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Uusi Clearosol-menefelmän mukaan valmistettu MOBILOIL on 100-prosenttisesti puhdasta ja kestää paljon kauemmin

FEDERAL-AUTON VOITELU
Seuraavista ohjeista käyvät selville ne kohdat, jotka on voideltava säännöllisten väliäikain

kuluttua. Nämä väliajat ovat järjestetyt aina kilometrien mukaan.
Käyttäkää aina korkealaatuista öljyä, esim. Vacuum Oil Companyn Mobiloil-öljyä, Clearosol-

menetelmän mukaan valmistettua.

1600 KM — RASVA.
Virranjakaja. Kääntäkää rasvakuppia V 2kierrosta. Käyttäkää Mobilubricant Soft-rasvaa.
Katkaisijan epäkesko. Hiukkanen samaa rasvaa.
Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvalla kesällä sekä Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvalla talvella

voidellaan parhaiten yhdystangon kuulanivelet, samoin vetotangon nivelet ja kaikki jousenripustimien
pultit, paitsi ne, joissa on kumiholkit; kytkimen ja jarrupolkimen akseli, kardaanin tukiraudan
päät, jarruakselin kiinnikkeet.

Vesipumppu. Vesipumpun akseli voidellaan Gargoyle Mobilgrease N:o 6:11a.
Tuulettajan laakereihin ja kardaaniakselin keskuslaakeriin sekä sen liukukytkimeen suositellaan

Mobilubricant Softia.

Tarkistakaa moottorin öljytasoa joka päivä. Moottorin öljyaltaan vasemmalla puolella oleva
mittari osoittaa öljytason oikean korkeuden. Katsokaa, että öljytaso aina pysyy samana.

1600 KM - ÖLJY.
Moottori. Tarkistakaa öljytaso päivittäin yllämainitun mittarin avulla. Aina 1600 km:n ajon

jälkeen tyhjentäkää kampikammio ja pankaa uusi öljy tilalle. Peskää ilmanpuhdistaja ja kampi-
kammion ilma-aukon siivilä bensiinillä, ennenkuin panette uutta öljyä tilalle. Käyttäkää seuraavia
öl^laatuja: Kesällä Talvella
Waukesha 4-sil., Continental-, Hercules (1935) -moottorit Mobiloil »AF» Mobiloil Arctic
VVaukesha-moottorit 6 SRK (1935) Mobiloil »B» Mobiloil »A»
Muut mallit Mobiloil »BB» Mobiloil »A»

Huomattava on, että korkeimmanlaatuinen öljy kestää moottorissa kauemmin kuin n.s. »halpa»
öljy. Talvella on öljy vaihdettava useammin kuin kesällä.

Generaattori. Pankaa Household Lubricantia jokaiseen voitelureikään.
Käynnistysmoottori. Household Lubricantia voitelureikään.
Virranjakaja. Voidelkaa katkaisijan varren kääntönasta ja sydänlanka roottorin alla samalla öljyllä.
Sytytyksen ja kaasutuksen tarkistusvipujen kuulanivelet sekä poikkiakselien holkit voidellaan

moottoriöljyllä, samoin kytkimen irroituslaakeri.

1600 KM — JARRUNESTEEN TÄYTTÖ.
Tarkastakaa nesteen tasoa säiliössä ja lisätkää niin paljon Voco Brake Fluid-nestettä, että nes-

teen pinta nousee aina */i tuuman päähän täyttöaukon suusta.

3200 KM - ÖLJY.
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Vaihdelaatikko. Lisätkää niin paljon öljyä, että öljynpinta ulottuu vaihdelaatikon sivussa ole-
vaan täyttöaukkoon. Käyttäkää kesällä Mobiloil C:tä ja talvella Mobiloil CW:tä. Aina 20.000 km:n
ajon jälkeen on öljy laskettava pois avaamalla vaihdelaatikon pohjassa oleva tappi. Vaihdelaatikko
huuhdellaan ja täytetään jälleen oikealla Mobiloil-laadulla.

Taka-akseli. Tarkistakaa öljytaso ja lisätkää niin paljon öljyä, että sen pinta ulottuu takana
olevaan täyttöaukkoon. Käytettävä samaa öljyä kuin vaihdelaatikkoon. Aina 20.000 km:n ajon jäl-
keen on öljy laskettava pois avaamalla pohjassa oleva tappi. Huuhdellaan ja täytetään oikealla
Mobiloil-laadulla.



Voimajarrun silinteri. Poistakaa aina noin 60 päivän jälkeen 1 /8": n johtotapit, jotka ovat
terien päätelevyissä, ja ruiskuttakaa sisään n. V 2desilitraa ohutta silinteriöljyä.

Murtonivelet. Spicer-tyyppi. Käyttäkää moottoriöljyä.

silin

3200 KM — RASVAA.
Ohjauskierukka. Mobilgrease N:o 2:ta.

10.000 KM — RASVAA.
Etu- ja takapyörien navat. Irroitetaan, puhdistetaan ja täytetään Gargoyle Mobilgrease N

rasvalla. Asennetaan uudelleen paikoilleen. Tämä työ pitäisi tehdä henkilön, joka on tottunut
tiomaisten rullalaakerien asennukseen.
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kar-

Nopeusmittarin kaapeli. Käytettävä grafiittirasvaa.
Nopeusmittarin hammaspyörästökotelo on myös voideltava.

10.000 KM ÖLJYÄ TAI RASVAA.
Jousilehdet. Otettava erilleen, puhdistettava ja jälleen pantava paikoilleen sekä samalla

deltava grafiittirasvalla tai öljyllä. Tällainen grafiittirasva on m.m. Gargoyle Graphite Grease
VOI

Soft
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