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merkitys löytyy lauseessa »Todellakin hyvä
vaunu». Siihen sisältyy W. C. Duranfin ihanteet

kokemuksista, saavutetut hänen ollessaan 35 vuotta ajo?
neuvotehtailijana, enemmän kuin 2 miljoonan hienojen
autojen valmistaja.

Yhtä vilpittömästi ja taitavasti, kuin ovat olleet kykene?
viäkin, ovat pääinsinöörit yhdistäneet piirustuksen*, ra?
kenteen?, varustuksen? ja täydellisyyden laadut sen mu?
kaan kuin aika ja yleisö eniten on huomattu toivovan
suotavaksi.

Vaatimaton ja vetoava tunnussana »Todellakin hyvä
vaunu» on W. C. Duranfin oma kuvaus tulokseen näh?
Den, — ensimmäinen auto joka kantaa hänen nimeään.

75,000 kpl. Durant?vaunun rekordi?valmistus ja myy?
minen ensimäisten 18 kuukausien aikana toteaa jatkuvaa
yleistä »Todellakin hyvän vaunun» hyväksymistä.
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Durant vaunut ovat erinomaiset
runsaan insinöörikokemuksen käy*
tännöllisen käyttämisen perusteella.
Tämä tulee esille yksityiskohtia
myöten. Rakenne ja osien yhteis?
toiminta, perustuen hyvälle koke*
mukselle, on tehty yksinkertaiseni*
maksi ja hienostettu.

Erikoista huomaavaisuutta anne*
taan Durant vaunulle tämän ylei*
sen rakenteen, kokonaisuudessaan
olevan lakeerauksen ja mekaanilli*
sesti helposti saatavissa olevan omi*
naisuuksien perusteella sekä Du*
rant'in putkimuotoisen selkärangan
vuoksi. Viimeiseksi mainittu on
vaunun rakennuksen n. k. kulma*
kivi ja täydellisyttää hyvin yksin*
kertaisesti, mutta kuitenkin hyvin
tehokkaasti, vaikutusta jota insi*
nöörit jo kauan ovat pyrkineet

saavuttaa huokeassa vaunussa. Du*
rant'in putkimuotoinen selkäranka
on teräs*silinteri, laipoilla molem*
mistä päistä kiinniniitattu toiseen
ja kolmanteen poikkipienaan ke*
hyksessä. Nämä poikkipienat ei*
vät voi tulla yhdensuuntaisesta ase*
mastaan putkimuotoisen selkäran*
gan näitä vastaan tekemän kiertä*
van vastarinnan vuoksi. Nämä
vuorostaan taasen pakoittavat sen*
tähden kehyksen sivuosia aina pysy*maan keskenään yhdensuuntaisina.
Tuloksena tästä näyttäytyy olevan,
että rungon kaikki osat, sekä tälle
montteerattu vaunukori, aina pysy*
vät tasaisella pinnalla tiesuhteista
riippumattomina ia vältetään koko*
naan tavalliseen kehykseen kuulu*
vat kiertämiset ja siitä johtuvat
vaivat.



Tämän suojeluksen perusteella on
ollut mahdollista saavuttaa taval*
lista suuremman yksinkertaisuuden
osien yhteistoiminnan suhteen sekä
että montteerata nämä helpommin
saatavissa oleviksi. Molemmat, kyt*
km* ja vaihto, voidaan, toisistaan
riippumattomasti, irtimontteerata.
Rungon kaikki muut osat, erityi*
sesti moottori ja tasaaja, ovat sev*
ranneet samaa yksinkertaisuutta ja
keveyttä hoitoon nähden. Sen*
lisäksi on Duranfin putkimuotoi*
nen selkäranka tehnyt kannatta*
vaksi lakeerata Durant vaunukorit
erittäin hyvin, silmälläpitäen värin

ja koristuksen, siinä varmassa tie*
dossa, että tämä lakeeraus kestää
kerrassaan pitkän käyttämisajan*
jakson.

Durant omistavat joka mallissa
yksityiskohtia, joita yleinen maku
kauan on odottanut. Durant mal*
lit näyttävät viehkeätä, kerrassaan
nykyajan viiva*sopusuhtaisuutta,
aina erinomaisen maun mukaan.
Sitäpaitsi Durant vaunut ovat pe*
rustaneet ennakkotapauksen kai*
kille halvoille vaunuille, tarjoen
valikoiman miellyttäviä vaunukorin*
värejä sekä umpinaisia teräs* eli
puupyöriä kaikille malleille.

