
on muutamassa vuodessa tullut suosituin ja ostetuin eurooppalainen vaunu

Syytä tähän ei ole vaikea löytää. Ne autot, jotka Adam Opel A.G., Riisselsheim, s.o. Euroopan suurin autotehdas valmis

taa, ovat ominaisuuksiltaan sellaiset, että jokainen meikäläinen autoilija antaa niille suurtaarvonantoa. Opel-vaunuissaon voima

mukavuus, tilavuus ja ajo-ominaisuudet tekijöitä, joitten suhde hintaan ja käyttökustannuksiin on mitä parhain. Jokaisen
Opel-vaunun ulkoasu on ajanmukainen ja hieno sekä käyttökustannukset ennätyksellisen alhaiset. Ja yhteistä kaikille Opel-

vaunuille ovat loistavat eurooppalaiset ajo-ominaisuudet. — Kannattaa todella tutustua Opelin valmistamiin eri sarjoihin.
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OPEL
SUPER
SIX

ovissa, joka 8 päivä vedettävä kello

Opelin uusi kuutonen on kokonaan uusi mittapuu eurooppalaisille vaunuille. Siinä on 6-sylinterinen kansiventtiili-

moottori, joka kehittää kokonaista 60 hv. Pienen painonsa vuoksi Opel Super Six on rivakka ja sitkeä vaunu, jonka
kaltaista tapaa ainoastaan yltäkylläisistä voimavaroistaan kuulujen amerikkalaisten autojen joukossa. Super Sixissä on

yksilöllinen etujousitus, kallistusvaimentaja, nestejarrut, panssarikattoinen teräskori ja varusteet, jollaisia on vain kalliim-

missa loistovaunuissa. Allaolevasta kuvasta näkyy yksilöllisesti siirrettävät etuistuimet, hieno verhoilu, norsunluuta muis-

tuttavat nupit kahvoissa y.m., kaksi auringonsuojusta, kaksi tuulilasinpyyhkijää, tuhkakupit edessä ja takana kyynärtuissa,

siirrettävä kyynärtuki takaistuimen keskellä, vedoton tuuletus, ohjaajanosastosta siirrettävä takaikkunan kaihdin, taskut

Super Six'iä on saatavana kaksi mallia: Sedän, jossa on iso kiinteä matka-arkku, ja hienonhieno Cabriolet, jossa kum

mailakin puolella on kaksi ikkunaa; verhoilu on tässä mallissa nahkasta ja on tavaratilaa runsaasti.



KADETT
Rivakka ja hauska — nämä käsitteet liittyvät niin läheisesti sanaan kadetti — mutta ovat myös tunnusomaiset tälle pie-

nelle vaunulle. Kadettissa on kaikkea, mitä isossa, todella ajanmukaisessa vaunussa on rakenteen puolesta. Kehys ja
kori muodostavat teräksisen kokonaisuuden. Ja yksilöllinen etujousitus, kallistusvaimentaja, nestejarrut ja vedoton tuuletus-
järjestelmä lisäävät osaltaan vaunun arvoa. Moottorin sylinteritilavuus on 1.1 litraa, mutta silti on vaunun kiihtyväisyys
erinomainen ja huippunopeus suurempi kuin useimmat autoilijat tarvitsevat, johtuen tämä vaunun pienestä painosta. Ja
Kadett'in suhteen voidaan käyttää sanontaa: »suurempi sisältä kuin ulkoa». Istutte sangen mukavasti Kadettissa ja pienestä
painostaan huolimatta se kulkee tasaisesti mitä huonoimmillakin teillä. Kadett'ia on saatavana kaksi mallia: 2-ovinen Sedän,

jossa panssarikatto, tai 2-ovinen Cabrio Coach, jossa laskettava katto.

O LY M f IA
Olympiasta tuli vuoden 1936:nsuuri iskunumero automarkkinoilla ja tänä vuonna se on entisestään parannettu. Siinä

on 1.3 litran moottori ja 4-vaihteinen vaihdelaatikko. Siinä on tietysti nestejarrut, jotka on varustettu valurautarummuilla,

siinä on kallistusvaimentaja. Ja sen ulkoasu on, kuten Kadettin, ajanmukainen ollen valonheittäjät konepeltien alla koros-
taen tämä osaltaan virtaviivaisuutta. Olympiaa on myös saatavana kaksi mallia: teräskattoinen tai alaslaskettavalla katolla
varustettu.



KADETT
Moottori: 4-syl. sivuventtiili-moottori, sylinteriläpimitta

67.5 mm, iskun pituus 75.0 mm, sylinteritilavuus 1074 sm 3 .
Jarrutettuja hevosvoimia 24 hv 3400 k/m. Puristus 6.00 :1.

TEKNILLINEN SELOSTUS

Jäähdytys tö: tehokas jäähdyttäjä, keskipakoismallinen
vesipumppu, tuulettaja kaksisiipinen.

Sähkölaitteet: Boschin valmistetta — jännitys 6 volt-
tia — generaattori ilmajäähdytetty. — Käynnistinmootto-
rin välitys 12.8 :1.

Kytkin: yksilevyinen kuivalamellikytkin — itsevoideltuva
irroituslaakeri.

