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aEROSHEll
CARACCIOLA —  372 k m .!

Az uj tizenkéthengeres Mercedes-Benz versenykocsi fan
tasztikus sebességekkel mutatkozott be. A 600 lóé 
kétkompresszoros, hatliteres, tökéletesen áramvonalazott§\p 
a repiilőstartos kilométeren egyirányban 372 kilométeres 
sebességet ért el a Darmstadt és Frankfurt közötti Reich - 
autobahn szakaszon Caracciolával a kormánynál. Másod
percenként több mint száz méternek felel meg ez a sebesség!
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tn e fy U w & m
üzletbarátaimat uj helyisé
gem megtekintésére. 
Üzlethelyiségem kibővítésé
vel azta célt kivántamelérni, 
hogy vevőim kényelme még j ob - 
bán biztosítva legyen.
A tökéletes motorkerékpár 
mellé tökéletes service, ott
honoskényelem ,kulánskiszol - 
gálás és az a szívélyes han
gulat is szükséges, amelyet 
uj helyiségemben még jobban 
ki kivárok fejleszteni.

PAJOR IMRE 
VI. , Jókai ucca 21 

Zündapp vezérképviselet

„GUMBURIAIT*
l ö r v é n y e s e n  védett

gumim EIŐKOPENY
motorosok részére, igen erős, 
fekete gummirozott szövetből, 
különlegesből bevált szabással

szabad alm azott
h á tsz e llő z ö

b e r e n d e z é s s e l

(magyar szabadalom 106.097 sz.)
mely a megizzadást kiküszöböli

Gyártja:

B U R I A N  E R N Ő
gummlhereshedelmi Rt. esökttpenuguára
a gumiköpenygyártás magyarországi megalapítója

BUDAPEST,
IX., T h a ly  K ó lm á n - 
u ica  18. T e l.: 1-441-66
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Áz igényes közönség elöntött:

AIIIL IBI!
JUNIOR-TRUMPF t lit.

Négyen utaznak kényelme
sen kofferekkel a kocsiban. 
Sokat gondolkoztak és sok 
kocsit néztek meg, mielőtt 
Adlerre esett a választásuk. 
Más kocsi mellett nem is 
dönthettek volna, hiszen az 
Adler u t o l é r h e t e t l e n  
gazdaságosságot, ü z e m -  
b i z t o n s á g o t ,  kényel
met és elevenséget biztosit.

V E Z É R K É P V I S E L E T

IRfo IT  ^ ac^ s: V-i Dorottya ucca 1. szám. Telefon: 1-856-15
IP&. II Service és javítóműhely: V., Zápolya ucca 15. szám. Telefonszám: 2-988-88
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A „slum"*- 
nélküli olaj!

Az uj Mobiloil 
„slum“-mentes!• „Slum- egy uj angol szó a motorolajból származó különböző lerakódások kifejezésére. A „slum ‘ kitejezés a következő szavakból keletkezett : sludge (iszap) és ftum (ragacs).

Novembertől
márciusig —

h id e g  reg g e le k , nappa li fe lm e le g e d é s , jé g  é s  hóv ihar, d erű s  id ő  é s  sz ig o rú  fa g y  v á lta 
k ozn a k  h azán k  égh a jla tá b an . 0° C  körü l a m otor  m ár téli o la ja t  k íván, a n a p p a li 
fe lm e le g e d é s  v is z o n t nyári ola ja t, a k ön n yű  in d ításh oz  a  regge li fa g y b a n  téli o la j keli, 
a  já ró  m o to r  m eleg én é l v iszon t nyári o la j. E zek et az ellen téteket tök é le tesen  h id a lja  
át a  M O B IL O IL  A R C T IC , a m ely  a  h id e g  m otornál k ön n yű  indítást, m e le g  m otorná l 
tök é letes  ken ést nyújt. A  m otor b e in d u lá sa k or  azon n a l e lo sz lik  a  k e n e n d ő  fe lü letek re  
é s  Így b iztos  téli v é d e lm e t nyújt —  ezért haszn áljuk  n o v e m b e rtő l m árciusig . A z e g é s z  
k ocs i fagyállóvátéte lére , a ha jtóm ű  é s  a lváz  k enésére  é s  a  hű tő  kitisztítására s z o lg á ló  
téli specia litása in k  is az e g é sz  o rsz á g b a n  ren delk ezésre  állanak.

YACUUAi OIL COMPANY R.T. BUDAPEST
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Báumer (Austin) magyar rekordokat, Fernihough(1000 Brouhg) pedig három motorkerékpárlvilágrekordot^állitotttfeCGyónon,

Rekordostrom  
a gyónj betonon

Fernihough (1000 Brough 
Sup.-Jap) rekordjai során 
263 km-es sebességet ért 
el, Henne (500 BMW) 372 
km.-es abszolút sebességi 
m o to rke ré kp á r-v ilá g 
r ekor d j á va l  azonban 

In e m  tudott megbirkózni!

A z őszi gvóni rekordnap fő  attrakciója 
az angol Fernihough szereplése volt. aki 
lOOO-es kompresszoros Brough Superior- 
Jap gépével 'Henne (500 BMW) világ
rekordjait rohamozta meg. Az angol pró
bálkozását részben siker koronázta, meg
javította az állóstartos mérfö'd rekordot. 
Szenzációsan szerepelt a rekordnapon a 
német Baumer (Austin) és Müller (500 
D K W ), utóbbi 191 km-en felüli sebessé
get vágott ki. míg a magyarok közül 
Wilheim (Fiat), Delmár (A lfa ), Hart- 
mann (Maserati) és Bossányi (Adler) 
nevéhez fűződnek új magyar rekordok, 
íme a részletes eredmények:ÁLLÓSTARTOS KILOMÉTER.Szólógépek 250 kcm-ig. Lukavecz P. (Puch) 94.389 km., Kesjár J .  ^Rudgc) 92.867 km. — 350 kcm-ig. Z.imeesmk T. (Rudge> 109.223 km.. K. Basch (NSU) 109.074 km., Czulyba M. (Vclocette) 100.362 km., Kugler J . (Motosacoche) 92.154 km.— 500 kcm-ig. H. P. Müller (DKW) 136.544 km. magy. rekord! Andó A. (Rudge) 112.834 km., e.

G yorftasáy
Z a j t á l á n  s á g

je l le m z i az ▲ R D I E T - i

h. Dauer Tibor Győző
VI., Izabello-ulco 98.

Telefon ; 1-209-12.

Nagy raktár. Olcsó árak.
K e d v e z ő  f i zetés i  f el tétel ek.

Mlinkó Zs. (BMW) 108.362 km, bajnoki: 107.366 km.. Martinék J .  (Gilera, bajnoki: 102.593 km.Oldalkocsis gépek 600 kcm-ig. H. Schumann (NSU) 112.149 km — 600 kcm. felett. Pathó Gy. (BMW) 70.929 kin.Túraautoniobilok 1500 kcm-ig. Willieim S. (Fiat) 78.516 km. magy. rekord! Strausz S. (Fiat) 77.22 km. — 3000 kcm-ig. Delmár W. (Alfa-Romeo) 89.440 km., Kovács K. (Hanomag, 86.206 km.Sportkocsik 750 kcm-ig. Singer T. (MG) 78.610 km. — 2000 kcm-ig. gr. Festetics E. (BMW) Ki.596 km.Versenykocsik 750 kcm-ig. W. Biiumer (Austin) 122.38; km. magy. rekord! — 1500 kcm-ig. ííart- tnan L. (Maserati) 124.309 km. — 3000 kcm-ig. H. Ruesch (Alfa) 128.525 km.REPULÖSTARTOS KILOMÉTER.Szólógépek 350 kcm-ig. K. Basch (NSU, 144.578 km. — 500 kcm-ig. Ií. P. Müller (DKW, 191.540 km., Mlinkó Zs. (BMW, 149.1:30 km.. Martinék I. (Gilera) 131.410 km. — 4000 kcm-ig. E Fernihough (Brough eup.-Jap) 253.788 km. magy. rekord!Oldalkocsis gépek 600 kcm-ig. II. Schumann (NSU) 147.209 km. magy. rekord!Túrakocsik 1100 kcm-ig. Bossányi P. (Adler) l00.99ti km. — 1500 kcm-lg. Wilheim S. (Fiat)112.711 lem. magv. rekord! Strausz S (Fiat)112.412 km. 3000 kcm-ig. Delmár W. (Alfa)137.746 km. magv rekord! Kovács K. (Hanomag) 127.931 km.Sportkocsik 750 kcm-ig. Singer I. (MG) 116.959 km. — 2000 kcm-ig. H Berg (Alfa 164.910 km., Festetics E. (BMW) 136.096 km.Versenykocsik 750 kcm-ig. W. Baumer (Austin) 176.039 km. magy. r.kord! — 1500 kcm-ig. Hart- mann L (Maserati) 189.630 km. — 31100 kcm-ig. II. Ruesch (Alfa) 215.762 km. magy. rekord!ÁLLÓSTARTOS MÉRFÖLD.Szólógépek 350 kcm-ig. K. Bisch (NSU) 116.084 km. — 500 kcm-lg. TI. P. Müller (DKW, 152.183 km. magy. rekord! — 1000 kcm-ig. E. Fernihough (Brough Sup-Jap) 174.270 km. Világrekord!Oldalkocsis gépek 600 kcm-ig. n. .Schumann (NSU, 122.902 km. magy. rekord!Túrakocsik 1100 kcm-lg. Bossányi P. (Adler) 86.12 km. magy rekord!Sportkocsik 1500 kcm-ig. Festetics E. (Bugátti 86.253 km. — 2000 kcm-ig n. Berg (Alfa) 12̂ .947 km.Verseny kocsik 750 kcm-lg. W. Baumer (Austin) 135.523 km. magy. rekord! 1500 kcm-ig. TTart- mann L. (Maserati-) 140.810 km. magv rekord!REPULÖSTARTOS MÉRFÖLD.Szólógépek 350 kcm-ig. K. Basch (NSU) 144.551 km. — 500 kcm-lg. Ií. P. Müller (DKW) 191.039 km., Mlinkó Zs. (BMW) 137.976 km., Martinék

I. (Gilera) 130.560 km. — 1000 kcm-ig. E. Fernihough (Brough Sup.-Jap.) 252.S30 km. magy. rek.Olüalkocsis gépek 600 kcm-ig. Schumann (NSU) 145.914 km. magy. rt-k.Túrakocsik 1100 kcm-ig. Bossányi P. (Adler) 100.854 km. — 1500 kcm-ig. Wilheim S. (Fiat) 112.53 km. magy rekord! Strausz S. (Fiat) 112.268 km. — 3000 kcm-ig- Delmár W. (Alfa) 137.746 km. magy. rekord! Kovács K. (Hanomag) 127.669 km.Sportkocsik 750 kcm-ig. Singer I. (MG, 116.972 km. — 2000 kcm-ig. 11. Berg (Alfa) 161.102 km., Festetics E. (BMW) 135.634 km.Versenykocsik 750 kcm-ig. W. Báumer (Austin) 175.804 km. magy. rekord. — 1500 kcm-ig. Martinaim L. (Maserati > 188.683 km. — 3000 kcm-ig. H. Ruesch (Alfa) 215.777 km. magy. rekord!
Fernihough a rekordnap után haza

utazott Angliába, majd ismét visszatért 
Gyónra. ahol a repülőstartos mértföldön 
263.646 km-es szóló, az állóstartos kilo
méteren pedig 129.543 km-es oldalkocsis 
világrekordot állított fel. Henne csúcs
teljesítménye azonban megdöntetlen ma
radt 1

Ma legjobb a

T E M P Ó
borotva p en ge
Nagybani eladás: Bpest. 
Vili, Kertész ucca 42 — 41.

Minden autós szereli a tempót.

Öntözött, csúszós úttesten csak

recézeíi
gumival jár b i z t o s a n .

