voitelu tapahtuu samaten kuin vaihde-
pyörästönkin; iso hammaspyörä, jonka alaosa makaa öljyssä,
roiskii pyöriessään öljyä toisiinkin hammaspyöriin. Joka
1500 km ajon jälkeen on tasauspyörästöön lisättävä öljyä ja
noin 6000 km jälkeen takapuolella oleva kansi irroitettava,
vanha öljy poistettava ja pyörästö puhdistettava. Tasaus-
pyörästöön käytetään Gargoyle Mobiloil C.
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4. OHJAUSLAITTEET JA ETUAKSELI

Kuva 9. Ohjauslaite.

Ohjaus. Ohjauspyörän liikkeet siirtyvät etupyöriin
erikoisten laitteiden välityksellä. Ensiksi ohjauslaitteen
ruuvipyöräkotelo (kierukkaruuvi ja hammaslohko), josta
liikkeet vipujen ja ohjaustankojen välityksellä siirtyvät

Kuva 10. Etuakseli etupyöräjarrulla ja iskunvalmentajalla
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säätötankoon, joka pitää pyörät yhdensuuntaisina. Ohjaus-
laite on itse-ehkäisevä ja vaunun ohjaus erittäin herkkä ja
varma. Ruuvipyörän koteloa on voideltava verrattain
usein eli noin joka 350-—4OO km ajon jälkeen.

Öljy painetaan vaunun kanssa toimitetun öljyruiskun
avulla pesäkkeessä olevista molemmista öljyreijistä sisään.
Käytetään Gargoyle Mobiloil CC.

Etuakseli on takoteräksestä, poikkileikkaukseltaan I:n
muotoinen. Säätötanko on sijoitettu akselin taakse.

Kuningaspultit, joiden avulla etupyörät ovat liitetyt
akseliin, vaativat säännöllistä voitelua.

Kaikki voitelukohdat sekä ohjauslaitteissa että etuakse-
lissa, ovat voideltavat säännöllisesti joka 400 km ajon jäl-
keen Gargoyle Mobiloil CC:llä.

5 JARRUT.
Vaunussa on kaksi toisistaan riippumatonta jarrujärjes-

telmää:
1) Jalkajarrn (mekaanis- pneumaattinen), vaikuttaa kaik-

kiin neljään pyörään.
2) Käsijarru (mekaaninen, vaikuttaa takapyöriin).

Kliva ii. Servo-jarru.

Jalkajarrua poljettaessa alkaa Servo-jarru automatti-
sesti toimia jakaen jarrutusvoiman tasaisesti kaikkiin nel-
jään pyörään niin ettei mikään pyörä pääse luisumaan, siten
estäen vaunua jarruttaessa syöksymästä sivuttain.
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Citroén'in Servo-jarru (Westinghouse järjestelmää) käyt-
tää moottorissa syntynyttä imua. Vaikka Servo-jarru
kahdenkertaisesti lisää jarrutusvoimaa ei se vaadi enempää
kuin puolet siitä voimasta, jota ohjaajan ilman tätä lai-
tetta pitää käyttää jarruttamiseen. Moottorin silintereissä
syntynyt matalapaine siirtyy kaasuttajan ja konerungon
väliin asetetun putken kautta Servo-jarruun, jonka mäntä
alkaa liikkua vetäen jarrukaapeleista. Poikiessaan jalka-
jarrua P, kuva 11, kuljettaja panee jarrulaitteet toimi-
maan vivun M kautta samoinkuin Servo-laitteen säätö-
venttiilin yh dystangon D välityksellä, yhteyden jarruihin
M että yhteyden Servo-jarruun D. Servo-jarru rupeaa
toimimaan siten, että moottorin imuvoima vetää servo-
jarrun nahkamännän sisään silinteriin. Vivun ly ja veto-
tangon T:n välityksellä vetovoima siirtyy jarruvipuun M.
Niin pian kuin kuljettaja päästää polkimen jälleen vapaaksi
sulkeutuu Servo-jarrun imuputki ja silinteri pääsee yhtey-
teen ulkoilman kanssa, joten paine tasaantuu ja jarrutus
lakkaa. Vaikka moottori jarruttaessa pysähtyisikin ei jar-
rut silti lakkaa toimimasta niin kauvan kuin jarrupoljin
on alaspainettuna.

