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KUORMA- ja MATKAILUAUTOT

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
VALMISTAJA

CHICAGO, U. S. A.

18 HENGEN INTERNATIONAL MATKAILUAUTO

TILAVA - VOIMAKAS - VARMA
LUJARAKENTEINEN - MUKAVA - TALOUDELLINEN

HALPA

O.Y. WIKLUND A.B.
AUTO-OSASTO

*

TURKU



Voimakas 6-sylinterinen yksinkertainen moottori, nykyaikaisinta mallia. Matala
runko varustettu yhdeksällä poikkituella. Pehmeät jouset, takana kaksi lisäjousta.

li t Uusi INTERNATIONAL matkailu-autorunko 19 hengelle, kuljettaja mukaanluettuna (SL 36)

6-sylinterinen International moottori

International kuljetusvaunu erik. olutpanimoita varten (SL34)

Kuorma-auton jousijärjestelma

International taka-akseli

International maitovaunu (SL34) International kuormavaunu (S 24)

Huom.l Voimakas
erikoinen lisäjousi.

Matkailuauton jousijärjestelmä



TURKO

Erikoisselostus
Kuormavaunun runkoja

Kuormituskyky: 1 1 /. 4 —1 3
o tonn.

Akseliväli: 3300 mm.
Moottori: 4 syl. L. tyyp. 43 hv.
Syl. mitat: 95x127 mm.
Kampiakseli: 5 laakerinen.
Voitelu: automaattinen, painevoitelu.
Sytytys: korkeajannit, patterisytytys.
jäähdytys: thermo-sifon.
Kytkin: kuivalamellikytkin.
Vaihdelaat.: rakennettu moottorin yh-

teyteen, 3 nopeutta eteen, 1 taakse-
päin.

Malli: S 24.

Vaihtosuhde: moottorista taka-akseliin
5,33: 1.

Akselit: etuakseli Elliot mallia, taka-
akseli Banjo mallia, rullalaakerit.

Jouset: puolielliptiset etujouset 64 X
1070, 9 lehteä, takajouset 64X1320
9 lehteä, apujouset neljänneselliptiset
64x650 9 lehteä.

Ohjaus: vasemmalla puolella. Käsi-
jarru ja vaihdetanko sijoitetut kes-
kelle. Käsikaasu ja jalkakiihdyttäjä.

Jarrut: käsi- ja jaikajarr., vaikuttaen

takapyöriin, laajenevat, kokonaan
suojatut, leveys 114 mm.

Pyörät: kokonaan terästä, innoitetta-
villa vanteilla.

Päämitat: pituus 4900 mm., pyörien
etäisyys 1422.

Paino: n. 1300 kg.
Varusteet: ylisuuruusrenkaat etupyör.

32x6, takapyörät 32x6, nopeus-
mittari, sähkövalaistus- ja käyntiin-
pano, rapasuoj., torvi ja täydelliset
työkalut.

Kuormituskyky: \ x\2 —2 tonn.
Akseliväli: 4060 mm.
Moottori: 4 syl. L tyyp. 43 hv.
Syl. mitat: 95x127 mm.
Kampiakseli: 5 laakerinen.
Voitelu: automaattinen, painevoitelu.
Sytytys: korkeajännit. patterisytytys.
Jäähdytys: thermo-sifon.
Kytkin: rakennettu moottorin yhtey-

teen, 3 nopeutta eteen ja 1 taakse-
päin.

Malli: SL 34.
Vaihtosuhde: moottorista taka-akseliin

5,66: 1.
Akselit: etuakseli Elliot mallia, taka-

akseli Banjo malli, rullalaakerit.
Jouset: puolielliptiset etujouset 64X

1070, 10 lehteä, takajouset 76x1320,
10 lehteä, apujouset neljänneselliptiset
76x650, 7 lehteä.

Ohjaus: vasemmalla puolella. Käsi-
jarru ja vaihdetanko sijoitetut kes-
kelle. Käsikaasu ja jalkakiihdyttäjä.

Jarrut: käsi- ja jalkajar. vaikuttaen ta-
kapyöriin, laajenevat, leveys

Pyörät: kokonaan terästä, irroitettavilla
vanteilla.

Päämitat: pituus 5785 mm.
Paino: n. 1570 kg.
Varusteet:, ylisuuruusrenkaat, etup.

