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Att en rymlig, hypermodern automobil med smidig, vibrationsfri 6scylindrig motor kan i Finland
säljas för fmk d. v. s. 10,000 å 20,000 mark billigare än de 4;cylindriga vagnarna i mellan*
prisklassen, har väckt sensation i vida kretsar.

Att ett dylikt pris över huvud taget är möjligt beror först och främst på Olds Motor Works 26?
åriga erfarenhet som tillverkare av högsklassiga automobiler i förening med General Motors Corpo*
rations så gott som obegränsade tekniska och finansiella resurser. En annan ej mindre viktig faktor
är det förhållandet, att Geneial Motors fastställt det finska priset på Oldsmobile att motsvara den
kostnad, för vilken envar kan i Amerika inköpa och hit importera denna automobil.

Det torde härav vara tydligt, att Oldsmobile således säljes med en minimal vinstmarginal, baserad
på stor omsättning och minsta möjliga distributionskostnader.

Karosserierna till Oldsmobiles
täckta modeller äro tillverkade av den

världsberömda ~Fisher Body Corporation",
en underavdelning av General Motors, vilken

har en särskild karosserifabrik vid Olds
Motor Works i Lansing, Michigan.

5-sitsig ~Touring". Pris Fmk.
ering svart. Klädsel och sufUett av extra tjockt och slitstarkt artificiellt lade

Sidoskydd, öppnande med dörrarna
„SpecialTouring". Pris Fmk

Denna specialmodell har grågrön lackering, brun klädsel, shakisufflett, förnicklad
:ylare samt accumulator med 50°/ o större kapacitet. ~Tuarc" discshjul kunna erhållas

å denna modell för extra kostnad.

5-sitsig ~Sedan" Pris Fmk
Oldsmobiles rymliga och eleganta Sedan har samma lackering och
utrustning som Coupén härovan. För finska förhållanden torde
denna vagn vara idealisk såväl för vinter» som för sommarbruk. I

Amerika äro numera 65 °/° av alla personautomobiler täckta.

Sport: Touring med lyxutstyrsel.
Pris Fmk

2-sitsig ~Gab". Pris Fmk
Denna vagn är avsedd för läkare, veterinärer, handelsresande m. fl.
och har samma eleganta utförande som övriga täckta modeller. Bak

finnes rymlig plats för bagage.

Oldsmobile inleder med sitt låga pris en ny epok på finska automobilmarknaden

Oldsmobiles namn är sedan många år tillbaka välkänt i Finland och har alltid varit liktydigt med
hög kvalité och modernaste konstruktion. Det faktum, att General Motors lämnar GARANTI å
Oldsmobile, bevisar bäst, att dess goda kvaliteé är höjd över allt tvivel.

Med den nya 6scylindriga Oldsmobiles ankomst på den finska marknaden randas den av tusentals
automobilintresserade ivrigt motsedda dag, då priset ej längre står hindrande i vägen för att envar
kan bliva ägare till en verklig automobil utan gottköpskonstruktioner, som på långt håll skvallra om,
att den är „billig".

Oldsmobile kommer således att med säkerhet fylla ett länge känt behov. Genom sin kraftiga, vibrations*
fria motor och fulländade fjädring är den en idealisk turistvagn även på de backigaste vägar. Dess
rymliga karosseri och låga driftkostnad göra den dessutom till en bekväm och ekonomisk vagn för
yrkesmässig bitrtafik.

4-sitsig „Coupé". Pris Fmk
Oldsmobiles täckta ~Fisher' »karosserier utmärka sig genom högelegant, gediget ut»
förande, komplett utrustning och stor bekvämlighet. Klädseln är tjock, gra velour,
och alla beslag inuti vagnen äro mattförsilvrade. Lackeringen av själva vagnskorgen
är mörkt rödbrun, allt övrigt svart. Till utrustningen höra värmeledning, solskarm,

vindrutetorkare, backspegel, takljus, växelspaklås och dörrlås.

2-sitsig „Roadster". Pris Fmk
Denna modell har samma utförande och utrustning som sssitsig ~ Touring". Bak finnes

plats för bagage.



SPECIFIKA TIONER
ÖVER OLDSMOBILE 6, MODELL 30.

MOTOR — 6»cylindrig, diameter 70 mm., slag 120 mm.,
monobloc i ett stycke med övre vevhushalvan, avtagbart
cylinderlock; cylindervolym 2800 cm :;, bromsade hkr. 42
vid 2 700 varv pr minut; ventiler av 38 mm:s diameter,
alla på samma sida, helt inkapslade, med justerbara lyf»
tare; explosionsrummet, välvt över ventilerna avgas»
och insugningsrör sammangjutna. Vevaxel lagrad i 3
stora, babbitsfodrade bronslager; kamaxeln driven av
snedskurna kugghjul och lagrad i 3 stora lager; vevstakar
av I-sektion, extra lätta, av hejat stål; vevstakslager babbits»
fodrade, kannbultsbussningar av fosforbrons; kannor av
gjutjärn, vägande endast c:a 400 gr., med 3 kanringar;
kannbultar ihåliga, vridbara i såväl kanna som vevstake.
Oljning: kugghjulspump i kamaxelns främre ända pres»
sar oljan under högt tryck genom den ihåliga kamaxeln
till dess 3 lager och kugghjul, därifrån till de 3 ramlagren
och vidare till vevstakslagren; övriga rörliga delar medels
stänksmörjning; oljetryckmätare å instrumentbordet. Kyl»
ning: vattencirkulation medels i kylmantelns främre
del inbyggd centrifugalpump, driven av fläktaxeln; Har=
rison cellkylare, rymmande 13 liter.