Servo-jarrua voidellaan noin joka 1500 km ajon jäl-
keen. Käytetään Mobiloil CC:tä, jota ruiskun avulla paine-
taan vähäsen sisälle rasvareijästä, joka kannella peitettynä
sijaitsee ylhäällä jarrun takapäässä.

Joka 500 km ajon jälkeen voidellaan jarrutankojen ja
-vipujen niveliä. On kuitenkin tarkasti varottava, ettei
öljyä pääse jarrurumpuihin sillä silloin jaarutustehohäviää.

Jarrujen säätäminen. Voi tapahtua, että jonkun pyörän
jarru toimii vaikkei poljinta paineta. Sen huomaa tavalli-
sesti siitä, ettei moottori näytä vetävän hyvin. Vaunu on
silloin pysähdytettävä ja kaikkia neljää jarrurumpua koe-
tettava kädellä onko joku niistä käynyt kuumaksi. Jos
niin on, pitää kysymyksessäolevan rummun jarrukaapelia
vähän höllentää. Kotiin päästyä pitää kaikki jarrut tar-
kastaa ja tarpeen vaatiessa säätää seuraavalla tavalla:

Vaunu nostetaan maasta kunnes kaikki neljä pyörää
pääsevät vapaasti pyörimään. Sen jälkeen painetaan pol-
jin 1/3 alas ja pitäen sitä kiinni tässä asennossa säädetään
etupyörien jarrukaapelit siten, että jarrut herkästi alkavat
vaikuttaa pyöriin takapyörien vielä pyöriessä vapaasti. On
tarkoin katsottava, että molemmat etupyöräjarrut vaikut-
tavat yhtä voimakkaasti. Tämän jälkeen painetaan poljin
edelleen 1/3 alaspäin ja takapyörä jarrut säädetään samalla
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tavalla. Kun poljin sitten painetaan pohjaan asti on kaik-
kien 4 pyörän oltava täydellisesti jarrutettuina.

On edullista voidella kaikki jarruihin kuuluvat osat
ennenkuin alkaa jarrujen säätämisen.

6. ALUSTA, PYÖRÄT JA JOUSET.
Alustan muodostavat kaksi teräslevystä kylmänä puris-

tettua palkkia, joita lujasti yhdistää sekä putkimuotoiset
että puristetut poikkituet siten, ettei mitään epämuodos-
tumia synny.

Kaikki jouset ovat puoli-elliptiset. Jousien pultit voi-
dellaan kerran viikossa, paitsi takajousien etupultit, jotka
eivät lainkaan tarvitse voitelua. Jousien hyvää vaikutusta
lisäävät Citroén-hankausiskunvaimentajat, jotka yleensä
eivät kaipaa mitään säätämistä. Jos tarve kuitenkin sel-
laista vaatisi, voi sen helposti suorittaa höllentämällä tai
tiukentamalla hankauslevyjen sidepultteja.

On kuitenkin meneteltävä hyvin varovasti, sillä pienem-
mätkin muutokset aikaansaavat suuria vaikutuksia.

7. SÄHKÖVARUSTEET.
Eri osien rakenne ja tarkoitus.
Dynamo kehittää sytytykseen, käyntiinpanoon, valais-

tukseen ja merkinantoon tarpeellisen sähkövirran. Siinä
on kaksi positiivista napaa, toinen kenttä-ja toinen ankkuri-
virtaa varten. Nämä ovat lyhyen kaapelin avulla yhdiste-
tyt automaattiseen releeseen, joka puolestaan on liitetty
patteriin sillä tavalla, että kenttävirta katkeaa jos yhteys
dynamon ja patterin välillä katkaistaan. Täten välttyy
ankkuri vahingoittumiselta.

