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Kaupungissa
kuin
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T 19
uuden ajan nopea kehitys vaatii 1 */a tonnin kuormavaunua, joka on
samalla vetokykyinen kuormavaunu ja nopea ja notkea kuin henki-
lövaunu. General Motorsin kuormavaunu T. 19 vastaa korkeimpiakin
vaatimuksia. Kuusisylinterisen moottorin voimakkuus, kuten uus-

mallinen neljällä nopeudella eteenpäinkulkua varten varustettu vaih-
delaatikkokin mahdollistuttavat nopeuden taloudellisen soveltumisen.
Vilisevästä kaupungin liikenteestä Pontiac-moottorin voimakkuus
ainotlaatuisen nopealla kiihtyväisyydellään selviytyy mitä loistavim-
malla tavalla, GMC T. 19m voidessa yhtä hyvin kuin henkilö-
vaunutkin seurata liikenteen yhä yltyvää vauhtia.

Olipa kysymyksessä tavaroiden tai tarvikkeiden jakelu kaupungin
rajojen sisäpuolella, tai maanviljelystuotteiden kuljetus maaseudulta
läheisiin kaupunkeihin — kaikkialla, missä nopea, notkea 1 V, tonnin
kuormavaunu tarvitaan — on General Motorsin kuormavaunu T. 19
ennen muita sopivin.

Tehtailijat, tukkukauppiaat, pikatoimistot, maanviljelysyritykset,
meijerit — ja lukuisat muut liikkeet, jotka eivät ennen ole voineet
tyydyttävästi ratkaista kuljetuskysymystään, tapaavat General Motorsin
T. 19 nimitetyssä kuormavaunumallissa ihanteellisen 1 x/« tonnin vaunun,
jolla he voivat suorittaa tehokkaita, nopeita ja taloudellisia kuljetuksia.

GMC T. 19 on rakennettu kestämään päivästä päivään mitä vaati-

Väliseinän ja rungon takimaisen poikkikiskon väli-
nen mitta on 3,531 ni, siis sekä pakettikorin että
kuormavaunulavan rakentamiseen aivan ihanteellinen.

»
vimpaa käyttöä pitkillä ja lyhyillä taipalilla,
huonoilla ja hyvillä teillä. Tehokas jousien
rakenne estää kuormaa murtumasta tai turmel-
tumasta, ja mahdollistuttaa huonoillakin teillä
nopean vauhdin. GMC T. 19 kuljettaa täydet
kuormat, suorittaa kaikki työt hämmästyt-
tävän alhaisiin käyttö- ja hoitokustannuksiin.

Kuormavaunun voimalähde on hyväksi-
tunnettu kuusisylinterinen Pontiac-moottori,
luotettavuudestaan, kestävyydestään ja hal-
vasta käynnistään kuulu kautta maailman
nykyajan uusmallisimpia moottoreita. Teknil-
lisellä täydellisyydellään se ei ainoastaan
täysin tehokkaasti hyödy kulutetusta poltto-
aineesta, vaan on samalla varmasti suojattu
käyttöhäiriöitä vastaan. Siten on Pontiac-
moottori varustettu kampikammiotuulettajalla,
bensiinin- ja ilmanpuhdistajalla, öljysuodat-
timella y. m. joten ne ainekset, jotka tavalla
tai toisella voisivat vaikeuttaa moottorin
käyntiä tai vähentää sen tehoa, eivät pääse
tunkeutumaan moottoriin. Täten moottorin
elinikä huomattavasti pidentyy.

GMC T. 19 on hyvin helposti ohjattu.
Lyhyt kääntösäde helpottaa pääsemismah-
dollisuudet ahtailla kaupungin kaduilla, jolloin
usein on tultava toimeen tuskin vaunua suurem-
malla tilalla. Pitkä ja lyhyt runko antaa
vaunulle varman kulun tiellä. Raskaita tava-

roita kuljetettaessa on neljällä vaihteella eteen-
päin kulkua varten erittäin suuri merkitys,
kuin usein on ajettava, kilometri kilometrin
jälkeen, vieläpä kuumalla moottorillakin »kak-
kosella», sen johdosta ettei vaunu jaksanut
vetää kuormaa kolmannella taloudellisesti suo-
tuisammalla vaihteella. Itsetarkistavat neli-
pyöräjarrut antavat ajelulle mahdollisimman
suuren varmuuden.
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T. 19 on nopea uusi toimi tusvaunu. Sen omis-
tajalla on mahdollisuus täsmällisesti toimittaa
myymänsä tavarat perille, hänen suorittamiensa
ajelujen luku kasvaa päivästä päivään ja työ-
teho kohoaa. Liikemiehelle tämä merkitsee
laajennettu asiakaspiiri ja tavarain menekki.
Missä yleensä liikeyrityksen edistys on riippuva
ajan säästöstä, merkitsee T. 19 liikkeen laajen-
tumista — lisääntyvät ansiot.

General Motorsin kuormavaunu T. 19 on
uusmallinen kuormavaunu, joka vastaa kaikkia
uuden ajan vaatimuksia — niin alhaiseen hin-
taan, että ainoastaan General Motorsin koko
maailmaa käsittävä järjestö ja suunnattomat
mahdollisuudet ovat saaneet sen aikaan.

GENERAL MOTORSIN T 19.