Recéz le §§e  
p n e u m a l i  ■ * - 
f a i É a

C Y K I O P
G A R A G E B A N
VII., Kertész-utca 24. sz

jó start = SPEED01L
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íFelül balról): Tibetiekkel a Himaláya vidéken. (Felfllröl jobbról) Keskeny szoroson át vezet az út Masary Sherifbe, észak Afganisztán legnagyobb városába. (Alul balról)- Pihenő a teaház előtt. Afganisztán lakott területein gyakran találni ilyen „Tscha Chana“- kat, ahol teát, kenyeret és gyümölcsöt lehet vásárolni. (Alul jobbra): Az indiai monszun zivatar percek alatt tengerré változtatja az utat.
sebbrc át tételezném a gépet. Ideális 
volna — természetesen csak afganisz
táni viszonylatban — ha a  g é p  t e l je s 
g á z  e ls ő v e l c sa k  ö tk ilo m é ter e s  s eb es s é 
g e t  f e j t e n e  ki. Akkor nem kellene any- 
nyit szenvedni a keskeny ösvényszerü 
hágó utakon, melyek olyan meredekek, 
mint a Kiatschberg és inkább lépcsőhöz 
hasonlítanak, mert az öszvérek évtize
dek alatt művészi lépcsőt tapostak ra j
tuk. Ötkilométeres sebességgel arány
lag könnyen lehetne ezeken a hágókon 
végigszöcskézni.. ha azonban a góp 
első folgázzal nem ötöt, hanem tízet 
megy. úgy az ember többet van a leve
gőben. mint a földön. Ha viszont^ nem 
folgázzai megy az ember, hanem vissza
veszi kissé a drégriffet. úgy egyszerre 
csak éppen a legmeredekebb részen 
marad állva.

Kaland a repülő akkumulátorral
Gépem mágnesgyújtással, dinamóval 

és biztonság kedvéért két akkumulátor
ral volt ellátva, az egyik akkut azon
ban „elhagytam44 Afganisztánban. Úgy
nevezett rossz napom volt, szédítő volt 
a hőség, az útak rosszak és homoko
sak. A z őrjítő forróságban kétszer pu
coltam gyertyát és háromszor szedtem 
szét a karburátort egy kis homoktala- 
nításra. Amikor az utolsó reparatúra 
után útnak indultam, furcsa zörejeket 
hallok alulról, le tö r t  a ta r ta lék  akku  
ta r tó ja . Elő a dróttal és öl perc alatt, 
elkészültem a munkával, annak elle
nére, hogy a közben^ összegyűlt afgá
nok nevetőkérussal kísérték a munkát. 
Ismét útnak indultam, de néhány mé
terrel odébb felbuktam az utat keresz
tező árokban, melyet a teljesen függő
legesen sütő napfényben nem láttam 
meg idejében. A  masina ugrott egyet, 
az akku még nagyobbat. És pillanatok 
alatt körülöttem guggo’ tak a derék a f
gánok. akik fejedelmien mulattak ra j
iam. Egy kis á rn y ék ra  vágytam, egy 
ital v íz re , egy kis n yu galom ra . He

lyette ott a letört akkumulátor és a 
kárörvendően vihogó afgánok. Idegeim 
egy pil'anatra felmondták a szolgála
tot és felkapva az akkut, az első köze
lemben vigyorgó afgán hasába vágtam. 
Az afgán ordított, a többi afgán már 
nem röhögött, megkönnyebbültem és 
tovább álltam.

Ha nem tudtam volna tovább jutni ?
Utam nagyrésze olyan vidékeken ve

zetett. ahol a mechanikus, javítómű
hely és egyéb ilyen kellemes találmány 
nem létezett, kénytelen voltam tehát 
körülbelül öt kilónyi alkatrészt magam
mal vinni. Meg kell azonban állapíta
nom. hogy az öt kiló nagyrészét hiány
talanul hoztam haza. Csodálatos, de 
igaz. hogy a gépnek éppen azok a ré
szei viselkedtek jól. melyektől tartot
tam. így például sem az első. sem a 
hátsó keréken n em  fó r t e l eg y e t len  kü l
lőm sem  és a láncom, melyet pedig nem 
zsíroztam, viszont ál’ andóan szinte ho
mokban szaladt —  nagyszerűen kitar
tott.

Egyedül az összecsuklott stender es 
az állandóan fennakadó karburátor
tolat tyú adott okot káromkodásra. Igaz. 
hogy gépem háromszorosan túl volt 
terhelve, a stendert viszont n em  ilyen  
sú lyra  méretezték. A  karburátor
tolat tyú pedig a rengeteg homok miatt 
akadt folyton fel.

Ha olyan defektem akadt volna, me
lyet kijavítani túlhaladta volna képes
ségemet. úgy kénytelen lettem vo’na az 
egészet otthagyni valahol a sivatagban 
és ö szv érh á to n  folytatni az utamat. A 
derék Puch biztosan sejtette, hogy ha 
nem viselkedik jól. hát szomorú sors 
vár reá. puszta önfenntartási ösztön
ből igyekezett tehát nyilván jól visel
kedni és kitartani.

Mibe kerül az ázsiai ú t?
És most vá'a szólnom kell a leggya

koribb kérdésre. Mibe kerül az ilyen

út? A válasz: m eg lep ő en  k ev é sb e . Csu
pán a hajóút drága és a nagyobb vá
rosokban szeretik megvágni az embert, 
az okos motoros azonban a nagy váro
sokat csupán megnézi és átmotorozik 
rajtuk anélkül, hogy megszállna. A 
legolcsóbb megoldás: sátorozni, amiért 
nem nézik le az embert — Ázsiában. 
Az élelmiszer nagyon olcsó. P erz s iá b a n  
például harminc fillérért több sajtot és 
kenyeret lehet vásárolni, mint ameny- 
nyit, e g y  n a p  a la tt f e l  le h e t  enni. A f g a 
n isztánban  pedig 10 fillém yi valutáért 
kapni teát és kenyeret. Hatalmas adag- 
nyi sü lt  b á rá n y  r iz z s e l  pedig alig 80

í

- 1
fillérbe kerül.

A benzin és olaj viszont méregdrága 
és szerencse, ha egyáltalán kapni lehet. 
A benzinkút ismeretlen fogalom, nagy. 
pontosan 18 litert befogadó kannákban 
árulják a naftát Afganisztánban, lite
renként pengő húsz körüli összegért 
Kevesebbet nem adnak, fontos tehát 
hogy elég nagy legyen a tartány. A* 
enyém 22 litert fogadott be. igaz vi
szont. hogy olyan magasra sikerült, 
hogy m a jd n em  a z á lla m ig  ért.

Felszerelésem a lehető legegyszerűbb 
vo't. Ing. rövid nadrág és félcipő. V it
tem ugyan magammal a kígyókig es
ni ér ges rovarokra való tekintettel gum i
csizm át. de a nagy hőségben egyszerűen 
lehetetlen volt azt néhány percnél 
tovább lábon tartani. Fegyvert nem 
vittem magammal, a fegyver itt többet 
árt. mint használ. Ha valahol megtá-v 
madják az embert , úgy* a rabló rend
szerint nincs egyedül. Amellett olyan 
művészettel bánnak a fegyverrel, hogy 
a revolverből semmi haszna nincsen > 
embernek. A legjobb: támadás ese 
nem védekezni, békésen viselkedn 
derék rabló atyafiak, ha nem talál 
kedvükre való zsákmányt, nem. is bánt
ják az embert. De persze nem ússz* 
meg az ember a dolgot simán, ha fegj 
veret használja.
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(Balról) Lukavecz (Puch) kimagasló időeredményt ért el. (Középen! A külföldiek csoportja, kairói-jobbra: Müller, Schumann,Lotífí B*rg é8 Baum*rközépen széles mosollyal száján Hartmann Laci. (Jobbról) Wllheim (Fiat 1500,1 kitűnő rekordot futott, kerekein Cordatic.
Ruesch (Alfa) a Hármashatárhegyi rekorder!
A Müller—Winkler DKW-kettős ragyogó szereplése. — Hartmann (Maserati) brillírozott. — 
Schumann (NSU) oldalkocsis győztes. — Mlinko (BMW) volt a leggorsabb magyar motoros!

Zord, ködös őszi időben került lefu
tásra az idei hármashatárhegyi 

verseny, amely hála a startjánál meg
jelent internacionális mezőnynek, jó 
sportot és értékes csúcsteljesítményeket 
eredményezett, melyeknek az útvonal-re
kord is áldozatául esett. A két esztende
je  hiába ostromlott, az akkor még 
motorkerékpár versenyző Rosemeyer 
(DKW) 2:44.38 mp-es útvonalrekordja 
ma már a multté. A z  ú j rekorder, a 
svá jci Ruesch lett, aki a Scuderia F er 
rari. eg y ik  id ei nyolchengeres G P -A lfá 
já t  valóban imponáló stílusban, 2 p 38.15 
m p-es ú j  útvonalrekorddal vezette  célba  
és  a nap legjob bidejét futva értékes 
eredménnyel gazdagította az Alfa-Ro- 
meo-színek magyarországi győzelmi szé
riáját. Az útvonal-rekord ostromára in
duló mezőnyből Rueschnek kétségtelenül 
a német motorkerékpár-bajnok DKW- 
vezető M üller volt a legfavorizáltabb 
konkurrense, mondhatni, Müller volt az 
útvonalrekorder-jelölt. A Müllert favori
zálók érveit hathatósan alátámasztani 
látszott az a körülmény, hogy a hármas- 
határhegyi pálya a motorkerékpároknak 
kedvező útvonal, amelynek rekordját is 
motorkerékpár-versenyző Rosemeyer ál- 
iította fel 1934-ben. Ruesch révén az 
idén mégis autós lett az útvonalrekor

der, amiben azonban kétségtelenül sze
repe volt azon körülménynek is. hogy 
az útvonal két fordulóját átépítették. 
Ugyanakor az útfelület állapota annyira 
leromlott, hogy a motorkerékpárosok 
feltétlen hátrányba kerültek az autó
sokkal szemben.

A m otorkerékpárok legjobb idejét fű lő  
M üller (500 D K W )  2 p 44.42 mp idő
vel új kategóriarekordot állított ugyan 
fel, de Rosemeyernek a 750-es katgoriá- 
ban elért motorkerékpáros úivonalre- 
kovdjától nég>r század másodperccel el
maradt. Impozáns teljesítményt nyúj
tott márkatársa, a 250-es DKW-t ve
zető W inkler  is. aki új kategoriarekor- 
dot á'lítva fel a nap második legjobb 
motorkerékpáros idejét futotta, a jóval 
nagyobb hengerűrtartalmú gépek előtt. 
A magyar szólómenők sorából a legjob
ban szerepelt magyar motorkerékpáros. 
M linkó (500 BMW) és L ukavecz (250 
Puch) eredményei emelkednek ki, míg 
K ozm a  indiszponáltan versenyezve, mé
lyen szokásos formája alatt szerepelt. 
Sajnos, versenyzőink egyetlen szólóka- 
tegoriában sem akadályozhatták meg a 
vendégek győzelmét és a legtöbb re
ménnyel kecsegtető 350-es csoportban is 
a bécsi NSU-menő Baseli halászta el a 
pálmát Zam ecsnik orra elől Sikeresen

debütált Martinék István kezében a ma
gyar motorkerékpár-ipar legújabb ter
méke, a kis 100-as S achs-m otorral sze
relt SH B-m asina, amely a könnyű mo
torkerékpár népszerűsítése terén az első 
komoly ígéret hazánkban.

Az oldalkocsis versenyek során a j e 
les ném et N SU -m enő Schum ann ja v í
totta m eg saját, két évv el ezelőtt felállí
tott oldalkocsis út vonal-rekordját. Ideje: 
3 p 01.23 mp. amelytől messze elmarad
lak hazai versenyzőink, akik közül ez
úttal A bt István érte cl a legjobb időt 
és egyben első biztató versenyeredmé
nyét.

A túrakocsik legjobb id ejét ú j katego- 
riarekorddal D elm ár ( A lfa -R om eo ) érte  
cl, az ambiciózus K ovács  Kálmán (Ha- 
r.omag) előtt, míg B ossányi (Ad'er) biz
tos kategoriagyözelmet aratott. W ilheim  
Sándor ellenfél hijján is 20 mp-es kor
rektúrát eszközölt Fiat ..1500“ limousin 
jövel a régi kategoriarekordon.

