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Tämä koe vastaa
tuhannen kilometrin mäkeä!

Mikään mäki General Motorsin koekentällä
tai sen lähistöllä ei ollut kylliksi jyrkkä ja pit*
ka tuottaakseen vaikeuksia Chevroletille.
Siksi keksivät General Motorsin insinöörit
kojeen, joka tekee mäkiä tilauksesta — lait*
teen, jolla voidaan tarkkaan mitata Chevro=
letin mäennousukyky.
Tämä laite kiinnitetään Chevroletin perään
ja jarruja säädetään niin että ne vastaavat

mitä tahansa haluttua jyrkkyyttä—jolloin her*
kät sekä tarkat vaa'at ja mittarit osoittavat täs=
mälleen Chevroletin mäennousukyvyn eri
olosuhteissa, niin ettei mitään jääarvaamisen
varaan. Usein saa Chevrolet hinata tätä lai*
tetta tuhatkin kilometriä — jolloin insinöörit
saavat tietää autosta yhtä paljon kuin jos sitä
voitaisiin koetella 1000 kilometriä pitkässä
oikeassa mäessä!

Tällä laitteella voidaan säätää
»mäkikonetta« niin että se vas=
taa tarkalleen asteissa mää=
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Amtou kunto
rättyä haluttua mäkeä.

Aoetell&c&M^
Tällä merkillisen näköisellä laitteella mitataan Chevroletin ohjaamiseen tars
vittava voima. Se on kiinni varaohjauspyörässä, joka taas on kiinnitetty
oikeaan ohjauspyörään. Herkkä vaaka mittaa ohjauksessa tarvittavan »ve=

don« yhtä helposti kuin kauppias punnitsee kilon kahvia.

Yhdysvalloissa, lähellä Detroitia, on 455,25 ha:n suuruinen alue,
jonka nimenä on General Motorsin koekenttä. Täällä joukko maail*
man etevimpiä insinöörikykyjä kohdistaa kaikki kokemuksensa ja
taitonsa kysymyksiin, joiden tarkoituksena on Chevroletin pystyväin
syyden, taloudellisuuden ja luotettavuuden parantaminen, ja heillä
on apunaan laitteita, joista maailma ei koskaan ole edes kuullut.

Täällä koeajetaan autoja yli 40,000 mailiakin päivässä kaikenlaatui*
silla teillä, mäkiä sekä tasamaata. Vuosien matkat, vuosien rasitus
yhtenä ainoana kuukautena!

Näillä pitkillä, perinpohjaisilla kokeilla, jolloin autoa joka hetki pi*
detään silmällä, analysoidaan ja tarkastetaan sekä ainekset että ra*

kenteen muodot; pystyväisyys, kuluminen sekä korjaukset merkitään
muistiin ja kootaan taulukkoihin.Tämä jousivaaka mittaa jalan

painalluksen, joka tarvitaan
Chevroletin jarrujenkäyttämiä
seen. Näin saavutetaan kevyt,

varma jarrujen toiminta.

Tämän suuren »pullon« imu:
putki kiinnitetään erikoiseen
bensiinisäiliöön ja toinen putki
suoraan kaasuttajaan, jolloin
se mittaa bensiininkulutuksen
tipalleenkutakin kuljettua met=

riä kohti.

Täten toteavat Chevroletin insinöörit valmisteensakunnon; täten taa
taan ostajille ehdoton luotettavuus, säästeliäisyys ja täysi tyydytys
General Motorsin koekentällä kelpaa vain lahjomaton totuus.

Täällä koetellaan auton kunto!

Tämä sähkön käyttämä viides pyörä on herkkä matka;

ja nopeusmittari, jolla Chevroletin hitain janopein vauhti
mitataan kilometrin murtososien tarkkuudella.

Chevroletin menossa »kylpyammeen«, tulvan peittämän tien kohdan
läpi. Veden syvyyttä voidaan säätää. Tällä kokeella määrätään
Chevroletin kelvollisuus tulvan peittämillä teillä sekä yleensä kos;

tealla säällä.



Tässä näette muutamia kohtia Chevroletin valmistuksesta,
jonka taitavat ammattimiehet suorittavat käyttäen apunaan
uudenaikaisimpia koneita sekä tieteellisesti täsmällisiä mit*
taus* ja tarkistuslaitteita. Laatutavaralle ominainen valmis*
tusmenetelmä, jolle minkään muun halpahintaisen auton
valmistus ei vedä vertaa, turvaa puolestaan Chevroletin
kuulun luotettavuuden ja erinomaisen pystyväisyyden.

