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OLDSMOBILE

O I d s m o b i le-
maailman vanhim-
pia autotehtaita —

tarjoaatäten uutuu-
den, OLDSMO-
BILE.KUOR-
M AVA U N U N.
Oldsmobileon kuormavau-
numarkkinoilla uusi nimi,
mutta tämä vaunu ei mis-
sään tapauksessa ole kokei-
luasteella, sillä sen rakenta-
misessa on otettu huomioon
neljännesvuosisadan koke-
mukset ja käytetty hyväksi
Gene I Motorsin suunnat-
tomia mahdollisuuksia.
Oldsmobile-kuormavaunu-
ja on saatavana eri malleja:
11.,I 1 ., tonnin alusta,akselinväli
131", 274 tonnin, akselin-
väli 131" ja 157, ja 3 tonnin,
akselinväli 131 ,157 ja 183\
Oldsmobile valmistaa sitä-
paitsi bussialustan, akselin-
väliltään 185' (4.70 metr L).
Kaikissa alustoissa on oh
vasemmalla. Mooi
6-sylinterinen ja ke
84 hv. Se kuluttaa • iäste-
liäästi öljyä ja bensiiniä ja
on se rakennettu vartavas-
ten raskasta työtä silmällä-
pitäen.

Vahva, tasapainoitettu kam-
piakseli takaa äänettömän ja
tasaisen käynnin. Se on läpi-
porattu ollen siinä öljykana-
via kaikkien laakerien koh-
dalla painevoitelua varten.
Sitäpaitsi voideltuvat sekä
männäntapit että nokka-
akseli porattujen kanavien
kautta. Jäähdytys on erittäin

on varustettu kaikilla niillä
hienouksilla, jotka ajanmu-
kaiselta kuormavaunumoot-
torilta vaaditaan. Siinä on
ajanmukainen yläkaasuttaja,
joka pitää bensiininkulutuk-
sen vähimmässä mahdolli-
sessa määrässä. Vähäiseen
bensiininkulutukseen on
myös syynä vakumisäädetty
sytytysjärjestelmä. Gene-
raattori on ilmajäähdytetty.

MO OoTTORI
tehokas ja sylintereitä ympä-
röivät alas saakka vesi vaipat.
Jotta moottori nopeasti läm-
penisi, on se varustettu ter-
mostaatilla, jonka ansiosta
vesi kiertää käynnistettäessä
vain itse moottorissa. Vasta
sitten kun tämä on lämmen-
nyt, kytkeentyy jäähdyttäjä
jäähdytystöön.



HYVÄ-KÄYTÄNNÖLLINEN-VAHVA

Erittäin tukeva
kuormavaunun
kehys, jonka sivu-
kiskot ovat 178
mm. korkeat.

Vapaa näköala kaik-
kiin suuntiin.

Nelivaihteinen
vaihdelaatikko.

Erittäin vahva kyt-
kin.

Käynnistinpoljin
säätää käynnistin-
moottorin ham-
maspyörän kos-
ketusta vauhti-
pyörän hammas-
kehään.

Termostaatti sylin-
terivaipan jajääh-
dyttäjän välissä.

Täysin pyöreät lo-
kasuojat edessä.

6 voltin akku, 15 le-
vyinen, 90 am-

Sylinterikansi teho-
kasta rakennetta.

Moottori kolmesta
kohtaa kiinni-
tetty, kiinnitys-
kohdissa kumi-
eristeet.

Neljä" männänren-
gasta.

Yläkaasuttaja.

Värinän vai mentaja.
Kampiakseli, jossa

vastapainot, pai-
naa 34.5 kg.

Äärimmäisen tar-
kasti sovitetut
kiertokangen laa-
kerit.

Ilmanpuhdistaja ja
lieskavai m entaia.

Automaattinen ku-
ristus.

Vakumiautomaatti-
nen sytytysaset-
telu.

Automaattinen
lämpötilan säätö.

Aianmukaisinta ra-
kennetta.

Täysipitoiset neste-
jarrut.

Täysin kuormitta-
maton taka-ak-

seli.

Läpiporatut kierto-
kanget.

Sähkökaraistut alu-
minimännät.

84 hv. moottori.

Suurin vääntömo-
mentti 23 kgm.

Ruisku jäähdytetyt

venttiilit.

Täysin jäähdytetyt
sylinteriseinämät.

Kampikammion
tuuletus.

ALUSTA
on mittasuhteiltaan vankka. Alustan poikkikiskot
ovat 178 mm syvät ja 5.56 mm. paksut. Poikki-
kiskot ovat uutta, parannettua alligaattorimallia
ja niitattu pitkittäiskiskojen sekäylä- ettäalaosaan.
Rakenne, jonkaansiosta koko kehys on poikkeuk-
sellisen vankka — mutta silti kevyt.

