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teitten joukkoon kuuluvina.

©Tämän esittelyvihkosen tarkoituksena on
osoittaa, että Suomessa jo valmistetaan
paljon sellaisia tuotteita, joita tähän asti
on pidetty ulkomailta tuotettavien valmis-

©Paitsi oman alamme tuotteita, valmistam-
me monenlaisia metallialaan kuuluvia ko-
neenosia, joita teollisuuslaitokset meiltä
tilaavat mitä moninaisimpiin tarkoituksiin,
kuten tässä vihkosessa selostetaan.

©Ajanmukaisessa koneosastossamme ja
autokorjaamossamme suoritamme erilaisia
moottori- y.m. metallialaan kuuluvia kor-
jauksia.
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kudosmassasta

autoihin ja traktoreihin
tie-ja vesirakennuskoneisiin
moottoripyöriin
moottorivetureihin
teollisuuskoneisiin
maatalouskoneisiin
paperikoneisiin
puuhiomo koneisiin
suunnanvaihtolaitteisiin
voimansiirtolaitteisiin

vetohammasp/öriä
vaihdelaatikon hammaspyöriä
jakopään hammaspyöriä

myös äänettömästi käyviä,

ruuvikierukoita ja -pyöriä
nokka-akselin hammaspyöriä
nopeusmittarin hammaspyöriä
säätölaitteiden hammaspyöriä
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autoihin ja traktoreihin
tie- ja vesirakennuskoneisiin
moottoripyöriin
moottorivetureihin
kutomo koneisi in
meijerikoneisiin
venemoottoreihin

AKSE LEITA

taka-a k seleita
kardaania kseleita
oi ka-akseleita
nokka-akseleita
hammasa k seleita
potkurin akseleita
värttinää kseleita
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jousi p'ultte ja
kuningaspultteja
ohjausp v I t t e j a
männän tappeja
laakeritappeja
pyörän pultteja
napapultteja

PULTTEJA |a TAPPEJA

autoihin
moottoripyöriin
traktoreihin
tie koneisiin
moottorivetureihin
venemoottoreihin



valurautaisia ja kevytme-
tallisia mäntiä renkaineen
ja tappeineen 2- ja 4-tahti-
moottoreihin.

MÄNTIÄ Ja
VENTTIILEJÄ

räjähdysmoottoreihin
ilmakompressoreihin
pumppumoottoreihin
maamoottoreihin
höyrykoneisiin
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valettuja tai taottuja ko-
neosia raudasta, teräksestä,
pronssista tai alumiinista

autoihin
traktoreihin
tiekoneisiin
moottoripyöriin
moottori vaunuihin



kutomoteoll is v uskoneisiin
nahkateollisuuskoneisiin
elokuvakoneistoihin
ilmakompressoreihin

mittareihin
tarkistus kojeisiin
säätölaitteisiin
pidätinlaitteisiin
erikoiskoneisiin
ke n käteo Nisu uskoneisiin



LUMIAUROJA
SUOM. PATENTTI N-.o 15671

Yhdistetty kärki- ja sivuaura
rakennettu sade- ja talla-
tun lumen aurausta varten.
Auran työntöaisat kiinnite-
tään voimavaunun etuosaan

aurassa olevan puskurin väli-

tyksellä, joka on nivellöity
sekä auraan että työnnin-
puskuriin. Työntöaisan kor-
keutta voidaan muuttaa.
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navat valuteräksestä.

akseleineen, napoineen jou-

sineen ja laakereineen,

mutta ilman puurakenteita.

Akseli krominikkeliterästä,



TXYDBIXISIX

bensiinimoottorien
petroolimoottorien
diesel-moottorien
maatalous koneitten
säh k ö koneitten
jäähdytyskoneistojen
myi ly koneitten
tiekoneitten
y. m. korjauksia.
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UUSIMISTA

es

Sylinteriputket ovat
joko erikoisvalurautaa tai
kromipitoista valurautaa.

VENTTIILIEN

OTTOMIISTA

SYLINTERIEN PUTKITUSTA

VENTTIILI-ISTUKKAIN

venttiili-istu kat joko
erikoisvalurautaa krominik-
keliterästä tai kovametallia
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Hiominen suoritetaan Naxos-
Union-koneella, jonka kuva
vieressä oikealla.

_IEN KUNNOS-
TAMISTA

Kiertokanki- ja kehyslaakeri-
kaulojen sorvausta jahiomista,
kampiakselin suoristamista.
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KAIKENLAATUISIA
KARKAISUTÖITA

TAKOMATÖITA

Koneosien koneistusta, kursoamista,
höyläämistä, sorvausta,
hiomista, porausta



•Tämän pienen esittelyvihkosen
puitteissa ei ole tietenkään
voitu selostaa aivan kaikkia
niitä tuotteita ja työsuorituk-
sia, joita teemme, mutta tar-
koituksemme onkin ollut ha-
vainnoii istuttaa ohjelmamme
pääpiirteissään.

Kun tarvitsette joitakin uusia
koneosia tai kun vanhoja osia
olisi korjattava, pyydämmeTe-
itä kääntymään puoleemme
uottamuksellisesti.
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