Kukin raaka*aine tutkitaan mitä suurimmalla tieteellisellä
tarkkuudella jakoetellaan mitä ankarimmillakokeilla ennen*

kuin se katsotaan kelvolliseksi Chevroletia varten. Kukin
osa mitataan mikroskooppisen tarkasti, joten se onehdotto*
masti sopiva.

Tämän tottuneen tarkastajan kou=
liintunut korva keksisi heti pie=
nimmänkin virheen taka-akselin
hammaspyörien sovituksessa. Täs
mä koe on jokaisen Chevroletin

taka=akselin läpäistävä.

Tämä kone ilmaisee sylinterin pinnassa virheet
joita ihmissilmä ei enää näe. Tukevan sylinteri:
kappaleen jokainen sylinteri koetellaan ja vair

täysin virheettömät hyväksytään.

Hienoimmat mekaanikot, joilla on kellosepän taito,
tarvitaan valmistamaan muotteja, joilla tehdään hienoja

Chevroletsosia.

Muotin leikkaaminen Chevroletin tukevaa kampiakselia varten.
Kaikki Chevroletia varten tarvittavat muotit valmistetaan omassa
tehtaassa omien insinöörien valvoessa työtä, jolloin saadaan ehdots

tomasti hyviä ja tarkkoja muotteja.

Valmistustapoja, jotka takaavat paremman laadun
sekä pysyvän tyydytyksen

Nerokkailla koneilla, jotka ovat maksaneet suunnattomia
summia, voidaan Chevroletin sirot ja täsmälliset osat vai*
mistaa uskomattoman halvalla. Näillä suurilla koneilla
saavutettu säästö siirtyy Chevroletin ostajille hyvänä laa*
tuna, jonka he saavat niin halpaan hintaan.

Tutkikaa tällä sivulla kuvattuja valmistustapoja ja huomat*
kaa, että kaikkia näitä sekä monia muita on käytettty sen
Chevroletin valmistamiseen, jonka nyt saatte ostaa. Niiden
yhteinen vaikutus näkyy Chevroletin verrattoman hyvässä
laadussa sen hintaan verrattuna. Äärettömän herkällä kojeella tars

kistetaan Chevroletin taka-akselin
hammaspyörien jokainen hammas.
Chevrolet=osia tarvitsee harvoin

uusia.

Valtavilla, voimakkailla muottipuristimilla säästetään
ihmisvoimaa sekä kustannuksia. Näillä kalleilla kos
neilla Chevrolet voi parantaa laatuaan ja alentaa

hintaansa.

Tämä 62 tonnin puristin muovailee yhdellä iskulla
Chevroletin lokasiiven paksusta metallilevystä.
Tarvitaan vielä viisitoista käsittelyä erilaisilla
koneilla ennenkuin täyskupera likasuojus on täys

sm valmis.



50.000 kiitoskirjettä vuodessa!
Joka päivä tulvii Chevroletin konttoriin kirjeitä omistajilta, jotka
tyytyväisinä Chevroletiinsa kertovat meille tyytyväisyydestään. Vii*
meisten kahdentoista kuukauden aikana saapui yli viisikymmen*
tätuhatta tällaista kirjettä ja niiden määrä kasvaa päivä päivältä.
Kirjoittajat tuntevat Chevroletin pystyväisyyden omasta kokemuk*
sestaan, tietävät miten se suoriutuu jokapäiväisen aherruksen anka-
rasta rasituksesta — siksi nuo kirjeet sanovat enemmän Chevroletista
kuin meidän väitteemme koskaan voisivat. Kaikissa ilmenee ihastus
ja tyytyväisyys Chevroletin pystyväisyyteen — ihmettely, että niin
halvalla voi saada niin hyvän laadun.
Te voitte hyötyä HEIDÄN kokemuksistaan. Miksi hukkaisitte ehkä
paljonkin rahaa omiin kokeiluihin, kun Teillä on ohjeenanne tuhan*
sien Chevroletomistajain lausunnot.
Tämä lehtinen selittää Teille Chevroletin tasaisesti hyvän laadun
salaisuuden.



Kuinka CHEVROLET
palvelee Teitä

Helppo panna käyntiin.
Luotettava Remy käyntiinpano* ja sytytysjärjes*
telmä, voimakas, pitkäikäinen akkumulaattori,
tehokas kaasuttaja ja sylinterien lähelle asetettu
lämpöä säilyttävä imiputkisto — kaikki nämä te*
kevät Chevroletin käyntiinpanon helpoksi. Huo*
non käyntiinlähdön kiusat ovat ijäksi unohtuneet,
kun Teillä on Chevrolet!

