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Kokemus todistaa tämän. Todellisuus ja luo-
tettavaisuus ovat ennenkuulumattomat. Tu-
tustukaa näyttelyssämme näihin vaunuihin,
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Sisartehtaat, jotka rakentavat Cleveland ja Chandler
vaunuja, ovat aina sovittaneet valmisteisiinsa arvokkaita
uutuuksia jamallit, jotka toiminimi nyt on laskenut mark-
kinoille, osoittavatkin, että sen konstruktöörit ovat onnis-
tuneet valmistamaan jotakin aivan erikoislaatuista. Kau-
niista, viivapuhtaasta moottorista alkaen aina rungon
pienimpään osaan muistuttaa työn suoritus europalaista
tarkkuusvalmistusta samoinkuin jokaisen Clevelandin
omistajan turvallinen luottamus vaunuunsa on mainio
todistus valmisteen hyvyydestä.

»MILEAGE-MOOTTORI» (kilometrimoottori) on, kuten
sen nimikin osoittaa, erikoisesti tehty kulkemaan kauvan
ja varmasti ilman korjauksia jakeskeytyksiä. Kuluneena
ajokautena Suomessa saavutettu kokemus aina 50,000 km
ajomatkoilla Cleveland-autoilla ilman mainittavia kor-
jauksia todistaa niiden moottorien pitävän lupauksensa.

CLEVELAND VAUNU OSOITTAA ETEVÄMMYY-
TENSÄ JOKA PAIKASSA, MISSÄ YLEENSÄ PYÖRÄ-
AJONEUVOLLA VOIDAAN JOKU NOUSU VOITTAA.

Mutta myöskin kaupunkien kaduilla ja vaarallisilla
teillä ovat Cleveland moottorit mainioita. Äärimmäisen
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herkkinä kaasupolkimelle voidaan ne nopeasti hidastut-
taa jalankulkijan nopeuteen ja siitä vaihteita käyttä-
mättä uskomattoman nopeasti muutamassa sekunnissa
kiihdyttää täyteen vauhtiin ja mäennousuun.

Äänettömästi toimiva kuusisylinterinen »I y » mallinen
moottori on varustettu n. s. »Ricardo kannella», t. s. poltto-
kammio on kupumainen ja sijaitsee aivan venttiilien ylä-
puolella lakeen sijoitettuine sytytystulppineen. Tästä
polttokammion ihannemuodosta johtuukin, että Cleve-
land on harvinaisen etevä mäkien kiipijä.

Kaikki kuusi sylinteriä ovat valetut yhteen ryhmään.
Erikoista huolta on pidetty jäähdytysveden tehok-

kaasta kierrosta sylinteriryhmässä. Vesi kiertää myöskin
venttiilikammioita joka puolelta, joten venttiilien kuume-
neminen vältetään.

Jäähdytysveden lämpötila sylinterin kannessa on saatu
joka kohdassa samaksi. Vesi kiertää keskipakoispumpun
avulla ja jäähdytystä tehostaa tuulettaja.

Venttiilit ovat varustetut kahdella jousella, jonka joh-
dosta ne korkeillakin kiertoluvuilla toimivat iskuttomasti.
Venttiilien puskimet ovat nokka-akselia vastaan varuste-
tut rullilla, koko laite on tarkkuustyötä taaten äänettömän
käynnin.

Kampiakseli pyörii kolmella leveällä laakerilla, joissa
on korkeanpaineen voitelu.

Suurempien vaunujen kaasuttaja on Schebler SI ja
pienempien Tillotsonin valmistetta.

Sytytysläitteet ovat »American Bosch» valmistetta,
korkeajännitys-patterisytytys käsin säädettävällä ja itse-
toimivalla sytytyksen järjestelyllä. Kaikki muutkin
sähkölaitteet ovat'samaa valmistetta.

Kytkin on 10" läpim. kokonaan koteloitu yksilevy-
kytkin, Borg & Beck'in valmistetta.

Vaihdelaatikko, kolme nopeutta eteen- ja yksi taakse-
päin, on kokonaan rakennettu yhteen moottorin kanssa ja
varustettu kauttaaltaan suurilla kuulalaakereilla.
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Kardaaniakseli on varustettu Hardy-levyillä, joka huo-
mattavasti yksinkertaistuttaa japarantaa sitä tehden voi-
mansiirron joustavammaksi.