Koska siis General Motors kykenee
myymään uusmallisen vaunun, joka on
— tarvettaan varten aina sopivin,
—jonka luotettavaisuutta perinpohjai-

sin kokein on tutkittu,
— laatuluokkansa alhaisimpaan hintaan,
—jota varten jäljentämättömiävaraosia

jaerikoiskoulutettuahenkilöstöäkaik-
kialla tarvittaessa on löydettävänä

täytyy General Motorsin valmistaman
vaunun oston olla

edullinen rahansijoitusl

Kuusisylinterinen moottori,
johon kuuluvat bensiini- ja öljysuodatin,
ilmanpuhdistaja ja kampikammiotuuletus \

takaa GMC T. ig;n omistajalle vaunun
käyttövarmuuden ja pitkän elinijän.

Neljä vaihdetta eteenpäin
kulkua varten mahdollistuttavat vaihtelevassa
maastossa kuorman ja vetovoiman välisen
suhteen säästeliäimmän soveltamisen.

Nelipyöräjarrut
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antavat kuljettajalle joka liikennevoikeuden,
joka pulmallisen tilanteen hallitsemisen tun-
nelman.
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MOOTTORI: Pontiac, kuusisylinterinen, kampiakseli kol-
masti laakeroitu Sylinterinhalkaisija 82,55 mm> Iskunpituus
95,25 mm. Sylinteritilavuus 3,05 litraa. Jarruttaa 43 hv
2,400 minuuttikierroksella.
VOITELU: Painevoitelu kiertokangen ja kampilaakereihin.
Nokka-akseliketjun voitelu tapahtuu öljypainetulvalla. Muuten
räiskyvoitelu. Öljysuodatin, kampikammiotuuletus.
JÄÄHDYTYS: Pumpulla tapahtuva vedenkierto. Putkijääh-
dyttäjä, riippuu kumipulikoilla. Voimakas nelisiipinen tuu-
lettaja. Jäähdytyslaitteeseen mahtuu 11 litraa.
SÄHKÖLAITTEET: Delco-Remy käyntiinpanomoottori ja
generaattori, 6—B voltin Willardparisto.
KAASUTTAJA: Carter, bensiininsäästäjällä ja kiihtyväi-
syyspumpulla, ilmanpuhdistajalla. Säädettävä varustelaudasta.
KYTKIN: Yksilevyinen kui vai evykytkin, 6 jousella, itse-
tarkistava.
VAIHDELAATIKKO: Neljä nopeutta eteen- ja yksi taak-
sepäin.
ETU AKSELI: Käännettyä Elliott-mallia; muottiintaottua,
karaistua erikoisterästä.
TAKAAKSELI: Puoleksi uiva, banjo-mallinen koppa. Voi-
mansiirto tapahtuu takapyöristä kardaaniputkelle, joka on
rakennettu kardaaniakselin ympärille.
JARRUT: Mekaaniset neliyöräjarrut. Jalkajarrut vaikuttavat
etupyöriin sisäpuolisina paisuntajarruina ja takapyöriin ulko-
puolisina puristuvina vannejarruina. Käsijarru sisäpuolinen,
takapyöriin vaikuttava paisuntajarru. Koko jarrutuspinta
2425 nel. sm.
JOUSET: Puolielliptiset piimanganiterästä.
ALUSTA: Sivukiskot U-muotoa 3 tanakalla poikkipalkilla.
Alustan korkeus 152 mm. Laippojen leveys 57 mm.

POLTTOAINEEN SYÖTTÖ: Bensiinisäiliöön mahtuu 57
litraa polttoainetta, jota pumpulla syötetään kaasuttajaan.
PYÖRÄT: 20" melloitettua valurautaa. Kuusi puolaa.
Renkaan mitta 30X5".
AKSELIVÄLI: 3,213 mm.
RAIDEVÄLI: Etupyörien välillä 1,462 mm., takapyörien
1,437 mm.

KÄÄNTÖSÄDE: 5,944 m. oikeaan ja vasempaan.

Oikeus yllämainittujen yksityiskohtien muuttamiseen pidätetään.
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GMC malli T. 19 täydentää sarjan erimallisia vaunuja, jotka yhteisellä GMC
nimityksellä kautta koko maailman tyydyttävät erilaatuisten kuormavaunujen
suunnattomasti lisääntynyttä kysyntää.

General Motors on ottanut tehtäväkseen tarjota sopivaa vaunua joka tarvetta
varten — kussakin hintaluokassa ostajalle ehdottomasti edullisimpaa laatua.

»General Motorsin tuote» siinä kolme sanaa, joilla suuri merkitys.
Muistutamme vain General Motorsin koelaboratorioita missä jättiläisyhty-

män insinöörit alituisesti koettavat uusin keksintöin täydellistää automobiilin
teknillisiä yksityisosia.

General Motorsin koeradat, joilla kaikki rakenteelliset yksityiskohdat tarkoin
koetellaan peninkulmia kestävillä koeajeluilla, päivät ja yöt — mitä vaihtele-
vimmissa ja vaativimmissa olosuhteissa.

General Motorsin suunnaton järjestö ei ainoastaan mahdollistuta vaunujen
valmistamista joka hintaluokkaan joka tarvetta varten, vaan voi myös laajalti
ulottuvalla edustajaverkostollaan tarvittaessa toimittaa omistajille valmistamiinsa
vaunuihin kuuluvia ensiluokkaisia varaosia sekä erikoiskoulutettua henkilö-
kuntaa vaunujen huoltoa varten. Tämän seikan kautta General Motorsin
valmistaman vaunun omistajalla aina on mahdollisuutta suoriutua pahoista
pulista.
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