IM^ILILD

Varustukseen, tavallisille malleille
»Touring», »Roadster», »Sedän» ja
»Coupe», sisältyy rummunmuotoi*

set valonheittäjät, lamppuja moot*
torikaapun vieressä ja työkalupöytä
sekä takalyhty, sähkö merkinanto*



torvi, matka* ja nopeusmittari, am*
peeri* ja öljymittari varustelaudassa,
bensiinimittari säiliöllä, poistettavat
pyörävanteet varavanne* ja rengas*
pidikkeellä, numerokilpi, täydelliset
työkalut. Durant, tavallista mal*
lia, toimitetaan eri miellyttävissä
vaunukoriväreissä sekä umpinai*
silla teräspyörillä. Avonaisilla
malleilla on lakeerattu nahka*

päällys, »yhden miehen» kuomi
sekä sivu*uutimet, jotka avautuvat
ovien mukana. Suljetuilla mal*
leiliä on hieno ajanmukainen
plyyssi*päällys, mekaaniset ikkuna*
säätäjät sekä 2 takakulmalamp*
pua, moottorikaapussa venttiilit,
metallinen sateensuojus, lasituulen*
suojus*puhdistaja, peili ja lattia*
lämmittäjä.

ORIHIEDILO-IMIÄILILD

Täydelliseen urheiluvarustukseen
sisältyy karja*aura, rummunmuo*
toiset valonheittäjät, lamppuja moot*
torikaapun vieressä ja varustelau*
dalla sekä takalyhty, jäähdyttäjän
kansi motomeetterillä, sähkö mer*
kinantotorvi koskettimella ohjaus*
tangon päässä, lasi tuulensuojus*
puhdistaja, matka* ja nopeusmittari,

ampeeri* sekä öljymittari varuste*
laudassa, bensiinimittari säiliöllä,
poistettavat pyörävanteet varavanne*
ja renkaanpidikkeellä, numerokilpi,
täydellinen ryhmätyökaluja. Matka*
arkku vedenpitävällä päällyksellä
sekä 2 matkalaukkua matkatavara*
pidikkeellä takana.

»Roadstefilla» on matkatavara*



osasto vaunukorin takaosassa matka*
arkun sijalla sekä kiillotetut kuo*
minkannatustangot.

Avonaisilla malleilla on valon*
heittäjät ja sivulyhdyt, radiaattori
ja lasi*tuulensuojuspidike, kaikki
nikkelöity, sivulasit lasi*tuulen*
suojustimessa, astuinlaudoilla kiillo*

tetut alumiiniumi*levyt, päällys an*
tiikkinen nahka.

Urheiluvarustukseen sisältyvä
matkatavarapidin ja matka*arkku
on montteerattu Durant malleihin,
pienentämättä vaunun pituutta, tilaa
tahi hienoja piirteitä tavallisissa
vaunukoreissa.
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Durant-moottorilla, erityisesti
Durant insinöörien rakentama, on
kokonaan koteloidut venttiilit, jotka
toimivat melkeinpä äänettömillä
venttiilinostajilla. Silinterikansi on
poistettava ja koko mäntä sekä
kiertokanki voidaan poistaa joko
silinterin päästä tahi pohjasta.
Moottoriöljylantio voidaan poistaa
järkyttämättä alilantioita sivulla,
joilla ei ole putkia tahi kiinnittäjiä

moottoriöljylantioon. Säätäjäham*
maspyörät voidaan myöskin pois*
taa koskematta moottorialustoita.

Monenkertaisen sisään* ja ulos*
imenemisen järjestäminen, molem*
mat moottorin oikealla puolella
sekä kuumalla paikalla yhdistetyt,
saattaa varmalle kannalle kaasutta*
misen sekä kaasun tasaisen jaon
kaikille silintereille, tuloksena on
tasainen käynti ja suurempi poltto*



aineen säästäminen. Keskipakois*
pumppu, joka toimii suoranaisesti
kiertokangen akselista, on näyttäy*
tynyt olevan erittäin tehokas moot*
torin jäähdytyksen suhteen. Tämä
ja öljypumput ovat helposti saata*
vissa asemissaan aivan erinomaiset.

että tasaaja-akselit erityisesti voi*
daan vetää ulos tasaajapesän uiko*
päätyjen kautta, liikuttamatta ta*
saajakehystä.

