
8 cwt. pakettivaunu alusta.

Moottori:

4-sylinterinen, sivuventtiilikone, syl. läpimitta 63
mm., iskun pituus 95 mm., sylinteritilavuus 1,185 1.,
kehittää 33 hv. 4100 kierr./min., kolmelaakeriset
kampi- ja nokka-akselit. Erikoisen taloudellinen
yläimukaasuttaja varustettuna ilmanpuhdistajalla,
helpottaa käynnistämisen ja korottaa moottori-
tehon. Erikoisteräksisiä venttiilipesäkerenkaita.
Moottori täysin eristetty rungosta kumikiinnikkein,
mikä estää kaikki värähtelyt.

Kytkin:
l-levykytkin, pehmeä ja varma (ei ala luisua).

Vaihteisto:

Uusi, 4-vaihteinen, täysin äänetön synkronoitu
vaihdelaatikko varustettuna käytännöllisellä öljyn-
tarkastuspuikolla. Vaihdesuhteet: ensimmäinen
19,6; toinen 13,77; kolmas 8,16; neljäs (suora)
5,44; peruutus 21,8.

Voimansiirtoakseli:

Sytytys:
Induktiokela ja 6 v. akkumulaattori. Virranjakaja
itsetoimivalla sytytyssäädöllä lisävoimana imu-
putkityhjiö. 14 mm sytytystulpat tehostavat pala-
mista.

Runko:

Sivukannattajat täydellistä »laatikko» rakennetta
antaen rungolle suunnattoman vankkuuden. Neljä
puoli-laatikko-muotoista poikkikannattajaa vah-
vistaa edelleen runkoa vääntörasituksia vastaan.

Jousitus:
Uusi »Smooth-ride» jousitus itsetoimivalla säädöllä
kuormitukseen ja tiepintaan nähden. Erikoisen
pitkät puolielliptiset jouset edessä ja takana. Uudet
Luvax kaksitoimivat nesteiskunvaimentajat (n.s.
lentokonetyyppiä). Vahvat kumiholkit jousikan-
nattimissa poistavat kymmenen tavallista voitelu-
kohtaa.

Ohjaus:

Hardy-Spicer neularullalaakereilla varustetut
yleisnivelet vaativat ani harvoin voitelua ja ovat
sangen käyttövarmat ja pitkäikäiset.

Jäähdytysjärjestelmä:

Ohjausasento erittäin mukava. Ohjaus kevyt,
mutta varma ja tien epätasaisuudet eivät tunnu
ohjauspyörässä.

Termosifooni vedenkiertojärjestelmä ilman liikku-
via osia; 2-siipinen tehokas tuulettaja.

Jarrut:
Bendix Duo-Servo varmuusjarrut. Täysin suojatut.
Kevytkin painallus jarrupolkimeen aikaansaa te-
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hokkaan ja varman jarrutuksen. Jarrut pitävät
säätönsä pitkän ajan. Käsijarru vaikuttaa kaikkiin
neljään pyörään.

moottori, käynnistinnasta kojelaudalla; 6 voit. 63
amp. tunnin akkumulaattori sijoitettuna konepellin
alle. Voimakkaat etuvalonheittäjät antavat pit-
kän ja laajan valokeilan; himmennysvipu ohjaus-
pyörällä. Sivulamput etulokasuojilla ja taka- sekä
jarruvalo. Kojetaulu epäsuoraan valaistu. Mer-
kinantotorvi.

Etuakseli:

Puristettua terästä, erikoisen vahva, l-muotoinen
läpileikkaukseltaan.

Taka-akseli:

l-kappale pesäke ilman liitoksia antaa tasauspyö-
rästölle varman tuen, näin ollen tehden tasauspyö-
rästön äänettömäksi ja pitkä-ikäiseksi.

Pyörät:
Puristetut teräslevypyörät, helposti irroitettavissa.
Täydellinen varapyörä renkaineen kuuluu vakio-
varusteisiin.

Renkaat:

India vähäpaine, rengaskoko 5,25—16.

Bensiinisäiliö:

33 litran säiliö vaunun takaosassa, uusi nopea
säiliötulppa kiinnitettynä ketjulla katoamisen estä-
miseksi. Mekaaninen bensiinipumppu.

Sähkövarusteet :

Lucas valmistetta. Kolmiasento säätö akkumu-
laattorin latausta varten. Voimakas käynnistin-

Alustan hinta mk 33,500: —

Kojelauta:

Pakettivaunun kori:

Katettu pakettivaunun kori varustetaan kahdella ovella ohjausosastoa varten ja yhdellä
kaksoisovella takana. Ohjausosastossa kaksi nahallapäällystettyä istuinta alaskäännettävine
selkänojineen. Kaksoissähkötuulilasinpyyhkijät, suunnanosoittajat ja peruutuspeili. Vaunu
maalataan asiakkaan määräämään väriin. Tällä korilla vaunun hyötykantavuus n. 400 kg.

Korin tavaratilan sisämitat:

pituus 1,60 m
leveys 1,28 m.; leveys takapyörä koroitusten välillä I m.
korkeus I m.

Siro mittaritaulu, mittarit helposti näkyvissä, käsit-
täen isokokoisen nopeusmittarin, öljynpaineen hä-
lytysvalon, bensiinimittarin, bensiinimittarin ja
sytytysvirran hälytysvalon.

Työkalusarja:

Runsas työkalusarja käsittäen työkalulaukun, pyö-
ränmutterin avaimen, ilmapumpun, käytännöllisen
nosturin y.m.

Alustan päämitat

Akseliväli 2,34 m.
Raideväli 1 ,24 m.
Pienin etäisyys maasta 15,6 sm
Kääntösäde 5,45 m.
Koko pituus 3,90 m.
Alustan oma paino 680 kg
Vaunun sallittu bruttopaino 1475 kg

Korin hinta mk 14,000: —


