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Autojen myynti.

autot.

Stearns-Knight
henkilöautot.

Falcon-Knight
henkilöautot.

Edustuksia:
Willys-Knight

henkilö- ja kuorma-

Whippet

omnibus- ja kuor
ma-autot.

henkilöautot.
Citroen

henkilö- ja kuorma
autot.

Selden

Automyymälä

Autojen
myyntiosastolle:

Puh. 69 suora yhteys.
„ 1451 loman kes-
„ 1934|kuks.kautta.

Hankimme Teille
uneksimanne vaunun,
mutta uusimme myös
vanhanne.

Myyntikonttori.
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Konttori ja Tarvikeosasto.

Myy kaikkia alaan
kuuluvia autotarvik-
keita ja varaosia mo-
nipuolisesta varastos-

taan päivän hintoihin.

Konttori

PUHELIMET
1451
1934

Edustukset:
Good-Year renkaat
Michelin „n

Exide akkumulaattorit
Fischer kuulalaakerit
Stockmann auto-

osasto
Evinrude perämoot-

torit
Ködii hydrauliset

nostovivut
y.m.

Tarvikemyymälä.
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Auto-hallit.

Auto-hallit

avoinna koko vuoro-
kauden, joten autoi-
lijoilla on aina tilai-
suus saada

bensiiniä,
öljyjä,
lamppuja

y.m.
tarvikkeita.

Ala-halli

Puh. 1451 yöaikana
n 1934

Talleja vuokrataan
pitemmiksi ja lyhemmiksi

ajoiksi.

Autot pestään ja tarvit-
tava voitelu suoritetaan

tilauksen mukaan. \

Ylä-halli
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Paja.

Pajamme

erikoisvalmisteet: hen-
kilö-, kuorma- ja omni-
bus-autojen

jouset (resoorit),
auton kehyksien (raa-
mien) korjaukset ja uusi-
miset y.m. alaan kuulu-
vat työt.

[2,500 kg iskuvoimainen Umavasara.

Etu- ja takapuskureita
eri merkkisiä autoja var-
ten.

; Jousiemme kestä-
vyyksistä voimme esit-
tää hyviä todisteita.

Työkalukoppi.
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Hammaspyörä- ja koneistus-osasto.

Erikoisvalmisteemme
tältä osastoltamme
ovat erilaatuiset.
Kardaanien, vaihde-
laatikkojen ja jako-
päiden karaistut ham-
maspyörät. Taka-
akselit, olka-akselit,
venttiilit, tapit, hol-
kit (busninkit) y. m.
autojen varaosat ja
varusteet.

Koneistus osasto. 14 51 ja 19 34

Teräsosien kes-
tävyys johtuu

karkaisun
salaisuu-

desta.

Hiomohuone. Karkaisuhuone.



»
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Autokorjaamo.

Uusia erikoistumis-
menetelmiä noudat-
taen ja uusia erikois-
koneita sekä -kojeita
käyttäen suoritamme
vaikeammatkin kor-
jaukset, kuin myöskin
uusimiset hyvin ja no-
peasti, suuressa auto-
korjaamossamme.

Autokorjaamo. Puh. 1451, 1934 ja 1443.

Pikaisimman avun
autojen yhteenajossa
ja muissa auto-onnet-
tomuuksissa saatte
aina meiltä.

Työnjohtajan asunto

Puh. 1709.

Ensiapu-auto.
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Kaasu-uuttamo ja levytakomo.

Kaasu-uuttamomme
suorittaa:

(Huom.l myös alumiini-
valantaiset koneosat.)

Sylinterivaippojen ja
-kansien, kampikam-
mioiden y. m. kone-
osien uuttauksia (hit-
sauksia).

Kaikki työt suoritetaan
huolellisesti ja asiaa-

tuntevasti.

Kaasu-uuttamo

Levytakomomme
suorittaa:

autokorien,
lokasuojien,
jäähdyttäjien y.m.
levyosien
korjauksia ja
uusimisia.

Levytakomo.
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Akkumulaattoriosasto.

Akkumulaattoriosas-
tomme lainaa patte-
reita korjauksien ja
varauksien ajaksi.

Akkumulaattorit
korjataan Exide-vara-
osia käyttäen jaExide-
menetelmiä noudat-
taen, joten voimme
vakuuttaa Teille ensi-
luokkaisen työnsuori-
tuksen.

Työhuone

Akkumulaattoriosas-
tomme antaa Teille
ilmaiset neuvot akku-
mulaattorien ja lataus-
dynamoitten hoidosta.

Puh. 1934 ja 1451.

Akkumulaattorit varautumassa.
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Kumikorjaamo.

Kumikorjaamossamme on uudenaikaisimmat vulkanoimiskoneet (vesijääh-
dytys) kuin myöskin erilaiset apukoneet ja kojeet, joitten avulla ammatti-
taitoinen henkilökuntamme suorittaa kaikki rengastyönne hyvin ja nopeasti.

Työhuone.

P. 1314 suora yhteys.
„ 14511 oman kes-
„ 1934/kuks. kautta.

Renkaitten hoito on
rahan ja ajan säästä-
mistä! Ohjeita ren-
kaitten hoidosta antaa
kumikorjaamomme
ilmaiseksi.

Rengasvarasto.
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Autokoulu.

Ajanmukaisen auto-

talomme yhteydessä
toimii täydellisin auto-
koulu maassamme, jo-
hon kaikkien auto-
alalle pyrkijöitten kan-
nattaa tutustua.

Pyytäkää lähempiä
tietoja.

Luentohuone.

Oppilaita autokorjaamossa.



Tampereen kaupungin
asemakartta

Jokainen aikaansa seuraava autoilija
käyttää oman etunsa vuoksi täydellisintä
autotaloa, jossa kaikki autoalalla esiin-
tyvät työt voidaan suorittaa.

Puhelimitse asioita toimitettaessa pyy-
dämme huomioimaan osastojen puhelin-
numerot.