Tasauspyörästön kopan saa helposti auki sekä eteen-
että taaksepäin, akselit ovat krominikkeliterästä. Ham-
masvälitys tapahtuu kierrekartiopyöräin avulla, joiden
valmistustarkkuus on 1/80 mm.

Kaikki Cleveland vaunut ovat varustetut uudella huo-
miota herättävällä rungon keskusvoitelulaitteella (katso
viimeistä lehteä). Tämän varman ja mukavan järjestel-
män merkityksen ymmärtää heti jokainen, joka on ollut
pakoitettu käyttämään rasvaruiskua ja öljykannua ja
mielellään on toivonut pääsevänsä tästä välttämättö-
mästä mutta epämukavasta ja likaisesta työstä.

Jouset ovat puolisoikeat ja erikoisen pitkät, taka jou-
set ovat kiinnitetyt akselin alle. Vaunun kulku on häm-
mästyttävän pehmeä ja miellyttävä.

Kaikki pyöräjarrut ovat ulkopuolella jarrurumpuja,
joiden läpimitta on 14".

Olka-akselit nojaavat kuulalaakereihin tehden siten
ohjauksen miellyttävän keveäksi.

Pyörät ovat tykistömallia irroitettavine vanteineen
matalanpaineen renkaita varten.

Sekä kiekko- että lankapyöriä on myöskin saatavissa.
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CLEVELAND SIX STANDARD

ERIKOISSELOSTUS:

Moottori on Iv mallia, kuusisylinterinen, vesi jäähdytyk-
sellä, teho 35 HV.

Sylinterit, kaikki kuusi valetut yhteen, kampikammiosta
irroitettavaan ryhmään, sylinterin kansi on irroitet-
tava.

Sylinterin mitat, läpim. 73 mm, iskun pituus 108 mm.
Männät, valurautaa, kolme rengasta, alin rengas öljyn-

raapija.
Kiertokangel, teräksestä taotut, kevyet, poikkileikkaus

I muotoa.
Kampiakseli pyörii kolmella leveällä laakerilla ja on tar-

koin tasapainoitettu.
Venttiilit, läpim. 31,8 mm, kaksinkertaiset jouset, jotka

aiheuttavat iskuttoman käynnin.
Nokka-akseli pyörii kolmella leveällä laakerilla, venttiilin

aukeama suurin mahdollinen, venttiilinpuskimissa on
nostorullat.

Korkeanpaineen voitelu ha mmasrataspumpun avulla moot-
torin päälaakereihin.

Bentsiinin tulo imusyötöllä 45 1. vetoisesta pääsäiliöstä.
Kaasuttaja Tillotson.
Sytytys American Bosch, korkeajännitysvirta induktio-

laitteesta, patteri Prest-O-Lite 6 voltin. Itsetoimiva
sytytyksen säätö estää takaiskut ja nakutuksen.

Käyntiinpano ja valaistus American Bosch.
Jäähdytysjärjestelmä pumpun ja tuulettajan avulla, vesi-

tila 15 1.
Kytkin Borg & Beckin läpim. 22,5 cm.
Vaihteet kolme nopeutta eteen- ja yksi taaksepäin.
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Voimansiirto äänetön, varustettu kahdella Hardy levyllä.
Tasauspyörästö, takasilta on puristettua terästä, hammas-

pyörät nikkeliterästä, akselit krominikkeliterästä.
Rungon voitelu Bowen'in keskuspainevoitelu »One shot».
Etuakseli I muotoa, tapit ja ohjausvarret krominikkeli-

terästä. Pyörissä Timken rullalaakerit, ohjauslait-
teessa kuulala åkerit.

Taka-akseli kokonaan kuormittamaton, tarkistettavat
Timken rullalaakerit.

Jouset puolisoikeat, holkit pronssia, takajouset akselin
alla.

Akseliväli 2,76 m.

Matalanpaineen-renkaat 30 X 4,75
Jarrurummut 12 3/8

Normaalivarusteet: kaksiosainen tuulilasi, suuri tuuletus-
aukko suojalevyssä, valonheittäjät, sivulyhdyt jataka-
lyhty sekä lamppu kojelaudalla, nopeus- ja matka-
mittari, amperi- ja öljynpaineenmittarit, Klaxon sähkö-
torvi, painonappi ohjauspyörällä, amerikalainen
kuomu sivukappaleineen ja suojuksineen, vaatekan-
natin, työkalukokoelma, 5 pallorengasta ja varavaune.