A sportkocsik  versen yéb en  a ném et 
B crg  ( A lfa -R om eo)  vitte el a pálm át 
új kategoriarekorddal. míg S inger  (MG) 
az 1100-as kategóriában javította meg 
a két esztendős Brudes (MG) féle re
kordot.

A versenykocsik csoportjában az új 
útvonalrekorder R uesch  (3.9 1 Alfa)

■ álról) Hartmann Maseratijának első jobb kereke messze kint a Fiivön vágja a fordulót. (Jobbról) Delmár (Alfa Romeo) volt a leggyorsabb a túrakocsik közöttKerekein Corilallc.
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(Balról)JSziklaszdárdan fekszik Orssich gr. pompás Adler Triumpfja a fordulóban. iKözépr n) Alulit r (5C0 DKW) a nap legjobb motorkerékpár idejét futottd, (Jobbról) Hess Ervin gyönyörű kompresszoros VVanderer sportkocsiján
csúcsteljesítménye sem homályosíthatja 
el H artm ann  (1.5 1 Maserati) ragyogó 
eredményét, ame’yet a magyar bajnok 
élete egyik legszebb menését produkálva, 
ért el. Hasonló stílusban döntötte meg 
az 1100-as kategóriában kis Austinjával 
a német Biiumer is saját kategoriare- 
kordját.

A verseny részletes eredményei a kö
vetkezők :SZÓLÓ MOTORKERÉKPÁROK.125 kcm-ig. 1. Mart.'nek I. (SHB-Sarhs) 6:06,öl >np.250 kcm-ig. 1. W. Winkler (DKW, 2:.:6.14 mp. Rekord! 2. Lukaveez F. (Puch) íj :01.1í> mp. 3. Andcrs E. (Rudge) 3:22.00 mp, 4. Lukaveez F. (Puch) 3:30.0? mp. 5. Hrabanek T. (Puch) 3:45.21 mp, — Kesjár (Rudge) feladta.Régi rekord: 1934. W. Winkler (DKW) 3:00.89 mp.350 kcm-iff. 1. K. Basch (NSU) 2:57.80 mp. 2. Zameesnik T. íRudge) 2:58.79 mp. 3. Ozulyba M. (Velocette) 3:15.39 mp, — Kugler (Mutosaeoehe! feladta.

Fennálló rekord: 19:34. A. Geiss (DKW) 2:5:3.56 >«!»•500 kcm-ig. 1 II. P. Miiller (DKW, 2:44.42 mp. Rekord! 2. e. MIinkó Zs. (BMW) 2:57.38 mp. M. Martinék I (Gilera) 3:03.87 mp. 4. Kozma E. •BMW) 3:14.09 mp. 5. H. Halm (Zündapp 3:17.25 mp. 6. Bauer J  'Korion) 3:43.16 mp. 7. Gódv L. (BMW) 3:58.34 'mp.Régi rekord: 1934. B. Rosemeyer (DKW) 2:44.54 
mp.750 kcm-ig. 1. Kozma E. (NSU) 2:58.2.) mp Fennálló rekord: lí)°4. B. Rosemevr-r (DKW) 2:44.38 mp. Motorkerékpáros útvonal r<-kord!OLDALKOCSIS MOTORKERÉKPÁROK.6C0 kcm-ig. 1. IT. Schumann (NSU) 3 :01.23  mp. Oldalkocsis útvonalrekord. 2. Patkó Gy. (NSU) 3:21.97 mp. 3 Bauer J .  (Norton) 3:38.17 mp. 4. Giréth K. (Puch) 4:322)4 mp.Régi kát. és oldalkocsis útvonal rekord: 1934. H. Schumann (NSU) 3:00.01 mp.1000 kcm-ig. 1. Abt I. (BMW) 3:20.27 mp. 2. Patkó Gy. (BMW) 3:31.24 mp — Schumann (NSU) feladta.Fennálló rekord: 1934. J .  Mdritz (Victoria) 3:05.36 mp.

TÚR A AUTOMOBILOK.1100 kcm-ig. 1. Bossányi P. (Adler) 4:18.45 mp. 2. Nemes L. (Fiat) 4:51.03 mp.1500 kcm-ig. 1. Wiiheim S. (Fiat) 3:51.33 inp. Rekord!3000 kcm-ig. 1 . Delmár W. (Alfa-Romeo) 3:18.88 mp. Túrakocsi útvonalrekord! 2. Kovács K. (Hanoimig) 3:39.82 mp.SPORTAUTOMOBILOK.1100 kcm-ig. 1. Singer L (MG) 3:42.75 mp. Rekord!2000 kcm-ig. 1. F. Berg (2.0 1. Alfa-Romeo) 3:00.86 mp. Rekord! 2. Festetcs F.. (2.0 1. BMW) 3:13.28 mp. 3. Orssich P. (1.7 1 Adler) 3:15.15 mp. 4. Festetics M. '2.0 1. BMW) 3:16.12 mp. 5. Hess E. (2.0 1. Wa.nderer) 3:2299 mp.VERSENY AUTOMOBILOK.750 kcm-ig. 1. W. Biiumer (Austin) 2:49.93 mp. Rekord! — Régi rekord: 1935. W. Báurner (Austin) 3:00.09 mp.1500 kcm-ig. t. Hartmann L. (Maserati) 2:45.18 mp. Rekord! (Fennálló rekord nem volt.) 2. Fes- fetjes E. (Bugatti) 3:10.66 mp.5000 kcm-ig. 1. H. Ruesch (Alfa-Romeo) 2:38.15. Abszolút útvonalrekord! — Fennálló kát. rekord nem volt, régi autós űtvonalrekord.

ViCágítá si szaktanács
autóvezetőknek !
Gondolj biztonságodra és kényelmed
re ! Használj Osrani autólámpákat; 
a fényszórókba O sram- Bilux -lám 
páikat és minden más lámpahelyre a 
jól bevált és bárm ely autó részére  
kapható O s r a m - / á m p á k á t .

OSRAM
fi-
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A Z  VJ 350-ESMÍRAY
már raktárról Kapható Krómozott áramvonal-tank, olajban futó tokozott lánc, 

utolérhetetlen stabilitás

12 év óta szakadatlanul üzemben levő 
Méray motorkerékpárok bizonyítják 
azoknak utolérhetetlen tartósságát!

ÁRA
teljes felszereléssel, 30 Wattos 

Bosch világítással
MÉRAY Motorherfhparggár rt.
Dudapest. V. Zápolya ucca 13. Telelőn: 2.988-88
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Uj hegyiverseny született Bécsben, a Kahlen- bergre vezető 2910 méter hosszú útvonalon, melynek start és cél közötti magasságkülönbözete 20:) méter. A pályát két hajtü és két lapos kanyar tarkítja, inig a eél elöttii 500 onúter enyhe hajlásúkon vezet át. A verseny abszolút győztese Müller (5bO DKVV) volt 109.102 km-es átlagnak megfelelő 1 p. 3(5.02 mp. idővel, 35 század másodperccel Fleischmann (NSÛ  előtt. A verseny íöérdekességo volt, hogy a résztvevők kettesével startoltak. Jövőre, ha az idei építkezés megszűnik és a teljes útszélesség felszabadul, a szólómenök hármasával, az oldalkocsisok kettesével fognak startolni, amely körülmény feltétlen új színt visz a hegyiversenyek rendezésébe.A Vanderbilt-kupával kapcsolatosan Amerikában járt európai versenyzők zöme kocsijaik hátrahagyásával érkezett haza. Etancelin Maseratija és Sommer két Alfája az IISA-ban maradt, sőt arról is beszélnek, hogy a Scuderia Ferrari egyik 8 hengeres Alfáját a jövőben Amerikában Lou Meyer fogja vezetni.A jövő évi francia GP hasonlóan a gyér közönséget vonzott idei versenyhez, ismét csak kompresszor nélküli sportkocsik számára kerül kiírásra. A franciák azzal indokolják elhatározásukat, hogy nem lévén francia versenykocsi, hiányzik a verseny iránti nemzeti lelkesedés. Ejnye, ejnye . . .A londoni Olimpián kiállított 5.4 literes Mercedes-Benz kabriolet már az első napon gazdára talált a johorei szultán személyében.Citroen néghengeres, Diesel-motoros személyautói, melyekből egy százas széria készült próbaképpen, rövidesen nagy szériában is piacra kerülnek..Mr. Cresson singaporei gumiszakember az .,India— Rubber-\Vorld'‘-l.an a Buna tulajdonságait a természetes gumi elé helyezte, mely körülmény a gumiültetvényesek körében nagy' nyugtalanságot idézett elő. Az ültetvényesek védekezésül a termelés racionalizálása révén igyekeznek a nyersgumi ám kát még lejjebb szorítani.Amerikai statisztikusok megállapították, hogy az iskolaköteles gyermekek sorából az autóbalesetek éppen mégegyszer annyi áldozatot szednek, mint a ragályos betegségek.Az amerikai Dodge-gyár nyersolajmotoros személykocsijait svájci Saurer-Diesel licenszben építi.A MÁN, nagy nemet teherautógyár jelenleg 17 ezres rekord munkáslétszámmal dolgozik.Nuvolarinak úgylátszik megtetszett Amerika. A jeles Alfa-krekk biztos induló Indianapolisban.Yarzit az Autó Union állítólag nem szerződteti jövőre és így az olasz, megbízható értesülések szerint, Alfa-színekben fog versenyezni. Az Autó Union csapatát Rosemeyer, Stuok a szezon végén nagyszerű lendületbe jött Delius és a tehetséges utánpótlás Ilasse fogják alkotni.

Ritkán látni ilyen klasszikus fordulós.ilust Müller (DKW) alig 45 fokos szögben döntve génét
vágtat az osztrák Hohenstrasse hegyiverseny. fordulójában K pA jövő év május 21-ére kiírt Newyork— Páristransoceani repüluverseny dijait ielcineitek. A győztest másfélmillió francia frank illeti, a második helyezett egy milliót, a harmadik 500, a negyed.k pedig 3c0 ezer irankot kap. A francák egyelőre három teammai készülnek a versenyre. Az egyiket Codos és liossi alkotják, a másikat a tengerészeti repülök, a harmadikat pedig az Air Francé légiiorgalmi táisaság állítja ki.Moszkvában egy 100 utas befogadóképességű kétemeletes írolleybuszt helyeztek üzembe.A Continental gumigyár ezéví exportmérlege a tavalyihoz képest 18 százalékos exportemelkedést mutat.Mollison, a kitűnő angol távrepülő nemrégiben egyedül, immár harmadszor repülte át az Atlanti óceánt. Két év óta üzemben álló 700 lóerős Wright-Cyclone motorral szerelt egyfedelű Bel- lanca Torpedó „Flasli“ gépével 2 1 % óra alatt repült igen rossz időben Newyorkból Londonba, ami 400 km-es átlagnak felel meg. Mollison ismét Castrol olajat használt.Ottó Salzer, a régi svábhegyi versenyekről nálunk is jólismert Mercedes-versenyző a minap ünnepelte 40 éves szolgálati jubileumát a Daimler- Bcnz müveknél, Salzer 1896-ban lépett a gyár kötelékébe és mint ilyen, inég Gottüeb Daimler keze alatt dolgozott.A belga Minerva-gyár csődje óriási botránnyá dagadt. Eddig 26 személyt tartóztattak le.A Helsingfors közelében lefutott finn Tourist Trophy a 350-es NSU-menő Kyroe győzelmét eredményezte.