Helppo pysäyttää.
Suurikokoisilla jarruilla, jotkavaikuttavat yhden*
toista tuuman jarrurumpuihin sekä nopeasti vai*
kuttavallakeveällä jarrupolkimellasaa Chevroletin
helposti pysähtymään. Chevroletinne jarrut eivät
koskaan petä Teitä, ei p tkissä jyrkissä mäissä eikä
liikennetungoksessa enempää kuin vaarallisilla
maanteillä tahi muissa pulmallisissa tilanteissa.

Helppo käyttää.
Uudenaikainen standardimallinen vaihdelaatikko
kolmine nopeuksineen, pehmeästi toimiva kuiva*
reTyicytKTn sekä mukavasi! sijoitettu jalkakaasu
tekevät Chevroletin käsittelyn kaikissa olosuh*
teissä helpoksi.

Helppo ohjata.
Uudenaikainen, puoleksi takaisinvaikuttava oh*
jauslaite on kaikissa tilanteissa turvallinen ja
helppo käsitellä. Pchroi.ä hiekka mäen alla - rat>hiekka mäen alla - rat»

Voimakas.

taanuurteet huonoilla ieillä — pehmeä, liejuinen
maantie ei koskaan voi riuhtasta ohjauspyörää
kädestänne, jos ajatte Chevroletia.

Hienot korit.
Missään halpahintaisessa autossa ei ole ennen oi*
lut niin hienoja koreja kuin nyt Chevroletissa.
Pitkät, sulavat ääriviivat, matala rakenne, uusi,
sievempi jäähdyttäjä, samoin valonheittäjät, ja lo*
kasuojukset, lisäksi joukko muita piirteitä, jotka
ehdottomasti tuovat mieleen kalliit, tilatut loisto*
autot. Lakkaus kaikissa koreissa välkkyvää Ducoa,
värisommitelmat viehättäviä. Kaikissa katetuissa
koreissa on hyvän laadun sinetti »Fisherin valmi*
stama« sillä ne ovat kaikki tämän maailman kuu*
luisimman koritehtaan valmistamia.

Ellette ole vielä nähneet Chevroletin historian kau*
neinta Chevroletia — ihailleet sen siron sulavia piir*
teitä, aistikkaita muotoja ja viehättäviä värejä — el*
lette ole vielä koetelleet sen pehmeätä voimakkuutta
ja nauttineet sen täydellisistä laitteista, jotka vasta
tekevät autoilun nauttimisen arvoiseksi, kiirehtikää
HETI käymään lähimmän Chevrolet*myyjän luona.

Antakaa hänen näyttää Teille vaunua ennenkuin
ostatte halpahintaisen auton. Ottakaa selvää mitä
halvalla hinnalla todella saa. Jos arvostelette tosi*

Antakaa koeajelun o

Ennenkuin ostatte uuden
auton ottakaa oppia yli tyy*
tyväisen Chevrolet*omistajan kokemuksista.
Yli kolme miljoonaa autoilijaa on huomannut, että Chev*
roletissa saa halvimmalla kaikki todella uudenaikaisen
auton edut. Jos tekin oikein ajattelette, mitä kaikkea saatte
Chevroletin hinnalla, myönnätte, että Chevrolet on edullisin
kauppa Teille.
Ottakaa oppia niiden yli kolmen miljoonan autoilijan koke*
muksista, jotka omaksi tyydytyksekseen ovat tulleet huo*
maamaan, että Chevrolet on bensiinin ja öljyn käytössä
säästeliäin — ja että Chevroletin hyvästä laadusta johtuu
käyttökustannusten halpuus sekä hidas kuluminen. Seurat*
kaa niitä miljoonia, jotka joka päivä nauttivat Chevroletin
kunnollisuudesta, upeudesta ja mukavuudesta, jotka ylpeile*
vät vaunustaan, missä on uudenaikainen kolmivaihteinen
vaihdelaite, voimakas kansiventtiili*moottori, puoleksi takai*
sinvaikuttava ohjauslaite, pitkät puolielliptiset jouset, kuiva
yksilevyinen kytkin, Duco*lakkaus, Alemite*voitelu, pysäh*
dyslamppu sekä lukuisia muita yksityispiirteitä, mitkä kuulu*
vat varsinaisiin varusteisiin, eivätkä siis tuota mitään lisäkuluja.
Kun lisäksi otetaan huomioon Chevroletin kaunis ulkoasu,
jota voidaan verrata ainoastaan moninverroin kalliimpiin
autoihin, on Chevrolet ehdottomasti hintaansa nähden ar*
vnkkain auto

Mäkisessä maastossa tuottaa Chevroletin voima*
kas kansiventtiili*moottori Teille iloisimmat yllä*
tykset. Huomaatte tuskin kuinka helposti ja vai*
vatta nousu sujuu ennenkuin sivuutatte toisia
suurempia autoja. Eikä Chevrolet*moottorissa näy
ponnistelun merkkiäkään!