Erikoisvarusteet edellisten lisäksi: törmäysjouset edessä ja
takana, nikkelöity jäähdyttäjä ja motometri, sivulasit,
heijastuspeili, lasinpuhdistaja, matkalaukun pidin
matkalaukkuineen, pyöräin värttinät luonnonväriset
tai kiekkopyörät.
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Cleveland Six N:o 31.

Cleveland Six Standard moottori.

TOUKING (5 hengen)

Harmaa tai ruskea, mustalla nahkapatjoituksella.
Normaalivarusteet.
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Cleveland Six ~Standard" N:o 31.

TOURING DE LUXE (5 hengen)

Harmaanvihreä, samanvärinen nahkapatjoitus.
Krikoisvarusteet.

SEDAN (5 hengen)
Harmaanvihreä, harmaalla veralla sisustettu. Yksiosai
nen, itsetuulettava tuulilasi ja lasinpuhdistaja sekä aurin
gonvarjostin. Kaikki ikkunat toimivat mekaanisesti
Katto valaistus. Normaalivarusteet.
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CLEVELAND SIX SPECIAL

ERIKOISSELOSTUS:

Moottori on ly mallia, kuusisylinterinen, vesijäähdytyk-
sellä, teho 45 HV.

Sylinterit, kaikki kuusi valetut yhteen, kampikammiosta
irroitettavaan ryhmään, sylinterin kansi on irroitet-
tava.

Sylinterin mitat, läpim. 79 mm, iskun pituus 121 mm.
Männät, valurautaa, kolme rengasta, alinrengas öljyn-

raapi ja.
Kiertokanget, teräksestä taotut, poikkileikkaus I muotoa.
Venttiilit, läpim. 33,3 mm, kaksinkertaiset jouset, jotka

aiheuttavat iskuttoman käynnin.
Kampiakseli pyörii kolmella leveällä laakerilla ja on tar-

koin tasapainoitettu.
Nokka-akseli pyörii neljällä laakerilla, venttiilin aukeama

suurin mahdollinen, venttiilinpuskimissa nostorullat.
Korkeapaineen voitelu hammasrataspumpun avulla moot-

torin eri osiin.
Bentsiinin tulo imusyötöllä 60 1. vetoisesta pääsäiliöstä.
Kaasuttaja: Tillotson.
Sytytys, American Bosch, korkeajännitysvirta induktio-

laitteesta, patteri »Prest-O-Lite» 6 voltin. Itsetoimiva
sytytyksen säätö estää takaiskut ja nakutuksen.

Jäähdytysjärjestelmä, pumpun ja tuulettajan avulla, vesi-
tila 15 1.

Käyntiinpano ja valaistus, American Bosch.

Vaihteet kolme nopeutta eteen- jayksi taaksepäin, vaihde-
laatikko rakennettu yhteen moottorin kanssa.

Kytkin, Borg & Beck'in levykytkin, läpimitta 25 sm.

Tasauspyörästö, takasilta on puristettua terästä, ham-
maspyörät nikkeliterästä, akselit krominikkeliterästä.
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Voimansiirto äänetön, varustettu kahdella Hardy-levyllä.
Rungon voitelu Bowen'in keskuspainevoitelu »One Shot».
Taka-akseli kokonaan kuormittamaton, tarkistettavat

Timken rullalaakerit.
Etuakseli I-muotoa, tapit ja ohjausvarret krominikkeli-

terästä. Pyörissä Timken rullalaakerit, ohjauslait-
teessa kuulalaakerit.

Akseliväli 2,92 m.
Jarrut takapyörissä, nelipyöräjarrut eri hintaan, jarru-

rumpujen läpimitta 14".
Matalanpaineen renkaat 31 X 5,25.
Normaalivarusteet: Kaksiosainen tuulilasi, suuri tuule-

tusaukko suojalevyssä, valonheittäjät, sivulyhdyt ja
takalyht}7 sekä lamppu kojelaudalla, nopeus- ja matka-
mittari, amperi- ja öljynpainemittarit, Klaxon sähkö-
torvi, painonappi ohjauspyörällä, amerikalainen
kuomu sivukappaleineen ja suojuksineen, vaatekanna-
tin, työkalukokoelma, 5 matalanpaineenrengasta ja
varavanne.

Erikoisvarusteet edellisten lisäksi: Törmäysjouset edessä
ja takana, nikkelöity jäähdyttäjä ja motometri, sivu-
lasit, heijastuspeili, lasinpuhdistaja, lamppu vaunun
takaosassa, matkalaukku ja matkalaukun pidin, 5
kiekkopyörää.
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Cleveland Six ~Special" N:o 43.

