SMORJNINGSFORESKRIFTER

FORD-PERSONBILAR
Utarbetade av O/Y Vacuum Oil Company
A/B, Helsingfors

Smörjsfälle

Smörjmedel

Instruktioner

Dagligen
f Sommartid: Gargoyle Mobiloil »AF» f Kontrollera oljenivån i
\Vintertid: Gargoyle Mobiloil Arctic \vevhuset med matstickan.

Motor:

Chassis: Efter 500 km, 1500 km och därefter
Spindelbultar
Parallellstag
Styrlänk
Bromstväraxel
Broms- och kopp- A
lingspedalaxlar
Urtrampningsaxel
Kardanaxelns
centerlager

var

1500:de km.

med högtryckspruta. Om smörjningen
vintertid utföres utomhus eller i oeldat garage, bör vid temperaturer under +10° C. Gargoyle Mobilgrease No. 1
användas.

Smörj

Gargoyle Mobilgrease No. 2

Smörj n ingsschema för Ford V-8 personbilar

Bensinpump
Framhjul

Bakhjulslager

Parallellstag

Dörrstyrningar

Fjädergpännbult

Bötdämpare

Bakaxel
Strömfördelare

Strömfördelare
Generator

Bromsklyksprintar
Fläkt
Accelerator

Växellåda

Bakaxel

°argoyle Mobiloil EP (sommar)
b
E /
(iargoy]e Mobi]on EPW (vinter)

Fyll styrsnäckan upp
till påfyllningshålet.
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Gargoyle Mobiloil Arctic

/ Obs. ! Smörj ej genera
torn för rikligt.

Generator
Stötdiimpare

Stötdämpare

Parallellstag

Bakhjulslager

Gargoyle
Gargoyle
Gargoyle
Gargoyle

Mobiloil »C»
Mobiloil »CW» ( påfyll olja upp till påMobiloil »EP»
fyllningshålet.
Mobiloil »EPW» )

Sommartid: GARGOYLE MOBILOIL

»AF».

Vintertid: GARGOYLE MOBILOIL »ARCTIC

Gargoyle Mobil Dry Lubricant
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Våra oljor äro undersökta och godkända av Ford Motor Company of Detroit

T Tvätta silarna med bensin och doppa dem sedan
(de torkat motorolja.

\
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Efter var 3000:de km
G.rgoyleMobilgre^eNo.s

Två gånger om året (höst och vår) eller var 8000:de
(vilket som inträffar först).
VäYPliåfij,

V
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/Sommartid: Gargoyle Mobiloil »C»

km

\oiiehvte
ul ebvte

Strömfördelare

\ vintertid:
Gargoyle Mobiloil »CW» ) J
Gargoyle Mobiloil »EP» \ olipbvte
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u (Sommartid:
\ Vinterli(l .
'
Gargoyle Mobiloil »EPW»/ UIJt
Strömfördelarfett
M-4601
kammarna,
Bestryk
S Ford

Framhjulsnav
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Gargoyle Mobilgrease N:o 5

Stötdämpare

X

Ford Stötdämparvätska

Bensinpump

W

■
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Byt olja efter 600 km., 8000 km. och därefter var 3000:de km.

Använd högtryckspruta.

firease PD-293

)

filter

RakflYPl
Bakaxel
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q Sommartid:
\ Vintertid:
p i Sommartid:
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V Vintertid:
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Förgasarens ljuddam- j
!
pare och luftrenare
p
(
Oljepåfyllningens

Växellåda

Spindelbult

Påfyll destillerat vatten.

Huvpackning

Dörrslutbleck

Stötdämpare

var 1500:de km.
Avtappa allt slam.

H

Fjäderspännbult

Spindelbult

Instruktioner

Smörjmedel
G

Batteri

Fjäderspännbult

Stvrinrättnina
styrinrättning

Smörjställe

Chassis: Efter 500 km, 1500 km och därefter

f Packa lagren med fett
efter rengöring.

\

| Påfyll
\

vätska upp till
påfyllningshålet.
Rengör silen.

Rätt smörjning och omsorgsfull skötsel äro
de viktigaste förutsättningarna för att Eder
bil skall arbeta oklanderligt och med ett tillfredsställande ekonomiskt resultat. I Edert

eget intresse bör Ni noga studera och följa
de råd och anvisningar, som lämnas i dessa

smörjningsföreskrifter.

Motorns smörjning.
För motorn rekommenderas:

Sommartid:

Gargoyle Mobiloil »AF»
Vintertid:
Gargoyle Mobiloil Arctic
Vinterrekoniinendationen gäller generellt för
temperaturer under 0° C och har därvid tagits
hänsyn till, att vagnen eventuellt förvaras i
oeldat garage eller ofta parkeras utomhus i
kyla. Skulle så ej vara förhållandet och motorn av denna anledning ej visa tendenser
att bliva svårstartad även vid anvädningen
av en tjockare vinterolja än ovan nämnda,
kan sommarrekommendationen följas eller
också Gargoyle Mobiloil »A» användas. Om
motorn vid vintertemperaturer under —18° C
blir utsatt för mycket stark avkylning, bör
Gargoyle Mobiloil Arctic Special användas.
Kontrollera dagligen med matstickan i vev-

huset, att oljemängden i motorn är den riktiga. Oljenivån bör icke överskrida det övre
strecket på matstickan och får ej underskrida
det undre.
På grund av att motoroljan vid användningen blir utspädd med bensin och vatten
och förorenad av smuts, slam och kolpartiklar, måste den, sedan ett första oljebyte ägt
rum efter 600 kms körning, bytas ungefär var
3000 :de km. Tappa ur den gamla oljan omedelbart efter en körning medan oljan är varm
och tunnflytande samt skölj ren motorn genom att köra den en stund i tomgång med
ett par liter tunn s.k. sköljolja. (Obs.! Fotogen får aldrig användas för rensköljning.)
Efter avtappning av sköljoljan fylles vevhuset, som rymmer c:a 5 liter, med färsk
olja av rätt tjocklek.

Växellådans och bakaxelsysfemefs smörjning.
påfyllningshålet. Två gånger om året eller
var 8000:de km, om detta inträffar tidigare,

För växellådan rekommendera»:
Sommartid: Gargoyle Mobiloil »C
Gargoyle Mobiloil »CW»
Vintertid:
och för bakaxelsystemet:
Sommartid: Gargoyle Mobiloil »EP»
Vintertid: Gargoyle Mobiloil »EPW»
Kontrollera var 1500:de km att oljenivån i

växellådan och bakaxelsystemet når upp till

skall den gamla oljan avtappas. Efter rengöring av växellåda och bakaxelsystem med
sköljolja påfylles färsk olja lämpad för årstiden. Observera att bakaxelsystemet ej får
smörjas med s.k. växellådsolja utan på grund
av de höga tryck, som råda mellan kugghjulen, måste ha ovan nämnda specialsmörjmedel.

Vad rymmer i liter?
Modell
60 hkr.
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Maj 1937.
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Eftertryck förbjudes.
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