Pyöräkapselit ovat varustetut
ulosvetäjillä, jotka ovat suuresti
käytännölliset pyörien vaihtami*
sessa..Kytkin, joka on yksinkertaista

kuivaa viipalemallia sekä helposti
käytettävä, voidaan kokonaan ulos*
ottaa lattialautojen kautta, yleis*
nivelen yksinkertaisella irtikytke*
misellä sekä neljän, helposti saata*
vissa olevien, pulttien poistami*
sella.

Hyvin yksinkertainen jarrujen
säätäminen voi tapahtua aivan jalka*
laudan alla. Jarrun säätäminen
rummun kohdalla, jarruremmin
ulkopuolella sekä jarrun säätäminen
rummun sisäpuolella, voidaan hoi*
taa sormimutterilla ilman työkalu*
apua.Vaihdelaatikko on aivan yhtä

helposti ja erikseen ulosotettavissa
yleis*nivelen laippojen irtikytke*
misellä sekä neljän pultin poista*
misella, taka*akselia ja kytkintä
liikuttamatta.

Nämä ominaiset yksityisseikat
ovat ainoastaan mekaanillisen yk*
sinkertaisuuden esimerkkejä niin*
kuin myöskin koko rungon huo*
lellinen rakennus, jotkalopputulok*
sena tuottavat monta etua Duranfin
omistajalle.

Taka*akseli vinoa kierrehammas*
rattaan mallia, on siten rakennettu
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MOOTTORI: 4*silinterinen, venttiilit yi*
haalla, sil. läpim. 98 mm., iskunpituus
108 m/m.

SILINTERIT: valetut yhteen kappalee*
seen tankopesän ylä*puoliskoon, kansi

JÄÄHDYTYS: Venttilaattori ja keski*
pakoispumppu toimivat riippumatto?
masti kampiakselista.

ETU-AKSELI: Erittäin vahvistettu Lrau*

poistettava.
MÄNNÄT: Irroitettavat joko silinterin

yli* tahi aliosasta.
ÖLJYJÄRJESTELMÄ: moottoripuolella

pumppu, joka puristaa öljyn kaikille
päälaakereille. Mittari varustelaudassa.

KAASUTTAJA: Tillotson, yksinkertainen
putki.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ: Auto=lite, gene*
raattori, käyntiinpanomoottori sekä va*
laistusj ärj estelmä.

SYTYTYS: Jakaaja ja puola montteeratut
generaattorille.

KYTKIN: Yksinkertaisviipaleinen lautas*
malli, koteloitu, käsittäen muunmuassa:
vauhtipyörän, riippumaton, irroitettava
irroittamalla 4 pultteja.

KYTKEMINEN: Tavallista valittua mallia,

dasta Elliot mallia.
TAKA*AKSELI: Timken kartiomaisetrulla*

ja kuulalaakerit, kulkien öljyssä. Vinot
kierrehammasrattaat chromnikkeliteräk*
sestä.

JARRUT: Käsi* ja jalkajarrut ovat toisis*
taan riippumattomat ja vaikuttavat taka*
pyöriin. Jarrurummut 305 m/m läpi*
mitalla.

JOUSTIMET: Puolisoikiomaiset, edessä
860x51 m/m., takana 1220x51 m/m. alla
olevat.

RENKAAT: 31 "x4" straight side cord
edessä ja takana.

OHJAAMINEN: 430 mm. pähkinäpuu*
ratti, alumiiniumi keskus, sytytys* ja
kaasunsäännöstely varsia ja merkinanto*
torven kosketin pyörässä.

BENSIINISAANTI: Vacuum paineella 48
litran säiliöstä mittarilla takana.työnnettävissä olevat hammasrattaat, koi*

me vaihtoa eteen* ja yksi taaksepäin. Mont*
teerattu niinkuin riippumaton yksikkö.

AKSELIN VÄLI: 109"=(2770 m/m).
RAIDEVÄLI: 1400 m/m.
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