Dynamo on asetettu moottorin etupuolelle ja sitä käyt-
tää samaten kuin tuuletta]aa ja vesipumppuakin kiila-
hihna, jota voi tarpeen vaatiessa kiristää dynamoalustassa
olevien ruuvien avulla.

Relee on kiinnitetty dynamon päälle, mutta on siitä
riippumaton ja toimii dynamon ja patterin välisen virran
katkasijana niin pian kuin moottorin kierrosluku on alle
500 minuutissa. Releeseen ei pidä koskaan kajota. Siinä
on kaksi napaa, toinen merkillä »Dyn» on liitetty dynamoon
ja toinen merkillä »Bat» amperimittarin kautta patteriin.

Kojelauta. Kojelaudalla on:
Sytytyskatkasija, vasemmalla,
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Kuva 12. Sähkölaitteiden johtojärjestelmä.
1) Kattovalon katkaisija. 2) Yhdistetty taka- ja ~seis" lyhty. 3) Kattovalo.
4) Patteri. 5) Valo- ja merkinantotorvien katkaisijat. 6) Käyntiinpanomoottori.
7) Valaistu kojetaulu. 8) Sytytyksen tarkastusvalo. 9) Sytytyskatkaisija.
10) Käyntiinpanokosketin. 11) ~Seis-' lampun katkaisija. 12) Tuulilasinpyyhkijä.
13) Amperimittari. 14) Merkinantotorvi kaupunkiajoa varten. 15) Merkinantotorvi
maantieajoa varten. 16) Induktiopuola. 17) Virranjakaja. 18) Valojohtojen yh-
distyskappale. 19) I,atausdynamo. 20) Sytytystulpat. 21) Rele. 22-23) Valon-

heittäjät.
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Käyntiinpanokosketin, oikealla,
Amperimittari,
Varavalokosketin, joka kuitenkin on kojelaudan toisella

puolella moottoripeitteen alla.

Valo- ja merkinantokoskettimet ovat ohjauspyörän kes-
kellä. Punaista nappulaa painettaessa toimii heikompi mer-
kinantotorvi, rengasta painettaessa taasen voimakkaampi
torvi.

Valaistus säädetään kääntämällä suurta mustaa ren-
gasta.

Vaunun takana on myös pysähdysvalo (»Stop»), joka
syttyy samassa silmänräpäyksessä kun jarrutetaan.

Akkumulaattori (Autobloc-merkkiä), 6V, 75 Amp. tun-
tia, on asetettu vaunun etupuolelle jalkalaudanalle, oikean-
puolisen alustapalkin viereen. Akkumulaattoripatteri toi-
mii sähkövirran tasoittajana ja moottorin seisoessa virran-
antajana käyntiinpanomoottoria ja valaistusta varten.
Hyvin ladattuna patteri voi antaa virtaa pienimmille lyh-
dyille noin 40 tunnin aikana. Kerran viikossa tai noin joka
1000 km ajon jälkeen ruuvataan patterin täyttötulpat auki
ja tarkastetaan peittääkö happo levyt. Ellei niin ole lisä-
tään tislattua vettä siksi kunnes happo ulottuu noin I—2 sm
levyjen yli. Tuon tuostakin on patterin napatapit puhdis-
tettavat ja voideltavat happovapaalla vaseliinilla. Patteria
ei saa pitempiä aikoja pitää lataamattomana, ja ellei vaunua
käytetä on patteri kuitenkin ladattava vähintäin kerran
kuukaudessa.

Käyntiinpanomoottorin hammaspyörä vaikuttaa suoraan
hammastettuun vauhtipyörään. Se on kiinnitetty vaihde-
laatikkoon ja täydellisesti suojattu hiekkaa ja pölyä vas-
taan. Käyntiinpanomoottori pannaan toimimaan paina-
malla kojelaudalla olevaa käyntiinpanokosketinta. Moot-
toria voidellaan kahden voitelureijän kautta. On kuiten-
kin tarkasti varottava, ettei takimmaista laakeria voidella
liiaksi sillä virrankokooja, joka on tällä puolella, voi hel-
posti likaantua.