Eredeti PUCH
alkatrészek raktára 
PUCH javítóműhely 

Budapest, VI., Dessewffy-ucca 26. Telefon: 1-214-00

Mercedes-Benz jövőre nem angazsálja Fagiolit. Az olasz helyét Caracciola és lirauchitsch mellett a tehetséges Láng lógja betölteni az MB- csapatban. És mi lesz Chironnal?Az amerikai közönség elégedetlen volt a Nuvo- lari által megnyert Yanderbht-kupáért leiolyt versennyel, melyet túl lassúnak talált. A lapok egyöntetűen az idei Európa-bajnok Rosemeyerre kiváncsiak.Délafrika készül a szezonra! Újév napján fut jak. az autó GP-t, majd január folyamán még két másik nagy autóversenyt, melyeken Stuck (Autó Union), Wimille (Bugát li), Lord Howe (Bugatti), Searnan (Delage), Fa'rfield (ÉRA) stb. indulnak.A német motorsport ezidei bajnokai: Rosemeyer (Autó Union), Kluge (250 Autó Union-DKW), Fleischmann (350 XSU), Müller (500 Autó Union- DKW), Braun (600 Autó Union-DKW old.) és Kahrmann (Autó Union-DKW old.) az 1000-res oldalkocsis kategóriában.Az angol autóipar az idei Olimpiával kapcsolatban harmadinilliárd pengőnek megfelelő üzleti rekordot állított fel. A jövő évi Show már nem az eddigi csarnokokban, hanem az Earls Court uj csarnokában kerül megrendezésre.Az USA hadserege 85 új Seversky 835 típusú vadászrepülőgépet rendelt. A behúzható futómű v«s, mélyszárnyú masinák 1000 lóerős Pratt & Whitney Twin Wasp motorral (léghűtéses 14 hen geres) vannak szerelve. A próbagép állítólag 505 km-es csúcssebességet ért el.Érdekes, hogy a francia Peugeot és Roehet- íVhneider gyárak által beépített svájci Saurer- Dieselmotorok német gyártmányú Boseh bespric- celö pumpával vannak ellátva.A világ legtöbb hídját kétségtelenül Németországban építik, ahol a Reichsautobahn-hálózat építkezése keret-'ben nem kevesebb, mint 2600 új híd készült el, illetve van munkában.Az Opel-gvár október közepén gyártotta le az idei évben lOO.OOO-ik. fennállása óta 600.000-ik automobilját Érdekes, hogy az első százezer Opel-gépkoesi legyártása 30 esztendőbe tellett, ezzel szemben a hatodik százezret alig kilenc és fél hónap alatt gyártotta a gyár.A holland haditengerészet 42 német Dameir vízirepülőgépet rendelt, melyek közül 24 darabot a Dornier-gyár épít meg. 1S darabot pedig li- eensz-gyártás keretében Hollandiában fognak elkészíteni.A hollandok, miután a friedrielishafeni Zeppelingyár túlhalmozott munkája miatt nem vállalta a megbízást. Amerikában építtetik meg az anyaország és a hollandindiai gyarmatok közötti forgalomra szánt Zeppelint..Egyik francia üzemanvagfogvasztási versenyen egv FIAT ..500“ kocsi 5 liter üzemanyaggal 160.470 km-t tett- meg!Az angol haditengerészet Washington-osztálvű cirkálóit katapulttal és 4 retifllögépnel szereli fel. Az olaszok ugyanezt, teszik a Condottieri osztályba tartozó cirkálókkal.
Decem ber 1-től 20-ig mágnesiavifás 2 0 °° enged mennyelPÓLUS SIRIIIS rt. AUTOaccumolatorés elehlromos
SCI NTILL A-VEZÉRKÉP VISELET B udapest. V . B álván y u. 13 S e r v ic e



• ízo e gw w , pontös ettetto&z'áinu dia UdtaUUoz., Uagy a feny- 
is-zácá i&zfya tökéletes en tássa el feladatát

T-Ia az éjszaka sötétjében ugyanazzal 
a biztonsággal és sebességgel 

akarunk haladni, mint fényes nappal: 
nemcsak teljesít óképes és megbízható 
világítóberendezésre van szükségünk, 
hanem jó izzókra  is. Mert a világítóbe
rendezés lelke a mechanikai, optikai és 
elektromos szempontból egyaránt töké
letes izzó körte, mely nemcsak nagy 
fényerőt ad takarékos áramfogyasztás 
me’lett és így nem terheli túl az akku
mulátort. hanem ugyanakkor érzéket
len erőművi behatásokkal, ütésekkel, 
rázkódtatással stb. szemben.

Az autóizzó szíve — mint minden 
izzókörtéé — a vékony izzószál, me
lyet a nehezen megmunkálható ivolfravi 
fémből készítenek. Túlmenne cikkünk 
keretein annak a kü'önleges eljárásnak 
ismertetései. mellyel olyan vékony 
dróttá húzzák a nagyon rideg és ke
mény wolframot, hogy alkalmassá vál
jék az Osram Bilux izzókban való fel- 
használáshoz. Töredék milliméternyi 
pontossággal kell megadni ennek a 
drótnak a vastagságát, ugyanakkor an
nak minden milliméterét mikroszkóppal 
vizsgálni, mert a legkisebb hiba lénye
gesen csökkenti az izzó teljesítm ényét 
és főleg élettartam át. Az alaposan 
vizsgált és ellenőrzött wolframszálat 
az izzó üvegtalpába forrasztott e’ek- 
tródok közé rögzítik, majd felforraszt
ják a Bilux-izzóknál oly fontos fémből 
készült fényvédő sapkát, mely nem en
gedi. hogy az alá ja rejtett és a tompí
tott fényt szolgáltató izzószál fénye 
a fényszóró tükröző felületének alsó 
részét érje és így vakítsa a szembe 
jövő autó vezetőjét. A fényvédő sapka 
csak fölfelé engedi a fényt, a reflek
tor azt lefelé irányítja, úgyhogy bár

jól megvilágítja a gép előtti terepet, a 
szembejövőt nem kápráztatja el.

Az izzószálak beforrasztása után kü
lönleges szerkezettel, -nagyítóiénesés ve- 
títöszerkezetiel vizsga’ják az elektró
dok és izzószálak pontos beforra-áfá
sát. A vetílőberendezé' a falon levő 
pontosan beosztott sablonra varázsolja 
az Glektiódrendszer árnyékát, a leg
kisebb eltérést azonnal észrevenni.

A következő lépés az e’ektródokkal 
és izzó zálakkal felszerelt üvegtalp be
forraszt ása a gömbalakú iivegballonba. 
A Bilux-izzókra jel'emző fekete  fé n y 
védő palástot — melynek célja útját 
állani az izzó előre vetített̂  fénykévéjé
nek és ezzel kizárni a vakít ást — spe
ciális üvegkemenefktfen égetik reá a 
bal’onokra.

ke-ncncében égetik fel az Osram Bilux ’k közism eit fekete  fényvédő p alástjá t

Az elektródokkal és izzószálakkal ellátott üvegtalp árnyékát négyszeres nagyításban vetítik a falon levő pontosan beosztott sablonra, hogy ellenőrizzék a drótok pontos beforrasztását és helyzetét.
lön az Autó-Unión utánpótlás?

Az Autó Union versenyistállójának 
kiegészítése céljából az idén is megtar
totta szokásos tehetségkutató próbáit a 
Nurburgringen. Elsőnek S chw eder és 
Bőumer ültek a farmotoros verseny- 
Ivocsik vo'ánjához. akik nem lévén isme
rősök a gyors versenykocsik sajátsá
gaival. mindketten a pályán kívül fe
jezték be a próbákat. Az eredmény mér
legelésénél Sclvwedert túlöregnek minő
sítették. míg Biiumert tehetséges menő
nek osztályozták, akit a próbán határo
zottan pech üldözött. A továbbiak so
rán két motorkerékpár-versenyző Stein- 
bach és M üller ü’ t a volánhoz. Különö
sen az utóbbi tetszett. Az Autó Union 
verseny vezet őségé még nem döntött- 
nogy a már angazsált Hasse mellett ki 
serüljön be mint utánpótlás a csa
patba . . .

Érdekes optikai próbapadon ellenőrzik azt, hogy az izzószál pontosan a reflektor fókuszának megfelelő helyzetben van.
Az elektród talp és a ballon össze- 

forrasztása után kiszivattyúzzák az 
izzóból a levegőt, gázzal töltik meg és 
végül leíorrasztják. Aram alatt iör- 
tént ellenőrzés után felszerelik a fém
ből készült foglalatot. Mivel nagyfon- 
rosságú. hogy az izzószál mindig pon
tosan a fényszóró gyújtópontjában fe
küdjék. különös gondot fektetnek arra. 
hogy az izzószál távolsága a foglalat 
talpától minden típusnál és minden 
egyes darabnál teljesen azonos legyen. 
Kü'önleges optikai berendezéssel ellen
őrzik tehát az izzószál helyzetét.

A kész Bilux-izzókat végül üzemben 
vizsgálják és erős rázkódtatások hatá
sának vetik alá és csak az a darab ke 
rül az ismert kartondobozba, mely a 
több mint 20 ellenőrző művelet során 
hibár’anul állta meg a helyét. Az autós 
é- motoros nyugodtan szere’heti tehát 
fel fény zórójál Osram Bilux-izzóval.* A/. ..Autó-Motor - legutóbbi 6zámában cégem hirdetési szövegébe elírási hiba csúszott be. A helyes szöveg a következő: Kozma Endre a nemzetközi hatnapos versenyen bronzérémmel helyezett. Pajor Imre.

ÁRAMVONALAS;! Gumiba ágyazott mo
tor. Giringfék Fogyasztás 8 liter. 
Négyajtós középtipus ára P CCnn 
Kisebb tipus is raktáron OüUU
E la d á s i te lep  és s e r v i c e ,

BRUCK, Tavaszmező-utca 22/aTelelőn : 13-70-27

UJ FORDULAT
az autóiparban!
A v i l á g h í r ű

AUSTIN
19 37 -es  típusa megjelent
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repülőgépei 
4 világrészben,
87 városban,
29 országban
naponta 40.000 kilomé
tert- repülnek.
Utas, csomag, posta.

A I R  F R A N C É
BUDAPEST, VÖRÖSMARTY TÉR 2 
Telefon: 1-827-23

Ha
használt motorkerékpárt akar  
venni siessen

KOPPÁNYI hozHa
uj motorkerékpárra van szük
sége v a r ia  meg az T S 3 7 -es

S U N B E A M
V IK T Ó R IA

szállítmányokat

DESSEWFFY-U. 47 .

K ilom éterielzöksebességmérők, autóórák javitómühelye
ScHvarcz T estv é re k  szakcrások
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 59. Tel. 1-296-24.

ALKATRÉSZEK autó hoz, motorkerék
párokhoz és felszerelések

HAVAG-nERCEDES-DENZ-hez
B A K  Q V Ö R G V
VI.. Jókai lér 7. Tel 1-1 >0-46.

HÖRÓVITZ GYÖRGY Dr.
a z  Olasz Koronarend lovagja

XT ügy kitüntetés érte H o r o v itz  György 
T ' '  dr.-t, a Magyar Fiat vezérigazga
tóját. Az olasz király az O lasz K o r o n a 
ren d  T isz ti K e r e s z t jé t  adományozta ré
szére, amivel a C a va lliere  U ffic ia te  cím 
jár.

H o r o v itz  György dr.. nagy kitüntetése 
annak a kitartó és eredményes munká
nak a jutalma, amellyel az olasz-magyar 
kereskedelmi kapcsolatok kimélyítését 
szorgalmazta és nagy szakértelmévé1, a 
magyar közönség igényeinek felismeré
sével jelentős piacot biztosított a világ
hírű Fiat-művek gyármányainak Ma
gyarországon.

Aki kiismeri magát az automobil- 
szakmában, annak nem újdonság az a 
tétel, amely szerint az. hog*y valamely 
gyártmány jó, egymagában még nem 
e’ egendő a nagy forgalom biztosítására. 
Évenként sokszázas szériákat eladni és 
abszolút vezető helyet elfoglalni az el
adási statisztikában csak úgy lehet, ha 
a vevő nemcsak jó  kocsit kap. hanem 
híre terjed annak is. hogy az eladó cég 
a vétel után is ugyanazzal a ku’antériá- 
val kezeli a vevőt, mint a kötlevél alá

írá sa  előtti pillanatokban. A  Fiat Rt.is- 
kolát csinált ezen a téren, amiben H o r o 
v itz  dr. egyenes, korrekt felfogása tük
röződött vissza. Az a szellem, amely 
nemcsak kiemelkedő üzleti eredményeket 
teremt, hanem általános tisztelet és 
megbecsülés já r  a nyomában. És olyan 
kitüntetés, amelynek mindenki örül, aki 
Horovitz György dr.-t ismeri és becsüli.