32x6, takap. 34X7, nopeusmittari,
sähkövalo ja -käyntiinpano, rapasuo-
justin, merkinantotorvi ja työkalut.

Malli: S 26.

Kuormituskyky: 11/.!—l 1/.!—1 1;
2 tonn.

Akseliväli: 3300 mm.
Moottori: 6 syl. L tyyo. 50 hv.
Syl. mitat: 83XH4.
Kampiakseli: 4 laakerinen.
Voitelu: automaattinen, painevoitelu.
Sytytys: korkeajännit. patterisytytys.
Jäähdytys: gener, akselin vetämällä vesi-

pumpulla.
Kytkin: rakennettu moottorin yhtey-

Jarrut: käsi- ja jalkajarru vaikuttaen
takapyöriin, laajenevat, leveys 114
mm.

Pyörät: kokonaan terästä, irroitettavilla
vanteilla.

Päämitat: pituus 4900 mm., pyörien-
etäisyys 1422.

Paino: n. 1330 kg.
Varusteet: ylisuuruusrenkaat, etupyör.

32x6, takap. 34x7, nopeusmittari,
sähkövalo ja -käyntiinpano, rapasuo-
justin, merkinantotorvi ja työkalut.

Vaihtosuhde: moottorista taka-akseliin
5,33: 1.

Akselit: etuakselit I mallia, taka-akselit
Banjo mallia. i

Jouset: puolielliptiset, etujouset 64X
1070, 9 lehteä, takajouset 64><1320,
9 lehteä, apujouset neljänneselliptiset
64X650, 9 lehteä. i

Ohjaus: vasemmalla puolella. Käsi-
jarru ja vaihdetanko sijoitetut kes-
kelle. Käsikaasu ja jalkakiihdyttäjä.teen, 3 nopeutta eteen ja 1 taakse-

päin.

Malli: SL 36

Jarrut: laajenevat, kokonaan suojatut ja
varustetut tasoituspainoilla korkeim-
man jarrutehon saavuttamiseksi. Jar-
rutus pinta 114 mm. leveä

Pyörät: kokonaan terästä, tykistömal-
lia, irroitettavilla vanteilla.

Mittasuhteet: rungon yläsyrjän korkeus
maanpinnasta täydellä kuormituksella
665 mm. Rungon koko pituus 5785
mm. Pyörien väli 1422 mm.

Konealustan paino: 1652 kg.
Normaalivarusteet: edessä 32X6 cord-

renkaat, takana 34x7. Nopeusmit-
tari. Etumaiset rapasuojat. Sähkö-
käyntiinpano ja -valot. Akkumalaat-
tori. Moottorin käyttämä ilmapumppu,
Merkinantotorvi ja työkalut.

Kuormituskyky: 19 hengelle.
Akseliväli: 4060 mm.
Runko: puristettua terästä, sivut 154

mm. leveät, 6,4 mm. paksut ja varus-
tetut 9 poikkituella sekä taivutetut
taka-akselin kohdalta.

Moottori: 6-sylinterinen L-tyvopinen.
Sylinterin mitat: 83XH4 mm.
Kampiakseli: 4 kpl. laakerimetallilla si-

sustettua messinkilaakeria.
Voitelu: Automaattinen painevoitelu.
Sytylys: korkeajännitys-patterisytytys.
Jäähdytys: putkijäähdyttäjä varustettu

tuulettajalla sekä generaattorin akse-
lin vetämällä keskipakoispumpulla.

Kytkin: yksinkertainen kuivalamellikyt-
kin.

Matkailuauton runko

Vaihdelaatikko: rakennettu moottorin
yhteyteen, 3 nopeutta eteen- ja 1
taaksepäin.

Vaihtosuhde: Moottorista takapyöriin
6,125: 1.

Akselit: etuakseli karaistua ja taottua
I-terästä. Taka-akseli nykyaikaisinta
Banjo-mallia.

Ohjaus: vasemmalla puolella. Kaasutus
jalkavivun avulla, samoin jarrut ja
kytkin. Käsijarru ja vaihdetanko si-
joitetut keskelle.

Jouset: puolielliptiset. Etujouset 57X
1067 mm. (10 lehteä). Takajouset
76X1321 mm. (10 lehteä). Apajouset
neljänneselliptiset 76x648 mm. (7
lehteä).

PÖLYTYPOS,