Valonheittäjät ovat erittäin voimakkaat. Kaksi hei-
kompaa valoa on käytettävänä kaupunkiajossa. Ohiajoa
varten löytyy lisäksi kolmas valonheittäjä, joka on kiin-
nitetty katmatustankoon etulyhtyjen keskelle. Tätä valon-
heittäjää käytetään heikompien valojen yhteydessä ja ovat
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nämä kaikki suojatut niin etteivät häikäise vastaantuli-
joita. Näihin valonheittäjiin kuuluvat lamput ovat kah-
della hehkulangalla varustettuja »Norma»-lamppuja, eivätkä
ne tarvitse mitään säätämistä. Heijastimia puhdistettaessa
on tarkasti varottava, ettei hankaa niin kovin, että niihin
syntyy naarmuja. Puhdistuksessa on käytettävä säämis-
kää tai pehmeätä vanua.

On katsottava että valoläikät ovat suunnatut jonkun
verran alaspäin.

Takalyhty valaisee auton numerotaulua.

Pysähdysmerkki (»Stop»). Auto on myös varustettuna
pysähdysvalomerkillä, joka syttyy automaattisesti jarrut-
taessa.

Kaksi merkinantotorvea on sijoitettuna moottoripeit-
teen alle. Toinen, voimakasääninen, on tarkoitettu käytet-
täväksi maantiellä ajettaessa, toinen, matalaäänisempi,
kaupungissa. Merkinantotorvien koskettimet ovat ohjaus-
pyörän keskellä. Punainen nappula matalaäänistä torvea
varten, punainen rengas kovempiäänistä varten.

Joka 2000 km ajon jälkeenvoidellaan merkinantotorvien
moottorin laakereita.

Tuulilasinpuhdistaja käy sähkön avulla. Sen kosketin
on kojelaudalla. Kerran kuukaudessa tai joka 2000 km:n
ajon jälkeen voidellaan tuulilasipuhdistajan akseli.

Patterisytytys on Delco-Remy teh-
taan valmistetta. Siihen kuuluvat seu-
raavat osat:

1) Akkumulaattori, joka antaa vir-
ran. Jo aikaisemmin käsitelty.

2) Induktiopuola, joka muuntaapat-
terin matalajännitysvirran korkeajänni-
tysvirraksi.

3) Virrankatkasija, jossa on kaksi
samanaikaisesti toimivaa kosketinta,
jotka katkaisevat induktiopuolan pri-
määrivirran.

4) Kondensaattori, joka ehkäisee
kipinöiden syntymistä virrankatkasijan
koskettimissa ja siten edistää induktio-
puolan läpi kulkevan primäärivirran
nopeampaa kätkemistä.

Kuva 13. Induktio-
puola.
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Kuva 14. Sytytyksen kytkintäkaava.
1) Maajohto. 2) Patteri. 3) Amperimittari. 4) Virrankatkaisija. 5) Induktio-
puola. 6) Kojelaudan tarkastuslamppu. 7) Katkaisijajärjestelmä. 8) Rasva-
kuppi. 9) Katkaisijakärjet (platinakärjet). 10) Virranjakaja. 11) Kiertävä kos-

ketin. 12) Maajohto.

5) Virranjakaja, joka johtaa korkeajännitysvirran sään-
nöllisesti vastaaviin sytytystulppiin.

Primäärivirtajohtoon kuuluu sitäpaitsi sytytyskatkasija
ja tarkastuslamppu. On nim. tärkeätä, että virta on kat-
kaistuna moottorin seisoessa, sillä muuten virta kulkee
induktiopuolan kautta niin kauvan kunnes patteri on ko-
konaan purkaantunut.
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*

Kuvassa 14 onkaavamainen esitys sytytysjärjestelmästä.
Induktiopuola, joka on kiinnitetty moottorin vasem-

malle puolelle, ei tarvitse mitään huoltoa. On vaan katsot-
tava ovatko primäärijohdot hyvin kiinni ja pysyykö sekun-
däärijohto tukevasti reij ässään. Virrankatkasija, konden-

saattori javirranjakaja ovat yhteen-
rakennetut ja on niihin vielä yhdis-
tetty itsetoimiva sytytyssäätäjä.
Tuon tuostakin on katkasijan kos-
ketinosien välit mitattavat. Niiden
pitää suurimmillaan ollessaan olla
0,5—0,6 mm.