Cleveland Six ~MILEAGE" moottori

•

REGULAR TOURING (5 hengen)

Tummansininen tai ruskea, mustalla nahkapatjoituksella.
Normaalivarusteet.
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Cleveland Six »Special» N: o 43.

SPORT TOURING (5 hengen)
Harmaanvihreä samanvärisellä nahkapatjoituksella.
Erikoisvarusteet.

SEDAN (5 hengen)

Cleveland sininen, sisustettu harmaalla veralla. Yksi-
osainen, itsetuulettava V & V tuulilasi, lasinpuhdistaja
ja auringonvarj ostin. Katto valaistus. Normaalivarusteet.
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Chandler automobiilit ovat rakennetut niitä autoili-
joita varten, jotka katsovat voivansa uhrata autoiluunsa
suuremman summan kuin mitä Cleveland vaunun hank-
kiminen vaatii ja siten saavuttaa suurempi mukavuus,
nopeus, y. m.

Uhraamatta »Mileage»-moottorin kestävyyttä jamäen-
nousukykyä on »Pikes Peak» moottorilla suuremmat
nopeusmahdollisuudet. Se on saanut nimensä kuuluisasta
ja vaikeasta amerikkalaisesta »Pikes Peak» vuoristokilpa-
radasta, eräs maailman vaikeimpia ratoja, jolla se vuosi
toisensa jälkeen on kaikki kilpailijansa voittaen osoitta-
nut olevansa nimensä arvoinen pikakiipijänä.

Kuten »Pikes Peak» moottori on alallaan mestari, on
myöskin »Traffio-vaihdelaatikko mestariteos alallaan.
Kuten sen nimestä käy selville, on se rakennettu tarkoi-
tuksella antaa omistajalleen tilaisuus täysin käyttää hy-
väkseen voimakasta moottoriaan jopa suurkaupunkien
vaikeissa liikenneoloissakin. Äänettömästi ja nopeaan,
kuten elävä olento, tottelee »Traffic»-vaihto omistajansa
tahtoa tehden ajon todelliseksi huviksi.

Yhdistämällä nämä kaksi mainiota mekaanista mes-
tariteosta rungon keskusvoiteluun, erikoisen hyvin raken-
nettuun runkoon ja ensiluokkaiseen vaununkoriin tarjoaa
uudenaikainen Chandler auto autoilijalle erinomaisen ti-
laisuuden käyttää vaunuaan sekä huviksi että hyödyksi.
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CHANDLER SIX

ERIKOISSELOSTUS:

Moottori on L mallia, kuusisylinterinen, vesi jäähdytyk-
sellä, teho 55 HV.

Sylinterit, kaikki kuusi valetut yhteen, kampikammiosta
irroitettavaan ryhmään, sylinterin kansi on irroitet-
tava.

Sylinterin mitat: läpim. 89 mm, iskun pituus 127 mm
Männät valurautaa, kolme rengasta, alin rengas öljyn

raapij a.
Kiertokanget teräksestä taotut, poikkileikkaus I muotoa.
Kampiakseli pyörii neljällä leveällä laakerilla.
Venttiilit, pystyventtiilit,kaikki samalla puolen moottoria.
Nokka-akseli pyörii neljällä laakerilla, venttiilinpuskimissa

nostorullat.
Korkeapaineen voitelu hammasrataspumpun avulla moot-

torin päälaakereihin.
Bentsiinin tulo imusyötöllä 75 1. vetoisesta pääsäiliöstä.
Kaasuttaja Schebler erikoismalli.
Sytytys, American Bosch, korkea jännitysvirta induktio-

laitteesta, patteri 6 voltin. Itsetoimiva
sytytyksen säätö estää takaiskut ja nakutuksen.