A MILÁNÓI SZALON
A milánói autószalon 195 kiállítója 16 

ezer négyzetméter területen mutatta be 
produktumait a közönségnek. Öt olasz 
gyár (Fiat. A lfa Bomeo. Lancia. Bian- 
chi és Maserati) mellett a külföldi autó
ipar képviseletében csak ketten: Merce
des-Benz és Packard reprezentáltak a 
kiállításon. A magas védvámos olasz 
piacon a külföldi gyárak eladási lehető
ségei a minimálisra redukálódtak, egye
dül Mercedes-Benz és Packard legdrá
gább típusai találnak gazdára az olasz 
arisztokrácia körében. Az újdonságok
kal Milánó is adós maradt az autós 
publikumnak. Az olasz autógyártás 80 
százalékát produkáló F ia t  standján nin
csen semmi újság a szebbnél-szebben ka- 
rosszált 1500-asok és Ba'illák táborában, 
míg a kis „500“-as, amelyet Itáliában 
találóan ..la piccola grande maehina“ - 
nak neveznek, óriási népszerűségnek ör
vend. A L a n cia -sta n d  újdonsága az új 
1.3 literes ötszemélyes ..Aprilia" tipikus 
Lancia-produktum, amelyre büszkék le
hetnek a gyárban. A lfa -R o m eo  a sport
kocsikra specializálta magát, de a 2.3 
literes típus hosszú alvázzal, mint 4 és 
6 hengeres limousine is piacra kerül. A 
kocsi hátul a jól bevált torziós rudazat- 
ta1. elől a versenykocsikon alkalmazott 
rugózással szerelve kerül piacra, akár
csak a 2.9 literes 8 hengeres kompresz- 
szoros típus, amely kétszemélyes sport
karosszériával 95.000 lírába kerül, de — 
a versenykocsik szakasztott mása. A 
B ia n ch i előkelő vona'ú másfélliterese a 
könnyű középkocsit reprezentálja.

A kiállítás clouját kétségtelenül a 
harcikocsik képezték.

Ágyúvontató traktor-ok, terepjáró ko
csik. négykerék és összkerék meghajtá- 
sos terepjárók garmadája bizonyítja azt 
az előkelő helyet, amelyet az automo
bil a haditechnikában elfoglal.

A Z AUTÓ UNION
versenygépeinek

fölényes megoldásai élnek tovább 
a konszernhez tartozó gyárak 

kocsijaiban

AUDI
H0RCIIWANDERER
A z e legancia és 
üzem biztonság  
m eg testes ítő i

Vezérhepvlselet:

Hess Ervin, I. Mészáros-u. 15
Tel: 1-500-90 

Városi bemutató szalon:

V ., Mária Valéria-utca 1. s z.
Tel. 1 812 59.
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MADS LOWCADBON
v e z e r k l p v is e l l t : GHILLÁNY M I K L Ó S BUDAPEST II.C O R V IN *t Ér 5 í

A prágai kiállítás.
A csehsz’ovák automobilizmus fejlő

dése az utóbbi évek folyamán elakadt. 
Az évente eladott 10-000 kocsi, mint azt 
a ..Prager Tagblatt“ megállapítja, még 
a kocsipark normális kiegészítését sem 
fedezi. Ebben a körülményben leli ma
gyarázatát az. hogy a háború utáni 
években oly szépen fellendült cseh autó
ipar ezúttal adós maradt a tőle meg
szokott nagyvonalú újításokkal. Nem is 
beszélve a cseh motorkerékpár iparról, 
melynek három vezető márkája, a 
Jawa, Ogar és CZ modellei hajszálra 
megegyeznek a tavalyi típusokkal.

Az autókiállítás kétségtelenül legér
dekesebb újdonsága a 2 literes, soros 
négyhengeres kétütemű motorral sze
relt. elsökerék meghajtásos ,.Aero 50*% 
mely a jól ismert 1 literes ..Aero 30“ 
modeli továbbfejlesztése. Különösen tet
szetős típus a 3 személyes sportroadster.

mely két gázo.-ítóval szerelve. 10—-12 
literre garantált üzemanyagfogyasztás 
mellett 128 km-es csúcssebességre ké
pes. Pompás vonalú modell a Skoda 
Typ Monté Carlo*% melyet méltán mon

danak a világ egyik legszebb kiskocsi
jának. A Praga-gyár tavalyi modelljeit 
mutatja be a kiállításon, a gyár mér
nökeinek teremtő erejét ezúttal az aero- 
íechnika terén használta ki. ahol 
Praga Air Baby kisrepülőgépük euró- 
paszerte feltűnést keltett és lincensz- 
gyártása már Angliában is folyik. A 
gyár a jövőben könnyű közlekedési re
pülőgépeket is fog gyártani. A repülő
gép motorjairól híres TT’aZíer-gyár autói 
hiányzanak a kiállításról: a repülés 
visszahódította a gyárat a autóipartól! 
Tátra 10 lóerővel. 70 HP-re növelt, 
most 3.4 literes pompás áramvonalas 
családi omnibuszai mellett elavult, lég
hűtéses kiskocsijaival dicstelenkedik: a 
léghűtéses motort még mindig kompo- 
ziciós csapágy súlyosbítja. A DKW-

licenszet gyártó Jaiva stand körül nagy 
vo’ t a tolongás: a szebbnél-szebb 700-as 
kiskocsik azonban szinte kiszorították a 
standról a gyár motorkerékpár gyárt
mányait. A IFifcor-gyárat pénzügyi ne
hézségek tartották távol a kiállítástól. 
A legolcsóbb cseh kiskocsi a 736 kcm-es. 
kétütemű motorral szerelt elsökerék- 
meghajtásos Zetka, melynek ára 16.500 
Íves. A gyár 980-as kéthengeres és 1.5 
literes négyhengeres modelljei szintén 
kétütemű motorokkal vannak szerelve.

Csúszik a volán, ez már ok
Meggátolja ezt a O v i i  

20°/o engedménnyel vegyen BÖK bőr
bevonatot a kormányára. 

Díjmentes próbadarab.
Autó, motor Kesztyűket legjobban

O T T E N R E IT E R - n é l  szerzi be
Peiófi Sándor u 3.(udvarban) T. 1-897-81

Vezér- 
képviselet :

Az 1 literes kocsi a legjobban bevált kiskocsi Magyarországon.

] , V k  é s 2 literes kocsik raktáron!
Előnyös csere. Hosszú részlet. h  Modern service

D E M É N Y I ÉS  FIA, V., Akadémia-utca 19.
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Érdekes ujitás a  Speedoller, 
m ely lehetővé tesz i azt, hogy 
a Speedoil fe lsők en őo la j m in
d ig  m egfelelő  m ennyiségben 
kerüljön a hengerbe anélkül, 
hogy azt hozzá kevem ők az 
üzem anyaghoz Az autom a
tikus szeleppel ellátott tar- 
tányból pontosan  annyi Spe- 
doil kerül a robban ótérbe, 
m intam ennyi a könnyű indí
táshoz és a hengerkopás csök 

kentéséhez szükséges.

Hli ufaág,?
— Henne sikeres világrekordkísérle- 

torol szóié beszámolónkból kimaradt né
hány érdekes adat. Henne 500-as BMW 
gépen futott 272 km-es világrekordját 
ugyanis Metzeler-g-umikkal, Bosch gyúj
tással és Bosch gyertyákkal érte el. 
Ezeket a márkákat is jogosan illeti rész 
a nagyértékű diadalból.

— Mi hír Puchéknál?
— Megérkeztek az új térdvédő lenre 

zek, amelyek nemcsak a sártól és víztől, 
hanem a hidegtől is védik a motoros lá
bait. Egy garnitúra ily sárvédő lemez 
ára, 250-es Puch motorkerékpárhoz, ösz- 
szes tartozékaival együtt P H.80.

— És mi hír az Austin ponton?
— Bornemisza kereskedelmi és ipar- 

ügyi miniszter a közelmúlt napokban 
magánhasználatra egy Austin kocsit vá
sárolt és a legnagyobb elismeréssel nyi- 
1 átkozik a kocsi kiváló tulajdonságairól 
és képességeiről.

— Hallom, karácsonykor sport külön- 
vonat indul az osztrák Alpesekbe?

— Ugyvan! A Magyar Nemzeti Bank 
engedélye alapján a Magyar Si Szövet
ség közreműködése mellett, december hó 
23-án kb. reggel 7 órakor sportkülön- 
vonat indul Ausztriába. Visszaérkezés 
Budapestre január 3-án kb. 23 órakor. 
A különvonat végállomása Innsbruck, de 
útközben bármilyen állomáson ki lehet 
szállni. ^Az utazáshoz útlevél nem kell. 
elegendő az igazoló jegy bemutatása.

Jelentkezéseket felvesz az Osztrák 
Forgalmi Iroda, Budapest, VI.. And- 
rássy-út 28.

— Mit tud Hébli úr Morrisékról?
— A budapesti képviselet a közeljö

vőben kibővíti üzemét, amire a cég meg
növekedett forgalma mellett feltétlen 
szüksége is van. Havas mérnök a Demé- 
nyi és Fia cég beltagja az Olympia Show- 
val kapcsolatosan kint járt Angliában 
és mint hírül hozza, a Morris gyár jól 
bevált típusai teljesen változatlanul fut
nak át a jövő évre is. Mint mondja, az 
angol gyárak azért is idegenkednek az 
új típusoktól, mert nem akarják álta
luk a használt kocsipiac árait lerom
bolni.

— Mi hír Boschéknál?
— Az Österreichische Siemens-Schu- 

kert Werke, Wien elektromos autófelsze

reléseinek vezérképviseletét vállalta a 
Bosch Róbert kft. A két cég között lét
rejött megállapodás alapján a gépjár
művek elektromos berendezésével kap
csolatos Siemens-gyártmányokat, illetve 
ezek alkatrészeit kizárólag Bosch hozza 
forgalomba. Bosch látja el a javítási 
műhelyszolgálatot is. A MABO vezér- 
képviselettel is bővül a Bosch Róbert 
kft. üzletköre. MABO néven kerülnek 
forgalomba azok az Olaszországban ké
szült dynamók. kürtök, fényszórók, in
dítók és gyújtógyertyák, amelyeket Ma- 
relli a Róbert Bosch AG., Stuttgart li- 
cence alapján gyárt. Ismerve a buda
pesti Bosch-vállalat felkészültségét, úgy 
hozzáértés, mint a javítóműhely beren
dezettsége és alkatrészraktára tekinteté
ben, bizonyosan megelégedésre tudja ki
szolgálni a fenti elektromos berendezé
sű gépjárművek tulajdonosait is.

— Uj helyiségben a Zündapp?
— Ugyvan. Szerkestő Ur! Pajor Imre 

Zündapp képviselete új megnagyobbított 
üzlethelyiségbe költözött a Jókai u. 21. 
szám alatt. Két héten át egész csapatra 
való iparos sürgölődött az új helyiség 
átalakítása körül és a munka eredmé
nyeként ma valóban ízléses, tágas sza
lon a kardános Zündapp masinák bu
dapesti otthona, amely akánnelyik nyu
gati metropolisban is megállaná a he
lyét. Hiába. Pajor Imrében van stílus: 
tavaly szerezte meg a Zündapp képvise
letét és az idén több mint 70 géppel, 
az e’adási statisztika második helyére 
küzdötte fel magát. . .

— Más szakmai hírek?
— A Securo gépműhely új nagy he

lyisége is kicsinek bizonyult, már folyik 
az építkezés, a szomszéd helyiség falát 
lebontották. Jövő hónapban új gépeket 
helyeznek tizembe a hozzáépített új he
lyiségben. Más. Tima Horváth István 
és Geiszlinger Bé’a ..Solex£í karburátor 
szervisze már teljesen üzemben van. 
Nagyon sok megelégedett vevővel ren
delkezik. akik pár fil’éres kiadással 
— mert a karburátor átvizsgálása na
gyon kis költséget jelent — sok-sok pen
gőt takarítottak már meg a benzinszám
lájukon. Ismét más. A Licsájer János 
cég jubileumi éve ugyan lejárt már. 
de az akkor leszállított árait még ma is 
tartja.