FÖRGASARE - "Zenith" med ställbart tomgångsmun»
stycke. "Choke" å instrumentbordet.

BENSINTILLFÖRSEL — medels vacuum»apparat från 47»1i»
ters baktank, försedd med bensinmätare. Normal bensinåt»
gång 0,95 —1,2 liter per mil. Oljeåtgång c:a 1 liter på
35 mil.

STYRNING — skruv och snäcka av halvt "självlåsande"
typ; 2 lätt justerbara axiaUkullager; ratt 43 cm. i diame»
ter.

KONTROLL — vänsterstyrning med växel» och bromsspak
i vagnens mitt; handgas och tandreglering å segment
under ratten.

KARDANKNUTAR — "Thermoid»Hardy" typ av gummi»
skivor med vävinlägg; ljudlösa och erfordra ingen smörj»
ning.

FRAMAXEL — I=sektion. av hejat stål; "New Departure''
kullager i framhjulen.

BAKAXEL — axelhus av helpressat stål, s. k. "banjo"»typ;
"semi»floating", med spiralskurna kugghjul; alla lager
"New Departure" kullager-

BROMSAR — fotbroms med utjämnare, verkande utvän»
digt å bakhjulens bromstrummor; handbroms, verkande
utvändigt å bromstrumma å kardanaxeln, strax bakom
växellådan.

ELEKTRISK UTRUSTNING- "Delco" tandning; "Delco"
startmotor med Bendix»drive; "Delco" generator med
strömfördelare; 6»volts "Willard" accumulator; strålkas»
tare med särskilda lampor för "dimning", baklykta och
instrumentbordlampa; strömbrytare för tandning och
belysning samt ampére»mätare å instrumentbordet; elek»
triskt signalhorn med knapp å ratten.

KOPPLING — "Borg &. Beck", med en torr»disc, mycket
mjuk verkande.

VÄXELLÅDA — fastbultad vid svänghjulshuset, 3 hastig»
heter framåt och backgång; huvudaxeln på "New Depar»
ture" kullager; sidoaxelns kugghjul med fosforbronsbuss»
ningar; speedometerns spiral»drivhjul helt inneslutna i
växellådan.

FJÄDRAR — framfjädrar halvelliptiska, 915 mm. långa,
50 mm. breda; bakfjädrar halvelliptiska, 1 290 mm. långa,
50 mm. breda, fastbultade under bakaxeln och upptagande
alla reaktionskrafter för framdrivning och bromsning
("Hotchkiss drive"); alla fjäderbultar med fosforbrons»
bussningar för "Alemite"»trycksmörjning.

HJUL — artillerityp, ekrar av trä, lötar av pressat stål;
avtagbara fälgar; reservfälg å ringhållare, uppburen av
skyddsplåten över bensintanken. ("Tyarc" disc»hjul å
"Special Touring" mot extra avgift).

RIXGAR - 31X4" straight-side Cord.
HJULAVSTÅND — 110 '=2 800 mm.
SPÅRVIDD — 56"=1 420 mm.
SMÖRJNING — "Alemite"»system med konsistensfettspruta.
UTRUSTNING — förut nämnd elektrisk utrustning, väg»

och hastighetsmätare å instrumentbordet; "Alemite '»

spruta, verktygslåda med Juftpump, domkraft, special»
nycklar och verktyg etc. Å de täckta modellerna till-
komma solskärm över vindrutan, vindrutetorkare, back»
spegel, värmeledning, takljus och växelspaklås.

WIKT — s=sitsiga "Touring"»modellen väger körklar c:a
1 050 kg.
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Det sensationella med Oldsmobile är ej dess moderata pris utan dess utomordentliga pre;
stationer, moderna konstruktion och dess stora bekvämlighet.

~Cannonball" Baker, en känd tävlingsförare, körde i oktober 1923 en Oldsmobile 30 standard den 6000
km. långa vägen från New»York till Los Angeles hela tiden på högsta växeln (ettan, tvåan och backen
voro borttagna). Resan som avlöpte utan minsta fel, tog 12 dagar, och vid framkomsten kördes vagnen
på hastighetsbana med 109 km. genomsnittshastighet.
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PRISER
Priserna i denna broschyr är beräknade nefro, extra kontant, fritt i Helsingfors.
Alla priser äro utan förbindelse, och förbehålla vi oss rätten att vid ändrade importför;

hållanden företaga nödiga ändringar.
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