Vaihdelaatikko: 3-vaihteinen.
Jarrut: Sisäpuolelta laajentuvat 4-pyöränestejarrut, jarru-

rummut valuraudasta. Käsijarru mekaninen.
Ohjaus: ruuvi- ja sektorimallia, rullalaakerit. Ohjauspyörä

teräksestä, päällystetty kovakumilla.
Jousitus: edessä polviniveljousitus, takana puolisoikeat

jouset, nesteiskunvaimentajat.
Renkaitten koko: 4.50-16.
Pyörät: 5 puolapuristettua terästykistöpyörää.
Yleisiä mittoja: akselinväli 2.337 mm — raideväli

edessä 1075 mm, takana 1168 mm — etuakselin ja tien
väli 215 mm — pituus yhteensä 3810 mm — leveys
yhteensä 1375 mm — korkeus yhteensä 1455 mm.

Varusteet: suunnanosoittimet — mekaninen tuulilasin-
pyyhkijä — nopeusmittari — yhdistetty öljynpaine- ja
bensiinimittari — yhdistetty sytytys- ja ohjauksen lukko —

kaksi hansikaslokeroa — valonheittäjien valojen jalkavaih-
din — taaksenäyttävä peili — aseteltava etuistuin — vedo-
ton korituuletus.

O LY MP I P
Moottori: 4-syl. sivuventtiili-moottori, sylinteriläpimitta

67.5 mm, iskun pituus 90 mm, sylinteritilavuus 1.279 sm 3 .
Jarrutettuja hevosvoimia 29.5 hv. Puristus 5.9 :1.

Jäähdytystö: suurikokoinen jäähdyttäjä, tuulettaja ja
vesipumppu.

Sähkölaitteet: Boschin valmistetta — jännitys 6 volt-
tia — ilmajäähdytetty generaattori — erillinen käynnistin-
moottori.

Kytkin: yksilevyinen kuivalamellikytkin —itsevoideltuva
irroituslaakeri.

Vaihdelaatikko: 4-vaihteinen.
Jarrut: 4-pyöränestejarrut, jarrurummut valuraudasta,

jäähdytyslaipat. Käsijarru mekaninen.

SUPER SIX

GENERAL MOTORS
Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita ilman ennakkoilmoitusta.

Helsinki 1937 SuomalaisenKirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.

Ohjaus: simpukka ja hammaskaari, rullalaakerit, ohjaus-
pyörä kovakumista.

Jousitus: Opelin yksilöllinen synkronetujousitus. Takana
puolisoikeat jouset, nesteiskunvaimentajat.

Pyörät ja renkaat: 5 terästykistöpyörää, renkaat
5.00/16 pallorenkaat.

Yleisiä mittoja: akselinväli 2.370 mm — raideväli
edessä 1.168 mm, takana 1.992 mm — etuakselin ja tien
väli 190 mm —pituus yhteensä 3.950 mm —leveys yhteensä
1.430 mm.

Varusteet: suunnanosoittimet — kaksi tuulilasinpyyhki-
jää — nopeusmittari — öljynpainemittari — bensiinimit-
tari — valojen Vaihdin yhdistetty sytytyslukkoon — kaksi
hansikaslokeroa — valonheittäjien valojen jalkavaihdin —

taaksenäyttävä peili — aseteltava etuistuin — vedoton
korituuletus — puskurit edessä ja takana.

Moottori: 6-syl. kansiventtiili-moottori, sylinteriläpi-
mitta 80 mm, iskun pituus 82 mm, sylinteritilavuus 2.473
sm 3 . Jarrutettuja hevosvoimia 60 hv 3.600 k/m. Puristus 6:1.

Jäähdytystö: termostaattisesti säädetty, vesipumppu,
tuulettaja.

Sähkölaitteet: Boschin valmistetta, 6 voltin järjes-
telmä, ilmajäähdytetty generaattori.

Kytkin: yksilevyinen kuivalamellikytkin, itsevoideltuva
irroituslaakeri.

Vaihdelaatikko: synkrosoitu, 3 vaihdetta eteen-, yksi
taaksepäin.

Jarrut: Sisäpuolelta laajentuvat, nestejarrut. Jarrurum-
mut ja navat yhteen valettu, valurautaa. Käsijarru meka-
ninen.

Ohjaus: Itse-estävää ruuvi- ja sektorimallia. Rullalaakerit.
Ohjauspyörä kumilla päällystetty, läpimitta 425 mm.

Jousitus: Yksilöllinen etujousitus ja nesteiskunvaimenta-
jat edessä, takana puolisoikeat jouset, nesteiskunvaimen-
tajat.

Pyörät ja renkaat: 5 terästykistöpyörää, renkaitten
koko 5.50/16.

Yleisiä mittoja: akselinväli 2.642 mm, — raideväli
edessä 1.257 mm takana 1.260 mm —etuakselin ja tien
väli 215 mm.

Varusteet: suunnanosoittimet — kaksi tuulilasinpyyhki-
jää — nopeusmittari — yhdistetty öljynpaine- ja bensiini-
mittari — valojen jalkavaihdin — yhdistetty sytytys- ja
ohjauksen lukko — taaksenäyttävä peili — takaikkunassa
kierrekaihdin — auringonsuojus — aseteltava etuistuin —

vedoton korituuletus — puskurit edessä ja takana.