Felelős szerkeszlő és kiodó KRAMER JENŐ.DEDICS TESTVÉREK
autójavító specialisták

Henger és főtengely köszörülés
Edzett fogaskerék- és alkatrészgyártás

V I I I . ,  T h é k  E n d r e  u .  1 5 . T e l e f o n :  1 - 3 0 3 - 4 5

/ j .

Hármashaiarhegyi 
verseny 1936.

EGERVÁRY HLINKÓ ur
5 0 0  kcm.

» .  n .  w .
R. 5.mindennapi használatban kb. 20.000 km-t futott teljesen széria sportgépével az 500 kcm. kategóriában második és futja a

magyar versenyzők 
legfőbb idejétAbt István ur széria 750 kcm. R. 17 B. M. W. motorjával

győztes az 1000 hcm. ol
dalkocsis kategóriában.

Győni hí lömet erlansze 
1936.Egerváry Mlinkó ur normál 500 kcm. B. M. W. motoron

km. repülő starttal 149.130
km. á l l ó  s t a r t t a l  108.663sebességet ér el.Ezen eredményeket nem gyári speciálmotorokon érték el, hanem bárki által méltányos áron beszerezhető motorokon, amelyek egyformán jók városi, országúti és verseny célokra és igazolják a B. M. W. motorok elismert nagy fölényét.Kérjen Ön is ism ertetést a képviselettől:
Urbach, Hunyadi-tér 12.
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NSU-D-QUICK
főelőnyei:

Elpusztíthatatlan 100 kcm-cs,
2J5 H P  teljesítményű 
ütemii motor levehető henger

fejjel
Uzemanyagfogyaszlás 2 liter 
100 kinkre. Sebesség 55 km.
A  motorral eg\ beépített 2 
fokozatos sebességváltó a kor^ 
mányrudról működtethető, te
hát a vezetőnek menetközben 
pillanatra sem kell eleresztenie 

a kormányt.
A  gáz dréhgriftel adagolható.
E z e r n y i  v e r s e n y b e n  
k i p r ó b á l t  p a r a l e l l o g s  
r o m  r u g ó z á s u  v i l l a .  —

15 w a t t o s  v i l á g í t á s

N S U - D -
I

tökéletes kismotorkerékpár
Vezérképviselet:

B i r ó  Jenő a lk a tré sz  és p n e u m a fik  ra k tá ra
Budapest, VI, Liszt Ferenc-tér 2

Felelős kiadó: Kramer Jenő. — Egyesült Kő-. Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt., Tátra u. 4. T. 12-24 07. Felelős Reiner Odón
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Tiszteletpéldány

i

j

átnyújtja 
CAMPBELL autós tanácsait
az abszolút sebességi 
a utó-vil ágrekorder

aEROSHEll
H  asználtésu j kocsik  

vétele , eladása .
GUMIK
Mindenféle személy- és 
teherautó alkatrészek 
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HOGYAN KERÜLHETJÜK EL A 
BALESETEKET?

Az A U T Ó . M O T O R
ir ta  :

Copyright by Autó-Motor 1936

A  gépjárműforgalom fejlődésével tormé- 
szetesen szaporodik a balesetek száma is.

A baleseteknek bizonyos százalékát a gyalog
járók vigyázatlanságára és könnyelműségére 
vezethetjük vissza. Vannak esetek, amikor a 
leggyakorlottab és leghidegvérűbb vezető sem 
tudja elhárítani a balesetet, sajnos azonban, 
nem ritka az olyan gázolás, melyet el lehetett volna kerülni, 
ha az automobiiista jobban figyelt és gyorsabban reagált 
volna.

A gyalogosok legnagyobb része: modern hős. Aki nem 
törődik veszéllyel, vakon rohan a vesztébe, nem néz széjjel, 
amikor lelép a járdáról és életét rábízza az autósok ügyes
ségére a vigyázzon az autós': elmélet alapján. Érthető, hogy 
igen sokan drágán fizetnek rá könnyelműségükre. A jó autós
nak tehát számolnia kell a  ̂ gyalogjáró természetrajzával, 
errevonatkozólag akarok néhány gyakorlati tanácsot adni.

Inkább hármat dudálni, mint egyet sem.

Ha az autós gondosan figyeli az előtte elterülő úttestet, 
úgy azonnal felfedezi azt a gyalogjárót, aki tekintet nélkül 
a forgalomra. á:t akar lejteni előtte az úttesten. Az ilyenre 
a legjobb rádudálni, még mielőtt lelépne a járdáról. Ha a 
gyalogos nem reagál a kürtjeire, úgy azonnal rálépni fékre, 
mert néha egyetlen másodpercen múlik a baleset elhárítása. 
A jó autós ösztönszerűen megérzi, ha a gyalogos át akar 
előtte sietni az úttesten és szinte önműködőleg lassít.

A magam részéről inkább háromszor nyomom meg a kür
töt, mint egyszer sem. Sok autósnak az a véleménye, hogy 
a kürtjét sokat használó vezető ideges. Ennek éppen az ellen
kezője igaz. mert minden csendrendelet ellenére is meg kell 
szólaltatni a dudát, ha gyalogjáró van lőtávolon belül. Ter
mészetesen nem akarom ezzel védeni azokat, akik visszaél
nek a dudával és feleslegesen kürtőinek, ugyanakkor vad
disznó módra vágtatnak.

Aranyszabály és a „süket" gyalogjáró.

Régi autós aranyszabályt elevenítek fel: Ha az autós azt 
látja, hogy előtte gyalogos akar átkelni az úttesten, úgy a 
vezető minden esetben a gyalogos mögött maradjon és so
hase próbáljon eléje vágni. Ilyenkor a legjobb egyáltalában 
nem használni a dudát, nehogy a gyalogos az utolsó pillanat
ban megijedjen, táncba kezdjen és egyenesen belerohanjon 
a kocsiba.

Tegyük fel példának okáért, hogy valami gondolataiba 
mélyedt gyalogos át akar kelni az úttesten. Lelép a járdá
ról és eszébe sem jut körülnézni. Már megtette útjának egy 
harmadát, amikor dudaszót hall és látja a feléje haladó autót. 
Ha a vezető ilyenkor lassít és 
intéssel jelzi a gyalogosnak, 
hogy folytassa az útját: nem 
történhetik baj. Ha a vezető 
azonban nem csökkenti az ira
mot úgy a gyalogos nem tudja, 
hogy mit tegyen, ideges lesz, 
forog és ha a fékek nem töké 
letesek. hamarosan ott terem a 
mentő és a rendőr.

Azt se feledjük el. hogv 
nem minden gyalogos hall jól 
és ritka az olyan járókelő, aki 
olyan gyorsan tudja gondolatát 
tettbe valósítani, olyan gyor
san tud reagálni a helyzetekre, 
mint a forgalomban gyakorlott 
autós. Mindezekkel a tényezők
kel számolni kell.

lllllütüMU U t á n n y o m á s  
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autós nem sejtheti azt előre és gyanútlanul 
hajt és egyszerre csak ott áll közvetlenül 
előtte a gyalogos. Hiába fékez, kicsiny a tá
volság. balra nem térhet ki az álló villamos 
vagy autóbusz miatt, jobbra a szembejövő 
forgalom állja el az útját, szóval reménytelen 
helyzet adódik. A jó vezető jól ismeri ezt az 

esetet és nemcsak lassít, hanem erősen dudál akkor, amikor 
járda mellett álló járművet előz. A legjobb jól nyitva tartani 
a szemet, a magam részéről mindig fokozott óvatossággal 
előzöm az álló járművet és különösen arra figyelek, nem-e 
lép le gyalogos a járdáról az álló jármű mögött. Igen gvak- 
ran az árnyéka is elárulja a még nem látható gyalogost. Tei*- 
mésze+esen vannak esetek, amikor a gyalogos a haladó villa
mos előtt szalad át az úttestre és egyszerre ott találja magát 
a villamossal párhuzamosan haladó autó előtt. Ilyenkor alig 
van segítség, célszerű tehát villamos előzésekor erősen du
dálni és jól kinyitni a szemet már 10— 20  méterrel a villa
mos előtt.

A legnagyobb figyelemmel és óvatossággal hajtsunk a 
villamos- és autóbuszmegállók táján. A villamosról fel- vagy 
leszálló gyalogos nem gondol másra, mint minél gyorsabban 
ki- vagy beszállni és ha lelépett a villamosról, igyekszik mi
nél gyorsabban átvágni az úttesten, ha történetesen az utca 
másik oldalára törekszik.

Mire ügyeljünk befordulásnál ?

Igen sok karambol történik a következő módon: Az autós 
a szabályszerűnél is lassúbb, mondjuk 30-as tempóban halad 
az úttesten. Utkeresztezéshez közeledik, ahol a megfelelő 
ielzés után befordul nagy ívben a mellékutcára anélkül, 
hogy hátranézne, vagy legalább a hátrapillantó tükörből 
megállapítaná, hogy mi van mögötte. Ha történetesen vala
mivel gyorsabb iramban haladó kocsi van mögötte, úgy an
nak vezetője gyakran képtelen elkerülni a karambolt és de
rékban kapia el a látszólag szabályosan beforduló, valójában 
azonban lelkiismeretlen másik vezető kocsiját.

Ha a karambol megtörtént, úgy rendszerint a következő 
párbeszéd hangzik el: Az egyes számú vezető azt mondja a 
kettes számúnak: ..Egyedül maga a hibás. Hát nem látta, 
hogy jeleztem a befordulást és kinyújtottam a karomat vagy 
átcsaptam az indexet?** Az egves számú vezető ugyanis azt 
képzeli, hogy nem tartozik felelősséggel, mert megadta a jel
zést.

Pedig a karambolt egyedül és kizárólag a saját lelkiis
meretlensége okozta! Mert senkinek nincsen joga ilyen be
fordulási menővert elkövetni és behajtani a mellékutcába.

mielőtt meg nem győződött ar
ról. hogv ezzel nem veszélyez
teti a többieket. Ha azt látja a 
vezető, hogy mögötte olyan 
gvors iramban halad a másik 
jármű, hogy képtelen lestop
polni. úgy adja meg az előzési 
jelt és csak akkor forduljon 
be. ha az már elhaladt mel
lette. Különösen ügyeljünk a 
nagyívben való befordul ásók
nál. amikor nemcsak a mögöt
tünk haladókra keLl figyelem
mel lenni, hanem a szembejö
vőkre is.

Szedonija
telepet

(volt Ügy
nök  ucca).

Amikor az álló villamos előtt 
bukkan fel a gyalogos.

Rengeteg baleseteit okoz 
az álló villamos vagy autóbusz 
előtt felbukkanó gyalogos. Az

Kresz Gézfl n. 44ahol minden tipusu autóhoz uj és jó állapotban f levő használt alkatrészeket talál. |
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Kié az országút ?

Ila minden autós úgy ke
zelné sorstársait, mint amilyen 
bánásmódot maga is megkíván, 
úgy a balesetek száma alapo
san csökkenne.

Vannak vezetők, akik azt 
mondják: ,.Az országúinak a 
fele az enyém és erről a jo-

Kérjen díjmentes mutatványszámot az „Autó-Motor“ kiadóhivatalától:
Budapest, V., Tátra utca 4. szám. Tel. 1-224-07



.erőmről nem mondok le, történjék bármi is. A szembenjövöké 
az országút másik fele. ott ok az urak, ezen a térfélén én 
vagyok a császár/* Az ilyen vezető nagyot téved. Mert az 
országút másik fele korántsem az övé. hanem csak annyi 
helyre tarthat igényt, melyen elfér és ahol folytatja az útját. 
Az ilyen országúti vaddisznót mindenki ismeri. Szép komó
tosan halad az úttestnek majdnem a közepén és ha látja, 
hogy a szembejövő kocsit egy másik előzni akarja: eszébe 
sem jut letérni szorosan az úttest baloldalára. Egy tapodtat 
sem enged és azzal sem törődik, ha ezzel a magatartásával 
kellemetlen helyzetbe hozza sorstársait.

Amikor az utcasarkon felügyelet nélkül áll a kocsi.
Gyakran látni felügyelet nélkül hagyott kocsit pontosan 

az útkeresztezés sarkán. Alig ismerek ennél nagyobb vesze
delmet. Először is gyalogjáró bukkanhat fel előtte, de gyak
ran karambol történik, ha ellenkező irányból jövő kocsik 
találkoznak ezen a helyen.