Virrankatkasij an nokkia tulee
silloin tällöin voidella käyttämällä
aivan vähäsen vaseliinia janoin joka
1000 km ajon jälkeen ruuvataan
virranjakajan rasvakuppia yhden
kierroksen sisäänpäin. Kun se on
ruuvattu pohjaan asti täytetään se
jälleen Gargoyle Mobiloil CC:lla.
Joka 5000 km ajon jälkeen noste-
taan virranjakajan roottori paikal-

Kuva 15. Virranjakaja.

taan ja kaadetaan muutama tippa öljyä kuulakupin alla
olevalle huopapalaselle. Täten itsetoimiva sytytyssäätäjä
pysyy hyvässä kunnossa.

Kuva 16. Katkaisijajärjestelmä (karisi poistettuna)

Molempien katkasi] am pitää toimia täsmälleen yhden-
aikaisesti muuten moottori ei anna täyttä voimaa tai kuu-
menee liikaa. Katkasi jäin asettaminen on niin äärettömän
tarkkaa työtä, ettei siihen pidä kenenkään itse ryhtyä.vaan
on tällainen tehtävä jätettävä asiantuntijan toimitettavaksi.
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8. AUTOKORI.
Kaikki Citroen-vaunujen korit ovat teräksestä ja uutta-

malla kokoonliitetyt. Korit ovat kiinnitetyt alustaan nii-
teillä ja väliin on asetettu ainetta, joka täydellisesti vai-
mentaa kaiken kitinän ja värähtelyn.

Autokori on ruiskemenetelmää käyttämällä, maalattu
Duco-lakalla, joka on hapon-, bentsiinin-, kosteuden- ja
lämmönkestävää. Puhdistamisessa on kuitenkin huomioon-
otettava muutamia varokeinoja. Alussa vaunu on pestävä
verrattain usein, niin ettei pöly jalika tartu kiinni lakattuun
pintaan. Myöhemmin ei tarvitse niin usein vaunua pestä,
mutta on sentään paras ottaa säännöksi, että tämä tulee
tehtyä joka pidemmän matkan jälkeen, sillä siten kiilto
säilyy kauvemmin.

Voi pelkäämättä ruiskuttaa vaunua täydellä vesijohto-
verkkopaineellakun vaan huolehtii siitä ettei vesi pääse tun-
keutumaan sisään vaunuun ovi- ja ikkunaraoista. Sama-
ten on varottava ettei sytytyskojeisiin pääse vettä. Huuh-
telun jälkeenvaunukuivataan säämiskällä. Rasvapilkut pois-
tetaan käyttämällä vettä ja bentsiiniä, tai vielä paremmin,
bentsiiniä ja petroolia sekotettuna yhteen. On tarkasti kat-
sottava ettei ovenraot jää kosteiksi. Ajottain kiillotetaan
koria käyttämällä jotakin happovapaata kiillotusainetta tai
vahaa. Keinotekoisella nahalla päällystetyt istuimet puh-
distetaan kostealla sienellä ja pari kertaa kuussa ne han-
gataan pellavaöljyyn kastetulla vanutukolla, joka poistaa
kaikki tahrapilkut ja antaa päällykselle uuden kiillon.
Istuimien selkä- ja sivunojat ovat irtonaiset ja puhdistuksen
tai korjauksen vaatiessa helposti poistettavat.

Vaunun hoito sen ollessa käyttämättömänä.

Jos vaununne tulee olemaan kuukausmääriä käyttä-
mättömänä vajassa, niin on sitä silti hoidettava.