Turvallinen pimeässä.
Voimakkaat valonheittäjät valaisevat kirkkaasti
edessäolevan tien, joten Chevroletilla voi turval*
iisesi.l ajaa pimeassarcin iriencliä pamaxiuxcsena
voitte himmentää valot, niin etteivät ne sokaise
vastaantulevia autoilijoita eivätkä siis aiheuta
Teille vaaraa.

Nopea.
Chevroletin kuulu kansiventtiili-moottori kehit*
tää yllinkyllin nopeutta kaikkiin tarkoituksiin —

ja tämä nopeus on ihmeen tasaista sekä helposti
säädettävää. Koneen rakenne on suunniteltu niin,
että se kehittää mahdollisimman paljon voimaa
jokaisestabensiinipisarasta sekä kulkee niin hiljaa
ja tasaisesti, ettei tuntikausien kiivas ajo aiheuta
mitään väsymyksen tunnetta.

Käykää lähimmän Chevrolet*myyjän luona

Nopea kiihtyväisyys.
Chevroletin moottorin salamannopea kiihtyväi*
syys on Teille kaikissa tilanteissa tavattoman ar*

vokas. Tungoksessa pääsette vaivatta ensimäiseksi
pujottautumaan rykelmästä. Vajaassa kahdeksassa
sekunnissa voitte nostaa nopeuden 15 kilometri*
stä 65 kilometriin.

Esteetön näköala.

seikkojen perusteella, tulette vakuutetuksi, että Chev*
rolet on kaikista halpahintaisista autoista verratto*
masti arvokkain.
_ r ~ ,..
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,....i„Verratkaa sen valmistustapoja, sen teknillistä ete*

v^tta Ja uP eata vai?stelua; verratkaa sen ulkoasun
kauneutta mihin tahansa saman hintaluokan vau*
nuun. Ottakaa selvaa vahittaismaksuehdoista, joilla
Chevrolet on saatavana. Silloin ymmärrätte miksi
kolme miljoonaa ostajaa*joista jokainenon tahtonut
saada rahallaan mahdollisimman paljon — on valin*
nut autokseen Chevroletin.

Chevroletin korit on huolellisesti suunniteltu niin
että näköala eteen, sivuille ja taakse on esteetön,
jotta ajelu on turvallista ja mukavaa. Kaikissa mal*
leissa käytetään peililasia — avoimissa malleissa
taas on tiiviit, kestävät, läpinäkyvät sivuverhot
sadeilmaa varten. Kaikkien katettujen mallien var*

sinaisiin varusteisiin kuuluu Fisherin VV yksiö*
sainen tuulilasi, taaksenäyttävä peili ja tuulilasin
puhdistaja.

soittaa Teille CHEVROLETIN kunto



Tämä suuri tehdas= jarakennusryhmä on mahtavan Chevrolet*]ärjeston
koti. Täällä kohdistaa ammatti*ja tiedemiesten, insinöörien, tutkijain,
järjestäjäin,koettelijain ja kaikenlaatuisten työläisten suuri armeija joka
päivä kaikki voimansa yhä paremman Chevroletin valmistamiseksi.
Kahdentoista suuren Chevrolet*tehiaan toutantokyky on miljoona autoa
vuodessa — miiärä, jonk?. edessä hämmentyy. Tämä
jättiläismenekki edellyttää ostoa ja' valmistusta niin suuressa mittakaa*
vassa, ettei se tahdo mahtua käsitiksemme rajoihin.

Koska Chevrolet on General Motorsin perheen jäsen, ei sen tarvitse
ostaa vierailta valmistuksessa tarviitavia osia, jolloin säästetään paljon
välttämällä moninkertainen voiton laskeminen. Lisäksi on Chevrolet*
illa käytettävänään miltei rajattomat rahalliset apulähteet, milloin on
tarpeen hankkia uusia koneita tai ottaa käytäntöön uusia menettely*
tapoja, joilla voidaan säästää aikaa, rahaa ja työtä valmistuksessa.
Näistä kaikista johtuvat melkoiset »äästöt ilmenevät Chevroletin häm*
mästyttävässä ja verrattomassa laadussa. Kun Te ostatte Chevroletin
saatte hyväksenne tulokset Chevroletin koettelu* ja valmistustavoista,
sen jättiläistuotannosta, sen valtavasta järjestöstä ja sen rajattomista
rahallisista apulähteistä.