Ha valamilyen csoda következtében egy szép napon arra 
ébrednék, hogy a törvényszéki tárgyaláson én vagyok a bíró. 
hát gondolkozás nélkül dutyiba küldeném azt az autóst, aki
nek felügyelet nélkül az utcasarkon hagyott kocsija miatt 
történt a baleset.

Az indexekről.
Ha egy szép napon kineveznének a közlekedési minisz

térium államtitkárának, úgy első dolgom a különböző nyilas 
indexek betiltása volna. Szinte érthetetlen, hogy a rendőr
ség még mindig tűri ezeket az apró. alig látható nyilas-tár
csákat. a vörös színű vagy fekete nyilat sokszor már tíz mé
terről sem látni, helyesebben találgatni lehet csak. hogy a 
nyíl jobbra vagy balra, vagy pedig felfelé mutat. Az egyedüli 
helyes megoldás a legalább tíz hüvelyk (25 centiméter) hosz- 
szú és nappal is kivilágított intőkar, a legjobb pedig az olyan 
intökar. melyben a lámpa lüktetve világít, vagy pedig víz
szintes helyzetben végez ingaszerű mozgást.

Vigyázat! Taxi!
A taxisokra különös figyelemmel kell lenni. Ezek a sze

rencsétlenek állandó versenyben élnek. Sietniök kell, hajszol- 
niok kell a kenyeret. Furakodniok kell a forgalomban és sok
szor nagyon kíméletlenek, nem törődnek a többiekkel, csak 
éppen arra varrnak figyelemmel. hogy minél gyorsabban ér
jék el céüukat. Ócska batárjaik igen rosszul akcelerálnak. 
tehát igyekeznek nem veszíteni semmit iramukból: csak ak
kor stoppolnak, ha elkerülhetetlen. Ha taxi mellett haladunk, 
vagy taxit előzünk, nyissuk ki a szemünket és ne felejtsük 
el. hogy éppen a taxisoknak régi rossz szokásuk, hogy jelzés 
urán úgy fordulnak be útkeresztezéseken nagy ívben, hogy 
egyetlen pillantásra sem méltatják a mögöttük haladókat.

Ügyeljünk a teherautókra és buszokra!
M inden rokonszenvem az autóbusz és nagyteherautó sof- 

föröké. Egész nap rázatiák magukat, kormányuk nehezen jár 
és ötször kell azr fordulásnál körülhajtani. Kupplungjuk csak 
bekkrúgásokra reagál, érthető, hogy már délelőtt tíz órakor 
holtfáradtak. Természetes tehát, hogy ezeknek bizonyos 
előnyt kell juttatni, különösen kint az országúton. a}10i a 
szembejövőt, emeletnyi magasságban megrakott Ford a kes
keny és bogárhátú országúinak igyekszik a közepőn maradni. 
Az ilyen előtt térjünk le egészen az út baloldalára és nyu
godjunk bele. hogy az országút közepét foglalia el. De cél
szerű is ebbe belenyugodni, mert a nehéz teherautó vagy 
busz karambol esetén rendszerint győztesen^ kerül ki a 
maga négy-öt tonnányi súlyával és ha oldalba legyint, úgy 
rendszerint nem neki történik különösebb baja.

A fényszórókról.
Igen gyakori baleset-forrás a vakító fényszóró. Minden 

napi az olyan országúti haramia, aki n^m tompítja le a fé

nyét. ha szembejövő járművet pillant meg. Különösen az or
szágúti teherautók a ludasok ebben, de vannak, úgynevezett 
úrvezetők is, akik azonban csak nevük után ítélve urak. Ha 
velünk szembe vakító reflektorral jármű halad, semmiesetre 
se igyekezzünk „bosszút állni“ és jól bevilágítani a sze
mébe abban az elképzelésben, hogy talán így szoktatjuk 
rendre Ilyenkor a szembejövő szintén elvakul és kész a bal
eset. Sokkal okosabb ilyenkor, amennyire csak lehet kitérni 
az út baloldalára és ha az iram nem túl gyors, egészen le
állni. Utána nem árt felírni a számát és feljelenteni.

Hogyan előzzünk ?

Ha fordulóban találkozunk szembejövő teherautóval, úgy 
maradjunk szorosan a baloldalon. A nagy teherautót körül- 
húzni a fordulóban, nagy testi megerőltetést jelent és a te
herkocsi súlya miatt is érthető, ha annak vezetője kénytelen az 
úttest közepét is használni. Ha teherautót vagy buszt aka
runk előzni, úgy mindig gondoljunk arra. hogy az nagy ter
helése miatt a bogárhátú országúton nem mindig képes tel
jesen letérni a baloldalra, különösen akkor, ha emeletnyi 
magasan van megrakva és fél a felfordulástól. Az ilyen jár
művet csak akkor előzzük, ha arra intéssel jelt  ̂ ad és min
dig gondoljunk arra. hogy rossz úton a nehéz teherautó 
sokszor ..megdobja a farát“ . tehát illő távolságra előzzük. 
Más az eset, ha a teherautó vezetője szándékosan nem enged 
előzni. Ilyenkor semmiesetre sem szabad erőszakosan előzni, 
hanem ki kell várni az alkalmas pillanatot, eléje kerülni és 
ha az országút poros, hát rá kell szánni tíz percet és szor
galmasan porolni az orra alá — büntetésül.

Az országút haramiái.

Egyes vezetők sportot csinálnak abból, hogy a hátuk 
mögött hangzó dudaszóra megadják a jelt. hogy a mögöttük 
haladó előzzön, de ugyanakkor beletaposnak’ a gázba. Az 
ilyen vezető megérdemelné, hogy iól elrakják, vagy legalább 
is elvegyék a vezetői jogosítványát.

Vannak autósok, akik lenézik a motorkerékpárt és nem 
gondolnak arra. hogy a két- vagy háromkerekű kollégának 
is éppen olyan jogai vannak, mint az előkelő csukott kocsi
nak. Ne feledjük el. hogy a motorkerékpáros az igazi sport
ember. akit különösen rossz úton kell előnyben részesíteni 
és semmivel sem menthető az az autós, aki gondatlanul előz 
motorost, vagy éppenséggel előzés közben kiszorítja, neki az 
árokpartnak.

Bogárhátu hidak.

A tapasztalt vezető mindig lassít, ha szamárhátú hídhoz 
közeledik, vagy nedig az országúinak olyan nyergéhez ér. 
melynek túlsó felét be nem látja. Ilyenkor nemcsak lapítani, 
hanem egyben erősen dudálni is kell, mert sohasem tudhatjuk, 
hogy ki vagy mi közeledik a szamárhát vagy nyereg másik 
felén. Gondosan tartsuk be a baloldalt és csak akkor adjuk 
rá ismét a gázt, ha tiszta az út. Ami különben abból a szem
pontból is kifizetődik, hogy nem kapunk rugótörést, ami 
pedig nem ritka olyankor, ha iramcsökkentés nélkül akarjuk 
átugratni a szamárhátú hidat.

A balesetek elkerülésének legbiztosabb módja: hideg fe j
jel. józanul gondolkodni. Semmit sem kockáztatni csak ott 
vágtatni, ahol szabad az út. A ió autóst arról lehet felis
merni. hogy ésszel és meggondoltan vezet, a kezdőt arról, 
hogy őrült módra száguld. Le kell kopognom, eddig még nem 
volt. karambolom és még sohasem gázoltam annak ellenére, 
hogy több mint húsz éve vezetek és országúti teljesítményem 
megközelíti az ”>00.000 kilométert. Amellett pelig nem tarto
zom az úgynevezett lassú emberek közé — amit remélem, 
mindenki plhisz nekem.

A utó és m o to rk e ré k 
pár a c c u m u lá t o r o k .  
Autó d in a m ó k , indító  
m o to ro k , m á g n e s e k  
tek ercse lésed é* Javí
tása . -  Fényszórók és  
k ereső  lám p ák .
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Vezérm iilsncok minden európai és amerikai kocsihoz. 
T chcrau lóláncok . D I I P E X  dugattyú, dugattyugyürük, 
szelepek, tömítések, m indennemű alkatrészek nagy
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Az „Autó-Motor fényképei vezetnek!



HA A KOCSI FARAL?
Hogyan vezessünk és mire ügyeljünk nedves-sikos úttesten ?

Utánnyomás
Copyright by Auto»Motor 1936 1 —  1 1 ■ ■ -  —  ■ —■ —  —  k i v o n a t o s a n  i s  t i l o s !

özei harminc év előtt tanultam meg autót 
vezetni, sokszázezer kilométert hagytam 

a hátam mögött és a legkülönbözőbb típusú 
autókat volt alkalmam megismerni és vezetni, 
régen érlelődött meg bennem a meggyőződés: 
az országúti balesetek majdnem kivétel nél
kül a vezetők lelkiismeretlenségére, , köny- 
nyelműségére és tudatlanságára vezethetők vissza. Az autó
soknak főleg ujdonsültebb kategóriája még mindig nincsen 
tisztában azzal, hogy amikor a kormány mellé ül, ki kell 
nyitnia a szemét, figyelemmel kell lennie mindenre és ami a 
legfontosabb: a nemrég megvásárolt pompás sportmodell nem 
azért megy szavatoltam Í30-as tempót, hogy' állandóan a 
lábdeszkáig tapossa a gázpedált.

bán óvatosan és gyöngéden történjék, sem
miesetre sem szabad a kormányt átvágni, ha
nem érzéssel kell dolgozni. Fékezni semmi
esetre sem szabad! Ha észrevesszük, hogy a 
kocsi megfaral, azonnal vegyük te a lábunkat 
a gázról és nehogy kinyomjuk a kupplungot. 
Megőrizni a hidegvért, ez a fontos és ha nin

csen forgalmi akadály előttünk, úgy nem történhetik baleset, 
hacsak tempónk nem volt túlzott és nem hajtottunk bele 
vadgalamb módjára a fordulóba. Sajnos, a legtöbb gyakor
latlan autós idegessé válik, ha csúszós útra ér, az első íara- 
lásra belelép a fékbe: olyan ez, mintha valaki zivatarban ló- 
bálná a feje felett a tőrös botot, hogy odacsalogassa a vil
lámot.

A k A U T Ó . M O T O R  .zámára
irta ;

MALCOLM CAMPBELL

A legveszélyesebb a tükörsima út.
Hiteles statisztikák bizonyítják, hogy a baleseteknek leg

alább a felét az okozza, hogy a vezető elveszti uralmát gépe 
felett akkor, amikor az nedves-síkos úton megfarol. Sajnos, 
a modern útfelületek nagyrésze, különösen az aszfalt, illetve 
kátránymakadám nagyon csúszós, érthetetlen, hogy a leg
több országban még mindig megtűrik ezt az életveszélyes 
útépítési rendszert és nem térnek át csúszásgátló felületekre, 
mint például a beton, vagy legalább miért nem kötelezik az 
útépítő vállalatokat arra. hogy aszfaltjukba vagy kátrányukba 
faralást gátló anyagokat keverjenek. A legveszélyesebbek az 
úgynevezett tükörsima utak, melyeket az autóforgalom fé
nyesre csiszolt és melyek néhány esőcseppre a szó szoros 
értelmében, korcsolyapályává változnak. Különösen akkor 
nagy a faralási veszély, amikor az eső nem elég erős. hogy 
lemossa az útról a port és az úttest, mondhatni kenőanyaggal 
van borítva. Az erős vagy tartós eső megtisztítja az utat, le
mossa a port, ez az oka annak, hogy félórás eső után ko
rántsem csúszik úgy az aszfalt, mint közvetlenül az eső meg
indulása után.

A gyakorlott vezető azonnal észreveszi, ha hátsó kerekei 
csúsznak és jól tudja, hogy elérkezett a fokozottabb óvatos
ság pillanata. A kezdő azonban nem veszi tudomásul, hogy 
megváltoztak a körülmények, pedig a legfontosabb az, hogy 
a vezető azonnal megkülönböztesse a jól tapadó útfelületet a 
csúszós úttesttől.

