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Konealusta takaapäin
Kaksinivelinen kardaaniakseli. Helposti avattava tasaus-

pyörästö. Leveät jarrurummut.

Hieno, tilava ja mukava 5 hengen vaunu. 4 ovea. Pehmustus hienointa antiikki-
nahkaa. Ovissa taskut. Takaosassa jalkatuki. Lattioilla matot. Tukeva, säänvaih-
telut kestävä sadekuomu sekä jäykkämalliset, suurilla selluloidi-ikkunoilla varustetvit
sivukappaleet, joiden avulla vaunu käden käänteessä voidaan muuttaa vedotto-

maksi umpivaunuksi. Sivukappaleiden säilytyslokero takaistuimen takana.

Konealusta
Luja ja tanakka kehys ja erinomainen jousitus. Painopiste
matalalla, joten vaunua nopeastikin ajettaessa kulkee vaka-

vasti ja pysyy hyvin tiellä.

BERLINA

Erikoisen komea, tilava ja mukava 5 hengen umpivaunu. 4 leveätä
ovea, joissa on sisäpuolella taskut. Kaikki sivuikkunat käytännöllisellä
kampilaitteella avattavat. Suuri takaikkuna. Ikkunoissa kierrekaihti-
met. Kristallinen kattolamppu. Päällystys hienoa ja lujaa kangasta

tai, erikoistilauksesta, nahkaa. Näkyvät puuosat jalosta
puulajista. Lattioilla matot.

Moottori ja vaihdelaatikko
Kaikki tarkkailtavat osat näkyvissä tai helposti esille

saatavissa.



FIAT S2O
Konealusta.

Moottori: 6 sylinterinen, venttiilit sivulla. Irroitettava sylin-
terikansi. Kampiakseli on 7 laakerin varassa ja on sen etu-
päässä värinänvaimentaja. Solex kaasuttaja ilmanpuhdista-
jineen ja etulämmittäjineen. Imusyöttö (»vacuum-järjes-
telmä»). Automaattinen painevoitelu kaikkiin moottorin
osiin. Öljynpuhdistaja. Bentsiininpuhdistaja. Pumpulla toi-
miva vesijäähdytys. Patterisytytys, etusytytys sekä auto-
maattinen että säädeltävä. Välitys nokka-akseliin äänettö-
mällä ketjulla, joka voidaan helposti kiristää.

Kojetaulu: Erittäin hienon näköinen. Siinä on seuraavat lait-
teet: nopeus- ja matkamittari, kello, sähkölaitteiden yhdistely-
rasia, käsi-kaasunsäätäjä, kaasuttajan kyllästäjä, ampere-
mittari ja öljynpainemittari.

Kytkin: Asbestikudoksella päällystetty levykytkin.
Vaihdelaatikko : Vaunun keskellä, pallotyyppinen, 4 välitystä
eteenpäin ja yksi taaksepäin. Vaihdetanko voidaan avaimella
lukita.

Voimansiirto: Kaksinivelinen kardaaniakseli. Välitys taka-
akseleihin kierrekartiohammaspyörillä. Painorasituksesta va-
paat taka-akselit.
Jouset: Puolisoikeat, iskunvaimentajilla varustetut.

Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut, jotka osittain itse kehit-
tävät jarrutukseen tarvittavan voiman, vaikuttaen leveiden
jarrurumpujen sisäpintaan.
Pyörät: Irroitettavat, onttopuolaiset teräspyörät. Rengas-
koko 28" x 5,25" tai 28" X 5,75".
Ohjaus: Valintaehtoisesti oikealla tai vasemmalla puolella.
Ohjauspyörällä sytytyksen säätö, valonhimmentäjä ja sähkö-
torven nappi.

Sähkölaitteet: Akkumulaattorin jännitys 12 volttia. Käyn-
tiin] mnomoottori ja latausdynamo ovat sijoitetut moottorin
alaosan kummallekin puolelle. Sytytyksen virranjakaja- ja
induktiolaite on sylinterien yläpuolella. Valonheittäjissä on
voimakas, kauas valaiseva lamppu sekä toinen kaupunki-
ajossa ja kohtaamisvalona käytettävä. Takana on numero-
lyhty ja kojelaudalla lamppu. Sähkötorvi on moottorikopan
alla. Sulakkeet ovat kojetaululla olevassa yhdistelyrasiassa.

Tärkeimmät mitat:
Sylinteriluku 6
Sylinterien läpimitta 68 mm.

» iskupituus 103 »

vSylinteritilavuus 2244 cm.
Akseliväli 290 cm.
Raideväli 140 »

Rungon koritila 238 »

Konealustan koko pituus 389 »

Alimman osan väli maasta 20 »

Varusteet: Paitsi ylempänä mainittuja laitteita kaksi täydel-
listä varapyörää, kokoonkäännettävä tavarakannatin takana,
nosturi, ilmapumppu, täydellinen työkalusto y. m.

— Oikeus muutoksiin pidätetään