Käyntiinpano ja valaistus American Bosch.
Jäähdytysjärjestelmä pumpun ja tuulettajan avulla, vesi-

tila 17,5 1.
Kytkin Borg & Beck'in levykytkin.
Vaihteet »Traffic» vaihdelaatikko, kolme nopeutta eteen-

ja yksi taaksepäin, kaikki akselit kuulalaakereilla.
Voimansiirto äänetön, varustettu kahdella Hardylevyllä.
Tasauspyörästö, takasilta on puristettua terästä, hammas-

pyörät nikkeliterästä, akselit kromnikkeliterästä.
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Rungon voitelu Bowen'in keskuspainevoitelu »One vShot».
Etuakseli I muotoa, olkatapit krominikkeliterästä, kuula-

painelaakerit.
Taka-akseli kokonaan kuormittamaton, kuulalaakerit.
Akseliväli 3,12 m.
Jarrurummut 1-4".
Matalanpaineenrenkaat 31 X 5,25.
No?maaliv avusteet: kaksiosainen tuulilasi, suuri tuuletus-

aukko suojalevyssä, valonheittäjät, sivulyhdyt ja
takalyhty sekä lamppu kojelaudalla, motometri, no-
peus- ja matkamittari, amperi- ja öljynpainemittarit,
sähkötorvi, painonappi ohjauspyörällä, amerikalai-
nen kuomu sivukappaleineen ja suojuksineen, vaate-
kannatin, jalkatuki, työkalukokoelma, 5 matalanpai-
neen rengasta ja varavanne.

Erikoisvarusteet edellisten lisäksi: törmäys jouset edessä ja
takana, nikkelöity jäähdyttäjä jamotometri, sivulasit,
heijastuspeili, lasinpuhdistaja, lamppu vaunun taka-
osassa, matkalaukun pidin, 6 matalanpaineen rengasta
ja 2 varakiekkopyörää.
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Chandler

Chandlerin kuuluisa ~PIKES PEAK" moottori

TOURING (7 hengen)

Harmaanvihreä mustalla nahkapatjoituksella, nikkelöity
jäähdyttäjä. Normaalivarusteet.
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Chandier

SPECIAL EXPORT TOURING
(7 hengen)

Ruskea tai sininen Duco lakkaus, hieno espanjannahka-
patjoitus lakkaukseen sopivalla värillä. Nikkelöity jääh-
dyttäjä. Erikoisvarusteet.

SEDAN (7 hengen)

Tummansininen Duco lakkaus patjoitus hienoa mohairia
Yksiosainen tuulilasi ja itsetoimiva lasinpuhdistaja
Alaslaskettavat ikkunat. Erittäin hieno ja kaunis sisus-
tus. Erikoisvarusteet.
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Uutuuksista huomattavin on automobiiliteollisuudessa
mitä suurinta huomiota herättänyt

Bowen'in keksimä
rungon keskusvoitelu*

järjestelmä.

Järjestelmä on käytän-
nössä kaikissa Cleveland
ja Chandler vaunuissa.

Keskellä runkoa olevasta säiliöstä johdetaan öljy aina
75 ilmakehän paineella kaikkiin 23 voitelukohtaan run-
gossa ainoastaan jalalla, polkemalla öljypumpun mäntää.
Öljyn suuren tulopaineen johdosta painuu kaikki lika ja
käytetty öljy ulos laakereista ja tilalle tulee uusi öljy-
kerros kulutuspinnoille. Kuhunkin voitelukohtaan tulee
tarkoin sen tarvitsema öljymäärä, vaihdellen muutamasta
tipasta teelusikalliseen, järjestettynä tarkoin kunkin laa-
kerin tarpeen mukaan.

Tämän nerokkaan itsevoitelujärjestelmän kautta on
öljykannu ja rasvaruisku tehty tarpeettomaksi ja aikai-
sempi epämiellyttävä, likainen ja senvuoksi myöskin
usein laiminlyöty tehtävä voidaan nyt suorittaa niin leiki-
tellen, että se on muodostunut huviksi. Sitäpaitsi pitenee
vaunun käyttöikä ja korjaus- sekä kulutuskustannukset
pienentyvät, koska laakerien ei koskaan tarvitse olla ilman
öljyä. Tämän edun merkityksen ymmärtää ilolla jokai-
nen, joka itse ajaa autoaan.

Todisteena laitteen käytännöllisyydestä ja luotetta-
vuudesta mainittakoon, että jälkeenpäin ovat jo muuta-
mat muutkin tunnetut tehtaat ottaneet. Bowen'in järjes-
telmän käytäntöön



Kaikissa

CLEVELAND

CHANDLER
vaunuissa on

Rungon
keskuspaino

voitelu.

Katsokaa, kuinka
helposti ja muka-
vasti voitelen koko
vaununi yhdellä ai»
noalla jalan painaU

Vakuuttakaa uusi vaunun*
ne kulumisen varalta välit*
semalla rungon keskuspau

nevoitelulla varustettu
luksella. vaunu.
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