TÄYSIN KUORMITTAMATON TAKA-AKSELI

Taka-akseli on täysin kuormittamaton ja tämä
merkitsee sitä, että vaunun koko painon vastaan-
ottaa se koppa, jokaympäröi akselit. Vetoakselien
tehtävänä on ainoastaan käyttää pyöriä. Tämä
rakenne tarjoaa m.m. sen edun, että vetoakselit
voidaan tarkastusta silmälläpitäen irroittaa, ilman
että vaunun kuormaa tarvitsee poistaa tai että
vaunu olisi kohotettava. Tasauspyörästö on takaa
varustettu helposti irroitettavalla tarkastusluu-
kulla. Pieni kartiovetopyörä on kahdesta kohtaa
laakeroitu. Jotta koko tasauspyörästö olisi erikoi-
sen luotettava, on siinä neljä tasauspyörää.

JARRUT
Nestejarrut, joitten rakenne on erittäin yksin-
kertainen, takaavat varmuutta ja luotettavuutta
sekä esteetöntä liikuntakykyä. Käsijarru vaikut-
taa erillisesti ja mekanisesti takapyöriin.

VAIHDELAATIKKO
on vahvasti rakennettu ja on siinä neljä vaihdetta
eteenpäin. Jotta ei moottoria eikä kytkintä rasi-
tettaisi käynnistettäessä, kun kuorma on raskas,
on vaihdelaatikko varustettu erikoisen alhaisella
vaihteella. Kaikki laakerit ja vaihdepyörät ovat

erittäin suuret ja vahvat. Oldsmobilen vaihde-
laatikko ja kytkin on rakennettu silmälläpitäen
sitä suurta voimaa, minkä vahva moottori toimit-
taa taka-akseliin. Kytkin on helposti hoidettavaa,
voimakkaasti vetävää mallia.

Uudessa Oldsmobilessa on selvästi näkyvä koje-
lauta ja tämän vieressä lukittava lokero, jossa voi-
daan säilyttää pienempiä kääröjä, papereita ja sen
kaltaisia. Kojelaudassa on matka- ja nopeusmit-
tari sekä amperi-, bensiini-, öljynpaine- ja jäähdy-
tysveden lämpömittari. Siinä on myös kuristus-
säädin, käsikaasun nuppi ja valojen virrankatkai-
sija, joihin pääsee helposti käsiksi.

Bensiinisäiliö on sijoitettu ohjaajan istuimen alle,
mutta täyttöaukko on istuimen sivussa, helposti
käsillä, kun ovi avataan.



UUSI OLDSMOBILE-KUORMAVAUNU
1. YLEISIÄ MITTOJA JA PAINOJA, JOTKA KOS-

KEVAT UUSIA OLDSMOBILE-KUORMAVAU-
NUJA.

Akselinväli engl.tuumissa 131" 157" 183"
Akselinväli 333 cm. 399 cm. 465 cm.
Hytin päädystä taka-akse

lm keskiviivaan 131 » 197 » 264- »

Taka-akselin keskiviivasta
kehyksen päähän .... 87 » 87 » 180 »

Pituus yhteensä 492 » 558 » 715 »

Lavan pituus 264 » 357 » 448 »

Suurin leveys yli kaksois-
pyörien 6.50/20renkaat 196 » 196 » 196 »

Suurin leveys yli kaksois-
pyörien 7.00/20 renkaat 204 » 204 » 204 »

Raideväli.yksink.t.pyörät 142 » 142 » 142 »

» kaksi nk. takapyörät 161 » 161 » 161 »

Kok.paino.OldsmobileML 3,700 kg. —

» » SL 4,500 » 4,550 »

» » TL 5,000 » 5,050 »

» » TLS 5,500 » 5,600 » 5,700 kg.
» » 058 — — 5,800 »

h. Sytytys. Delco-Remy — 6 voltin.
i. Generaattori. Delco-Remy 6 volttia.
j. Käynnistinmoottori mekaanista mallia, välitys 16.1 :1.
k. Moottorin kiinnitys. Kolmesta kohtaa kiinnitetty.
I. Männät, sähköllä karaistusta aluminisekoituksesta. Kaksi

öljy- ja kaksi puristusrengasta.
m. Venttiilit. Pakoventtiilit 45-asteiset, täysin vedellä jääh-

dytetyt,' helposti säädettävät nostajat,
n. Kampikammion tuuletus poistaa vesihöyryt ja kaasut

kampikammiosta.
3. KYTKI N. Yksilevyinen kuivalamellikytkin, jossa on väri-

näävaimentavat jouset.
4. VAIHDELAATIKKO. Neljä vaihdetta eteen, yksi

taaksepäin. Välitys 1. 7.22:1, 2. 3.47:1, 3. 1.71:14.
Suora. Taaksekäynti 7.15:1. Standardiaukko vaihde-
laatikon vasemmalla puolella voimansiirtoa varten.

