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OHJAAJALLA TÄYSI MUKAVUUS

Valmistettu kuljettamaan taloudellisesti ja
nopeasti 2 tonnin kuormia
Konealusta

Varusteet: 2 tonnin Reo konealusta toimitetaan va-

rustettuna seuraavasti: Sähkökäyntiinpano, sähkö-
valaistus, sähkömerkinantotorvi, valonheittäjät, ta-
kalyhty, etulikasuojat, astuinlaudat, 72 litran bent-
siinisäiliö, yksi varapyörä ilman kumirengasta sekä
työkalut, voiteluohje y.m. Lähempi selostus varus-
teista on viimeisellä sivulla.

tuksella ja nahkapäällyställä, työkalulaatikko oikeas-
sa etukulmassa, maalaus tilaajan haluamaan väriin.

2 tonnin kori Smk. 12.000:
B) Kuorma-auton kori yksinkertaisempaa raken-

netta, lava listoitettu l'/4"X3/i6" raudoilla, taka- ja
sivulaudat alaslaskettavat, ohjaajan hytti sivuilta
avonainen ja varustettu peg-amoidi sivukappaleilla,
joissa on selluloidi ikkunat, istuin vieteripatjoituk-
sella ja nahkapäällyställä, työkalulaatikko, maalaus
tilaajan haluamaan väriin.

Reo 2 tonnin konealusta varustettuna 32"X6"
renkailla edessä ja 34"X7" renkailla takapyö-
rissä Smk. 95,000: —.

Haluttaessa voi takapyöriin saada 36"X8" ren-
kaat, 34"X7'/ asemesta, jolloin hinta nousee ku-
mien hinnan erolla.

Korit

2 tonnin kori Smk. 9,000:

A) Kuorma-auton kori parhainta laatua, lava
peitetty 3 mm. teräspellillä, taka-ja sivulaudat alas-
laskettavat, ohjaajan hytti umpinainen ja varustettu
hiotuilla alaslaskettavilla laseilla, istuin vieteripatjoi-

C) Korit kippauslaitteilla. Toimitamme ameri-
kalaisia teräskoreja kippauslaitteella sovitettuna
Reo 2 tonnin alustalle: Mekaanisella kippauslait-
teella Smk. 12,000:- ja hydraulisella kippauslait-
teella Smk. 15,000: - -21,000: —.

D) Ohjaajan hytit. Parhainta laatua (A) Smk.
8,200 : —, yksinkertaisempaa rakennetta (B) Smk.
5,400: —.
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ti yksikään amerikalainen auto kestä niin kauan kuin
REO — ei yksikään. Rohkea väite — mutta täysin puo-
lueettomalla taholla tehty tilasto osoittaa sen oikeaksi.
Amerikan Kansallinen Automyyjäin yhdistys suunnitteli
tavan, millä eri automerkkien kestävyys saataisiin selville.
Tätä varten kerättiin tilasto siitä, miten monta vaunua ku-
kin autotehdas oli viimeksi kuluneina 8 vuotena valmista-
nut, sekä myös tilasto siitä, paljonko kutakin automerkkiä
oli sillä hetkellä käytännössä.

Tilastosta kävi selville, että löytyi ainoastaan 4 auto-
merkkiä, joita tilastoa tehdessä, joulukuun 31 pnä 1925,
oli käytännössä enemmän, kuin mitä tehtaat olivat viimeksi
kuluneiden 8 vuoden aikana valmistaneet Prosenteissa
määrättynä oli näitä neljää merkkiä käytännössä yli 8 vuo-
den valmistusmäärän seuraavasti:

