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Voitelulcohta Voiteluaine

Moottori

Ohjeita
Päivittäin

fKesällä: Gargoyle Mobiloil »AF»
\Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic

/Tarkistakaa kampikammi-
lon öljytasoa mittatikulla

Konealusta: 500 km:n, 1500 km:n ja sitten aina 1500 km:n jälkeen.
Olkatapit ~| Voidelkaa korkeapaine-
Yhdystanko ruiskulla. Jos voitelu tal-

Etupyörä

Jarrun poikkiakseli kona tai lämmittämättö-

Olkatappi

Yhdystanko

Ohj. vetotanko visaikaan suoritetaan vl-
Iskunvaimentaja
Jousenkiristys-
pultti

Jarru- ja kytkin- A / Gargoyle Mobilgrease N:o 2 < massa autovajassa, on
poljin + KP C. alhaisemmissa
Kytk. irroitinakseli lämpötiloissa käytettävä
Vetoakselin Gargoyle Mobilgrease N:o
keskuslaakeri l:tä.

Ohjauslaite

Virranjakaja
Generaattori

E ( Mobiloil EP (kesällä)
Mobiloil EPW (talvella)

( Täyttäkää ohjauskierukka
i täyttöaukkoon saakka.

Virranjakaja

Generaattori

Jarrun haarukkatapit c l Gargoyle Mobiloil Arctic
Tuulettaja
Kaasupolkimen
vipuakseli

Iskunvaimentaja
Yhdystanko

(Huom. Älkää voidelko
< generaattoria liian run-

saasti.

Vaihdelaatikko D<{Kesällä: Gargoyle Mobiloil >C> \

Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW» (Täyttäkää öljyllä aina
Taka-akseli f Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP» i täyttöaukkoon.

X Talvella: (iargoyle Mobiloil »EPW»J

Olkatappi

Voilel v kaava Ford V-8 henkilöautoja varten

Takapyörän laakeri

lekunvaimentaja

Taka-akseli

Moottori.
Kesällä: GARGOYLE MOBILOIL »AF». Talvella: GARGOYLE MOBILOIL »ARCTIC
Vaihtakaa öljy 600 km., 3000 km. ja senjälkeen aina 3000 km:n jälkeen.

J°usenkiristys-

Iskunvaimentaja

öljymme ovat Ford Motor Companyn, Detroit, tarkastamat ja hyväksymät.

Takapyörän laakeri

Voitelukohfa Voiteluaine Ohjeita
Konealusta: 500 km:n, 1500 km:n ja sitten aina 1500 km: n jälkeen.
Bensiinipumppu G Laskekaa pois kaikki sakka.
Kennosto H Täyttäkää tislatulla vedellä.
Jousenkiristys- \ v n nn OQQ Käyttäkää korkeapaine-
pultti / K Grease L D-zyö ruiskua.
Moottorinsuojuk- "j
sen tiiviste J Gargoyle Mobil Dry LubricantOvensulkenuslevyi B J J

Ovenohjaajat J
Kaasuttajan vaimen- ) ( Puhdistakaa siivilät ben-
taja ja ilmanpuhdistaja l p I siinillä ja kastakaa ne,
Öljyn täyttöputken l niiden kuivuttua, moottori-
siivilä J --mm» .

öljyyn.
Aina 3000 km jälkeen.

Takapyör laakerit | A f , Mobilgrease N:o 5Murtoiiivelet / J rt J ö

Kahdesti vuodessa (syksyisin ja keväisin) tai jokaisen 8000 km:n
jälkeen (jos se tapahtuu ensiksi).

m i iv (Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C» \ Al . an.tnlaka-akseh u{ Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW» | öl Jynvaihto

ui i m /Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP» \ ai;,,^,,;v,»^Vaihdelaatikko Y( Talve iia: Gargoyle Mobiloil »EPW»/ olJy"vaihto

Virranjakaja S Fordin virranjakajarasvaa M-4601 Sivelkää nokat rasvalla.
Etupyörä' Z Gargoyle Mobilgrease N:o 5 {^^I^^^-
Iskunvaimentajat X Fordin Iskunvaimennusnestettä. {^"™ nesteellä tä>' ttö-

Bensiinipumppu W Puhdistakaa siivilä.