Parasta on säilyttää se pimeässä paikassa, jossa lämpö-
määrä pysyy jatkuvasti suunnilleen samalla asteella. Vaunu
pestään huolellisesti, kaikki nikkelöidyt osat voidellaan.
Vaunu nostetaan pölkyille, jonka jälkeen renkaat tyhjen-
netään ja poistetaan pyöristä. Vesi tyhjennetään jäähdyt-
täjästä ja öljy kampikammiosta. Sytytysreijistä kaadetaan
vähän öljyä silintereihin. Vähintäin kerran kuukaudessa
ladataan patteri.
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111 OSA.

Voitelu.

Mitä aikaisemmin osassa »Moottori» olemme maininneet
voitelusta koskee ylimalkaan kaikkia vaunun osia.

1. Mitkä osat ovat voideltavat?
Paitsi moottoria, vaihdelaatikkoa ja taka-akselia on

tarpeellista voidella kaikkia osia, joissa syntyy hankausta,
kuten jousipultteja, kaikenlaisia niveliä ja laakereita y. m.
Tällaiset paikat ovatkin varustetut voitelupidikkeillä, kuten
voitelukaavasta näkyy.

2. Kuinka usein on voideltava?
Alempana seuraa kaksi voitelutaulukkoa, jotka ovat

laaditut noin 50 km keskimääräistä päiväistä ajoa edellyt-
täen. Toisessa luetellaan viikottain, toisessa taasen kuu-
kausittain voideltavat paikat.

Jos vaunu tulee seisomaan pidemmän ajan käyttämättä
niin sitä tulee hoitaa niinkuin osassa »Vaunun hoito sen
ollessa käyttämättömänä» määrätään.

3. Mitä voiteluaineita tulee käyttää?

Olemme jakaneet voiteluaineet niiden sakeuden mukaan
neljään luokkaan:

Puoliraskasta öljyä moottoria varten (Mobiloil A).
Raskasta öljyä hammasrattaita varten (Mobiloil C).
Erittäin raskasta öljyä rullalaakereita ja niveliä varten

(Mobiloil CC).
Erittäin kevyttä öljyä (Vaseliiniöljyä) käyntiinpano-

moottoria ja dynamoa varten.
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Voidellaan joka viikko
(ajettu matka 50 km. päivässä.)

Voideltava kohta
Vastaava
numero Voitelutapavoitelu-

kaavassa

Keskipaksua voiteluöljyä
1

0..

18

20
21

22

(Mobiloil A)
4 kohtaa

Moottori Täyteaukko
Käyntiinpanomoottorin ham

Voitelukannumaspyörä
Kytkinakselin painelaakeri. .

Vaihdel. vasta-akselinlaakeri

Erikoisen paksua voiteluöljyä
(Mobiloil CC)

1 Técalémit
2 ruisku
3 —

7 —

8 —

9 —

10 —

12 —

13 —

14 —

15
16 —

25 —

24 —

32 kohtaa

Takajousen pultti (takim.)..
Jarrutappi
Taka-akselin laakeri
Kytkin- ja jarrupolk. akseli
Ohjauslaitteen kotelo
Etujousien pultit
Ohjausl. yhdistystangon kiin-

nitysnivel
Ohjausniveleen tappi, yläp.

alap.
Jarruakseli, etup.
Etujousen pultti.
Ohjausnivel
Vesipumpun akselin holkki
Vesipumpun akselin kuula-

laakeri
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Voideltava joka kuukausi
(ajettu matka 50 km. päivässä.)

Voideltava kohta
Vastaava
numero
voitelu-

kaavassa

Voitelutapa

Paksua voiteluöljyä
(Mobiloil C)

2 kohtaa
Vaihdelaatikko 6 Tayteaukko
Taka-akseli I 23

Erikoisen paksua voiteluöljyä
(Mobiloil CC)

6 kohtaa

Servojarru 5 Técalémit
Etupyörän napa 11 ruisku
Virranjakaja 19 Kädellä
Kardaninivelet 4 Rasvakuppi

Ompelukoneöljyä
4 kohtaan.

Latausdynamo 17 Voitelukannu
Käyntiinpanomoottori 20

8
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