Reo 24,9 %

Pierce Arrow 10, l °'o
Cadillac .. 8 %

Franklin .... 4.9 %

Kaikki nämä, Reoa lukuunottamatta, kuuluvat yli
150,000: — hintaluokkaan. Tilastossa otettiin huomioon
seuraavat automerkit: Reo, Pierce Arrow, Cadillac, Franklin,
Stearns, Locomobile, Stutz, Paige, Kissel, Marmon, Chan-
dler, Velie, Buick, Case, Dodge, Packard, Hudson, Hup-
mobile, Davis, Willys Knight, Jordan, Studebaker, Peer-
less, Auburn, Nash, Overland, Oldsmobile, Oakland,
Chevrolet, Moon- Siis kaikki huomattavat amerikkalaiset
automerkit Tämän kestävyyskokeen loistava tulos osot-
taa, että Reo Motor Car Company on päässyt siihen pää-
määrään, mihin se 23-vuotisen toimintansa aikana pää-
asiassa on pyrkinyt, nim. valmistaa kohtuullisella hinnalla
autoja, joiden ylivoimaisuutta kestävyydessä ei niinkään
hintainen auto aseta kysymyksenalaiseksi. Tämä koskee
niinhyvin henkilö-, kuin omnibus- ja kuorma-auto-
jakin.

Ei yksikään amerikalainen auto kestä niin kauan kuin
REO — ei yksikään.

IxEO 2 tonnin
kuorma-auto
täydellisenä
korkealla
häkkikorilla.



~Speed-Wagon"
Reo tehtaan käyttämä registeröity
nimitys kuorma-autoilleen, merkit-
see ~Nopeus-vaunua". Ja todella-
kin voi Reo kuorma-autoilla kul-
kea henkilövaunun nopeudella, oli
vaunu sitten lastattu tai tyhjänä.

Mitä tämä merkitsee kustannus-
ten säästämisessä, on jokaiselle il-
man muuta selvää. Toiselta puo-
lelta on vain katsottava, että kuor-
ma-auto todella kykenee suoritta-
maan tällaista nopeaa tavaran kule-
tusta. Ensinnäkin täytyy voimaa
olla tarpeeksi ja toiseksi vaunun
koko rakenne sellainen, että se

kestää nopean vauhdin aiheutta-
maa kovaa rasitusta. Reossa on
6-sylinterinen moottori, joka 2000
minuuttikierroksella kehittää 50
hevosvoimaa — siis sangen runsas
voimavarasto. Alustan rakentee-
seen on käytetty vain parhaita eri-

koisteräksiä. Kehyksen pituuskan-
nattajat ovat ] U'f ainetta, s'V' kor-
keat ja varustetut ylä- ja alareu-
nassa laipoilla, jotka eniten rasi-
tetuissa kohdissa ovat 4" leveät.
Pituuskannattajat ovat sidotut toi-
siinsa 7:llä poikkivahvikkeella. Ta-
kapyörien väännön ottaa vastaan
erikoinen vääntövipu, minkä toinen
pää on joustavasti kiinnitetty yh-
teen poikkivahvikkeeseen. Kar-
daaniakseli on varustettu kolmella
nivelkytkimellä. Voimansiirto kar-
daaniakselista taka-akselille on
vahvoilla kierukka-kartiohammas-
pyörillä. Kumirenkaat ovat erikoi-
sesti vahvistettua mallia ylisuuruus
kokoa.

Reo kuorma-autot valmistetaan
alusta loppuun Reo tehtaissa, min-
kävuoksi tehdas voikin antaa täy-
den takuun valmisteilleen.

6-sylinterinen kone, 50 teh. hevosvoimaa, imuventtiiht kannessa, poisto-
venttiilit sivulla, kaikki venttiilipesäkkeet vesivaipan ympäröimiä. Jako-
pyörät erittäin vahvat, vuorottaisesti metallia ja kudosainetta. Männät
aluminisekoitusta, kukin varustettu kolmella renkaalla. Kampiakseli ase-

tettu huolellisesti tasapainoon.