Jotta autonne työskentelisi moitteettomasti
ja tyydyttävin taloudellisin tuloksin, on mitä
tärkeintä, että voitelette sen oikein ja hoi-
datte sitä huolellisesti. Oman etunne vuoksi

on Teidän sentähden otettava selvää tässä
Teille antamistamme voiteluohjeista sekä
noudatettava niitä.

Moottorin voitelu.
Moottoria varten suositellaan

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »AF»
Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic

oikea. Öljytaso ei saa nousta yli mittatikun
ylimmän viivan eikä myöskään laskea alim-
man viivan alapuolelle.

Sen johdosta, että öljy moottorissa laimen-
tuu bensiinin ja veden vaikutuksesta sekä
että siihen sekoittuu likaa, hiilihiukkasia y.m.
ja se sakkaantuu, täytyy se senjälkeen, kun

öljynvaihto ensimmäisen kerran on toimi-
tettu 600 km:n jälkeen, vaihtaa suunnilleen
jokaisen 3000 km:n jälkeen. Laskekaa pois
vanha öljy viipymättä ajon jälkeen, kun se
vielä on lämmintä ja helposti juoksevaa sekä
huuhdelkaa moottori puhtaaksi parilla lit-
ralla ohutta n.s. huuhteluöljyä käyttämällä
sitä samalla hetken »tyhjiltään». (Huom.
Paloöljyä ei saa milloinkaan käyttää huuhte-
luun!) Laskettuanne pois huuhteluöljyn täyt-
täkää kampikammio, mikä vetää n. 5 litraa,
oikeanpaksuisella tuoreella öljyllä.

Talvisuosittelu koskee yleensä lämpötiloja
alle 0° C. ja on tällöin otettu huomioon, että
vaunua mahdollisesti säilytetään lämmittämät-
tömässä autovajassa tai että se usein park-
keerataan ulos pakkaseen. Ellei niin kuiten-
kaan olisi asianlaita eikä moottori siten osoit-
tautuisi vaikeaksi käynnistää yllämainittua
paksumpaakin talviöljyä käytettäessä, voi-
daan noudattaa kesäsuosittelua taikka myös-
kin käyttää Gargoyle Mobiloil »A»:ta. Jos
moottori talvilämpötiloissa alle — 18° C. jou-
tuu ankarasti jäähtymään, on käytettävä
Gargoyle Mobiloil Arctic Bpecial-ö\\y'Å.

Tarkistakaa kanipikammiosta päivittäin
mittatikulla, että moottorin öljymäärä on



l/e

Vaihdelaatilcon ja taka-alcselin voitelu.
Vaihdelaatikkoon suositellaan

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»

jokaisen 8000 km:n jälkeen, mikäli tämä
sattuu ensiksi, on vanha öljy laskettava
pois vaihdelaatikosta ja taka-akselista ja sit-
ten, kun ne on puhdistettu huuhteluöljyllä,
täytettävä ne jälleen vuodenaikaa varten so-
pivalla öljylaadulla. Huomatkaa, että taka-
akselistoa ei saa voidella n.s. vaihdelaatikko-
öljyllä, vaan että siihen hammaspyörien vä-
lissä vallitsevien korkeiden paineiden joh-
dosta on käytettävä yllämainittuja erikois-
voiteluaineita.

Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»

ja taka-akseliin
Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP»
Talvella: Gargoyle Mobiloil »EPW

Tarkistakaa aina 1500 km:n jälkeen, että
vaihdelaatikon ja taka-akselin öljytaso ulot-
tuu täyttöaukkoon. Kahdesti vuodessa taikka

Malli
60 hv.
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Moottori Vaihdelaatikko Tasauspyörästö Bensiinisäiliö Jäähdyttäjä

Tilavuudet litroina
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