5. OHJAUS. Täysin itse-estävä, ruuvi ja sektori. Välitys
14 :1.

6. KEHYS. a. U-kiskot, suurin kiskokorkeus 178 mm,
laippaleveys 60 mm, aineksen paksuus 5.55 mm. Poikki-
kiskoja 5 kpl. 131", 6 kpl. 157", 7 kpl. 183" alustassa.

b. Malli 0 58. U-kiskot, suurin kiskokorkeus 162 mm, laippa-
2. MOOTTORI

Erikoinen kuormavaunumoottori, 6-sylinterinen, venttiilit
sivussa, sylinteriläpimittäB4.l4mm, iskun pituuslo4.77mm,
sylinteritilavuus 3,496 cm:! . Jarruttaa 84 hv. 3,500 kierr.
minuutissa.
Puristus 6:1, vääntömomentti 23 kg/m 1,200 2,000 kierr.
minuutissa.

a. Kampikammio ja sylinteriryhmä on valettu yhteen,
hienosti hiotusta rautaseoksesta. Kampikammio vahvis-
tettu laipoilla.

b. Kampiakseli, jossa on neljä päälaakeria ja vastapainot,
painaa 34.5 kg.

c. Nokka-akseli on muotoon taottu teräksestä, sitä käyttää
taipuisa, äänettömästi toimiva ketju. Se liikkuu neljässä
painevoidellussa, vaihdettavassa pronssi laakerissa.

d. Voitelu, korkeapainevoitelu nokka-akseliin, kampiakse-
liin, kiertokangen ja männäntappien laakereihin sekä
sylinteriseinämiin. Nokka-akselin ketjua voitelee tyydyt-
tävästi öljy, jota kiertokangen laakerit roiskuttavat. Ham-
maspyöräpumppu syöttää 1,630 litraa öljyä tunnissa.

leveys 70 mm, aineksen paksuus 6.5 mm. Poikkikiskoja
7 kpl.

7. JOUSET. Puolisoikeat, 914 mm pitkät edessä, 1,143 mm
pitkät takana, apujouset. Takajouset 058 alustassa:
pituus 1,420 mm, asennettu alle.

8. ETUAKSELI. Mittasuhteiltaan vankka, muotoon taottu,
erikoisesti karaistu l-muotoon.

9. TAKA-AKSELI. Täysin kuormittamaton, kierreleikatut
hammaspyörät, 4 pyörää tasauspyörästön ristin yhteydessä.
6.17 : 1 — standard, 5.43 : 1 — haluttaessa.

10. JARRUT. 4-pyöränestejarrut, sisäpuolelta laajenevaa mal-
lia. Eturummut 356 mm läpimitaltaan, jarruhihna 51 mm.
Takarummut 406 mm läpimitaltaan, 76 mm leveää jarru-
hihnaa. Mekaninen käsijarru takarummuissa.

11. PYÖRÄT. Vahvat, refistetyt lautaspyörät.

12. BENSII NILAITTEET. AC-bensiinipumppu, jota nokka-
akseli käyttää. 64 litran vetoinen bensiinisäiliö, asennettu
ohjaajanistuimen alle.

e. jäähdytys. Sylintereitä ympäröivät vesivaipat, jotka ulot-
tuvat alle männän alinta kuolluttakohtaa. Pakoventtiilit on
täysin vesijäähdytetyt. Moottorin lämmetessä kiertää
jäähdytysvesi vain moottorissa, jotta pikemmin saavutet-
taisiin normaalinen työlämpötila. Tilavuus 12 litraa.

13.ALUSTAN VOITELU. Käsipaineruiskua varten nipat-
14. AKKU. 6 voltin, 15 levyä, 90 ampeerituntia.

f. Kaasuttaja. Yläkaasuttaja, jossa on bensiininsäätöneula
tasaista sekoitusta silmälläpitäen. Kolmenkertainen imu-
putki, jonka ansiosta imu on välitöntä ja jakaantuminen
tasaisempaa. Erikoinen laite käynnistämisen helpottami-
seksi.

g. Ilmanpuhdistajajalieskavaimentaja. Pystysuora ilman-
puhdistaja, jossa on ääntävaimentava laite. Tämä viimeksi-
mainittu toimii myös lieskanvaimentajana kaasuttajarä-
jähdysten varalta. Erittäin runsaasti puhdistusainetta.

15. SÄHKÖLAITTEET. Valonheittäjät, joissa on häikäise-
mättömät lasit taka- ja seislamppu, takaa valaistu
kojelauta, virrankatkaisija ja sytytyslukko. Akku, gene-
raattori ja käynnistinmoottori. Äänitorven nuppi ohjaus-
pyörän keskellä. Valojen vaihtokosketin vasemman jalan
luona.

16.TYÖKALUT. Täydellinen työkaluerä, nosturi ja voitelu-
ruisku.

17.KOJELAUTA. Ampeerimittari, jäähdytysveden lämpö-
mittari, öljynpainemittari, bensiinimittari, nopeusmittari,
sytytyslukko ja kuristussäädin.

18.VOIMANSIIRTO. Takajousien välityksellä.
19. VÄÄNTÖMOMENTTI. Takajouset vastaanottavat sen.

luom. Kirj. Seuran Kirjapaino Oy.