Moottori on tuettu nel-
jästäpisteestä koneke-
hyksellä, etutuet ovat
varustetut jousilla, mit-
kä tasaavat vääntö-

jännitykset

Koneiston sijoitusta varten on kehi/ksen
sisäpuolelle sovitettu toinen, kapeampi
kannatuskehys. Kone tulee täten mah-
dollisimman alhaalle jasen akseli samaan
linjaan kardaaniakselin kanssa, mistä
parempi ja tasaisempi veto on seurauksena

l-

2 tonnin kuormauskyky
6-sylinterinen kone

Veto kierukka-kartio hammaspyörillä
Suuret ilmapainerenkaat

Teräslevypyörät
Sähkökäyntiinpano

Kaksikehäinen alusta
Sähkövalaistus

278 neliötuumaa kytkinpintaa
518 neliötuumaa jarrutuspintaa

Vahva kehys, 8 poikkisidettä

REÖ verrattuna toisiin 2 tonnin
kuorma-autoihin

Hinta on 29 % keskimäärää halvempi.
Hinta jokaista kuormakiloa kohden on Smk. 8: keskimäärää

halvempi.
Paino on 500 kiloa keskimäärää pienempi, syystä että rakenteessa

on käytetty lujia erikoisteräslaatuja.
Paino hevosvoimaa kohden on 10 kiloa alle keskimäärän.
Alusta painaa 200 kiloa alle kuormauskyvyn, keskimääräinen paino

on 300 kiloa yli kuormauskyvyn.



Teknillisiä tietoja
Moottori —

Reo valmistetta 6-sylintennen, läpimitta 33 /ie",
iskun pituus 5" — tilavuus 3,9'2 ltr., 50 tehollista
hevosvoimaa 2000 kierroksella minuutissa, suo-
malaisia verohevosvoimia 14,97.

Voitelu
Itsetoimiva painevoitelu mäntapumpun avulla pää-
laakereihin, jakopyöriin javenltiilivipuihin, roiske-
voitelu sylintereihin, kiertokangen yläpäähän ja
epäkeskoakselin laakere hm. Öljytila 6'/2 Llraa
öljymäärän osoittaja kampikammion kyljessä.

Jäähdytys
Vedenkierto keskipakoispumpun avulla, jäähdyt-
täjä Reo erikoismallia laattaputkista, mitkä kes-
tävät jäätymisen. Vesitila 18 litraa.

Kytkin —

Kuivalevykytkin 11 levyllä, joista 5 varustettu
asbestipintalevyillä, laöhauspinta 18 dm.2

Taka-akseli —

Puolivapaata mallia. Veto tapahtuu jousien
kautta, mutta taka-akselin väännön tasoittaa
erikoinen vääntövipu.

Jarrut —

Takapyöräjarrut 3" jarrunauhalla. Jalkajarru
puristuva ulkopuolinen, hankauspinta 17.8 dm2 .

Käsijarru paisuva, hankauspinta 15,6 dm 2.

Jouset
Puolielliptiset, edessä 38"X2 1/'*"X9> takajouset
50"X2 1 a"XI2, kiinnitetyt akselien alapuolelle.

Alustan kehä —

Puristettu '/4
" teräksestä ja vahvistettu 8:11apoik-

kituella. Kehän korkeus s'/2", laippojen leveys
keskikohdalla 4", kaveten IX\\"1 X \\" edessä ja 2 1/„"

takana. Koneisto asetettu erikoiselle, sisäpuo-
liselle kehälle.

Sähkölaitteet
Sähköstarttaus, sähkövalot, patteri, Tilt-Ray
valonheittäjät, takalyhty, sähkötorvi ja varuste-
laudalla kosketin työlamppua varten.

Pyörät ja kumit
Neljä 32"X6" Budd teräslevypyörää sekä yksi
varapyörä. Kumit edessä 32"X° ja takana
34"X7".

Mitat ja kantavuus
Akselien väli 156" (3,96 m.), raideväli 58'A",
alustan paino 1780 kiloa, kantavuus 2 tonnia.
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