Gyakorolni kell a fai olást.
A faralás parirozását legjobb gyakorolni. Valami széles, 

erősen csúszós és kisforgalmú utat kell kikeresni és hirtelen 
gázadásokkal, fékezésekkel, erélyes konuány fordítások kai 
faralást előidézni és azt parírozni. Kétórás tréning után már 
nem fogunk félni a csúszástól és megtanuljuk a faralás min
den fortélyát. A legmodernebb londoni vezetőiskolákban kü
lön terepet, tartanak fenn erre a célra, aszfaltos „pályát", 
melyet glicerines-szappanos keverékkel vagy speciális híg 
olajjal öntöznek. Aki kijárja ezt a fa roló-iskolát, annak gye
rekjáték lesz idegeskedés és baleset nélkül hajtani a legsíko
sabb és legforgalmasabb íiton is.

Akárhogyan farai is a kocsi, amennyiben nem ütközik 
akadályba úgy nem fordulhat fel. Legfeljebb kétszer-három
szor megfordul a tengelye körül és ha távol tartjuk a fáktól 
vagy ároktól, úgy baj nem történhetik. Ha azonban azt lát
juk — nem akarom ezzel az ördögöt a falra festeni —. hogy 
nem kerülhetjük ki a fákat vagy az. árkot és a felfordulás 
veszélye fenyeget, úgy legyen annyi lelki erőnk, hogy n 
gyújtást azonnal kapcsoljuk ki. Igaz, nehéz elvárni az autós
tól, hogy az életveszély pillanatában is hideg tervszerűséggel 
gondolkozzék, de ne feledjük el, hogyha kikapcsoljuk a gyúj
tást, úgy felfordulás vagy karambol esetén kocsink nem 
gyulladhat ki!

Csúszós úton kezeljük gyengéden a kormányt.
Az átnedvesedett, sima felületű utakat mindig respek- 

tussal kell kezelni, betonon azonban nyugodtan tarthatjuk a 
tempót, hacsak nem volt nagyon poros. Különösen a lejtőkön 
kell vigyázni és óvatosan haladni, mert nedves úton nem 
szabad erősen fékezni.

Meg kell tanulni a farolást parírozni.
A legtöbb vezető még ma 

is éppen oly könnyelműen ha- „„„ 
lad síkos úton, mint száraz ta- \ 
lajon. Az óvatos és gyakorlott } 
vezető — aki talán már „meg- \ 
égette" magát — tempóját min- | 
dig összhangba hozza az úttest \ 
állapotával. Különösen a fór- |
■kilókban vigyáz, mert az erős ; 
kanyarban, ha ráadásul tempó- S 
bari vesszük, erős centrifugális \ 
erő lép fel és ha a kerekek \ 
nem tapadnak kellőképpen, \ 
úgy ez a hatalmas erő kiso- \ 
dórja a kocsit az úttestről. i

A farolást meg kell tanulni | 
parírozni. A legjobb orvosság f 
farolás esetén belekormányozni ; 
a farolásba, ami annyit jelent, ; 
hogy ha a kocsi hátsó kerekei \ 
jobbfelé farolnak ki, úgy a \ 
kormányt jobbra fordítjuk, ha \ 
balra történik a farolás: balra \ 
kormányzunk, hogy egyenesbe ; 
vihessük a kocsit, A tarolásba f 
való „belekormányzás“  azon- \

Azt sem szabad elfelejteni, hogy csúszós úton a kocsi 
nem reagál annyira a kormányra, mint száraz úttesten. A 
gyakorlatban ez annyit jelent, hogy nagyobbat kell fordítani 
a volánon, mint száraz úton. Természetesen a kormánymunka 
mindig gyengéd és óvatos legyen, semmi hirtelen mozdulat, 
semmi erőszak. Csúszós úton a kocsi hirtelen kormányfordí
tásra alig reagál és ha kocsink tempója nagy. úgy akár

keresztbe is fordíthatjuk az 
első kereket anélkül, hogy 

„ kocsink eltérne egyenes útjá- 
\ tói. Ha azonban lassan fordít 
í juk el a kormányt, úgyakocs 
i a régi kezes bárány szerepé 
'l bői nem csöppen ki.

Ilyen lesz simára lefutóit pneuja, llü ^

VERES ÉS SENYE1
cégnél groovoltatja ;
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Miért farai az egyik kocsi 
erősebben, mint a másik.

Xem minden kocsi far: 
egyformán, vannak csúszási 
hajlamos és csúszással szén 
ben meglehetősen érzékelte 
gépek! Aminek oka azonbn 
csak ritkán rejlik a konstru' 
dóban, hanem majdnem kiv 
tel nélkül pneumatik, lökh 
rító és beállítás kérdése. 1 
az egyik kerék fiitófeliile 
kopottabb, kisebb a légny 
mása. vagy talán helytelen 
szögbeáilítása. úgy ez kipr 
vokálja a faralást. Csúsz 
úton tehát használjunk 
futófelületű gumit és gondos.

Kérjen díjmentes mutatvány-példányt az „Autó-Motor" kiadóhivatalától-
Budapest, V., Tátra-utca 4. szám.



Ügyeljünk arra, hogy a tömlők a helyes légnyomásra legyenek 
felpumpálva és ami a legfontosabb, mindkét első és mindkét 
hátsó kerék egyenletesen legyen felpumpálva. Az nem baj, 
ha a hátsó kerekek a. nagyobb terhelés miatt több nyomást 
kapnak mint az elsők, a lényeges csak az, hogy az egy ten
gelyhez tartozó piténk légnyomása pontosan azonos legyen!

A fékbeállítás.
A csúszás szempontjából életbevágó fontosságú a fékek 

helyes beállítása. Ha az egyik kerék féke jobban fog. mint 
a másik — és itt az egy tengelyhez tartozó kerekekről van 
szó —, akkor még száraz úton is megcsúszik a kocsi féke
zésnél. Hát még csúszós úton! A jól beállított és jól kiegyen
lített fékek tehát elengedhetetlenek csúszós úton és az is fon
tos. hogy a fékek ne legyenek hajlamosak a bloktrozásra. A 
blokírozó fék — mely a kereket megállítja — kész életveszély 
csúszós úton. A blokírozást azzal kerülhetjük el. hogy min
dig óvatosan fékezünk és sohasem feledjük el, hogy a blo- 
kírozás határán levő fék mindig sokkal jobban fog, mint az 
álló kerék! Csúszós úton kettőzött óvatossággal használjuk 
a fékeket és különösen lejtőn ne fékezzünk. Inkább kapcsol
junk vissza harmadikra, esetleg másodikra és hagyjuk motor
fékkel legurulni a kocsit olyan tempóban, melyből baj eseten 
azonnal megállhatunk. Síkos lejtőn hirtelen fékezni egyenlő 
■v biztos megcsúszással, különösen sárban, melyben a kerek 
igen könnyen megáll és a kocsi ródli. módjára csúszik: leg
inkább a fák vagy az árok felé.

A lökhárítók.
A legtöbb autós nem ismeri a lökhárítók_ természetrajzát 

és sejtelme sincsen arról, hogy a, jóminőségű és jól beállí
tott lökhárítónak mekkora szerepe van nemcsak a stabilitás. 
hanem ti tarolás meggátlása szempontjából is. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a legtöbb lökhárítót csak volt lökhárító, 
csak dísz.'Mert a kellőképpen be nem állított lökhárító más
nak nem nevezhető. Főleg a hátsó lökhárítóknak kell gondot 
szentelni a csúszás szempontjából, mert ha a hátsó lökhárítók 
hatástalanok, úgy a kocsi fara aránylag kis tempóban is 
hevesen „csóvák', ha a. legkisebb útegyenetlenségre fut. Ezt 
a megcsúszást kormánvmunkával ki lehet ugyan parírozni, 
mindamellett nagyon fárasztó és idegesítő ez az allando kor
mánymunka.

A hidraulikus lökhárítók.
Kétféle típusú lökhárítót ismerünk, a frikciós és hidrau

likus lökhárítót, a szallagos, úgynevezett Snubbers-tipus kezd 
kimenni a divatból. A hidraulikus lökhárító a_ tökéletesebbik, 
feltéve, hogy jól van beállítva és dugattyúja, szelepe ép, 
valamint a kellő szintre van feltöltve a speciális folyadékkal. 
Ha a hidraulikus lökhárítónak kopott a dugattyúja és sze 
lepe, illetve kis átáramló csövecskéje nincsen rendben, vagy 
szelepe nem működik jól, úgy a lökhárító csillapító hatása 
csökken. Ilyenkor legjobb új alkatrészekkel megoldani a kér
dést. ideig-óráig azonban úgy segíthetünk magunkon, hogy 
a normálisnál sűrűbb folyadékot, például normális híg téli 
motorolajat töltünk he a híg folyadék helyett. Legjobb a lök
hárítót kikapcsolni és úgy megállapítani, hogy mekkora az 
ellenállása, ha két karját szét-, illetve összehúzzuk.

A dörzstárcsás lökhárítók.
A frikciós lökhárítók egyszerűbbek .és olcsóbbak. Viszont 

sokkal gyakoribb beállítást kívánnak. Igen sok olyan gyárt
mány van forgalomban, melynek fiber- vagy fatárcsái a ned
vesség hatása alatt megduzzadnak és a lökhárító beszorul. 
Ilyenkor megszűnik a rugózás és ha nem vagyunk szerencsé
sek, úgy lökhárító vagy' éppen alváztörés lehet az eredmény'. 
A frikciós lökhárítót tehát gyakran kell állítani és! ügy'elni 
arra, nehogy' beszoruljon. A frikciós lamellákat nem szabad 
kenni, hanem csak szárazra törölni, ha szétszedés után ismét 
összeállítjuk a lökhárítót.

A telekcntrol lökhárító.
A legtökéletesebb lnkhárítóberendezés az úgynevezett 

lelekontrol megoldás. Hidraulikus úton, vagy egy'Szerü bauden 
huzallal a szerelékfalról állíthatjuk a lökhárítót, rossz úton 
lazítjuk, jó úton fokozzuk a dörzshatást. Forduló elölt meg
húzzuk a lökhárítót: kocsink úgy fekszik a kanyarban, mint 
valami versenykocsi, az egyenesben lazítunk és alvázunk 
szeri puhán és kényelmesen rugózik. Kicsit drága ez a beren
dezés. de megéri a pénzt különösen csúszós úton, amikor a 
telekontrol segítségével a legtökéletesebben állíthatjuk be a 
lökhárítót és ezzel csökkenthetjük a faralási veszélyt.

A pneukról.
A magam részéről sokkal jobban szeretem a jól felpum

pált. kemény pneukat, mint puhán járni. Természetesen sza
bályt felállítani a helyes légnyomásra nem lehet: ez függ a 
gumik méretétől és a terheléstől. A legjobb pontosan követni 
a gumigvárosok által összeállított légnyomástáblázatok ada-
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gSfgr"86 Cyklopban „Tecalemit-Aderspr készülékkell
tait és előírásait. Azt azonban tartsuk mindig szem előtt, 
hogy a hátsó kerekekre nagyobb terhelés hat, tehát a hátsó 
kerekeket erősebben kell fel/nimpálni, mint az elsőket. Nagyon 
fontos, hogy a közös tengelyhez tartozó gumik egyenletesen 
legyenek felpumpálva. Gyakran észleljük azt, hogy a kocsi 
egyirányban' ..!iúz“ , azaz igyekszik letérni az egyenes vonal
ról. Ilyenkor az esetek WVo-ában a hibát abban leljük meg, 
hogy nz egyik gumi puhább mint a másik és a kocsi a leve
gőjét részben elveszített, gumi irányában húz,

Sokan szeretnek túlpuha első kerekekkel haladni. Való
ban kényelmesebb és jobb ilyenkor a rugózás, kevesebb a 
rázás, viszont nehézzé válik a kormányzás és főleg síkos úton 
sokkal erősebben /araiunk. Nem beszélve arról, hogy a puha 
nunii sokkal erősebben kopik és kilométerteljesítménye néha 
a normális fele alá süllyed, amellett sokkal nagyobb a vászon
törés és a vele kapcsolatos úgynevezett durchdefekt való
színűsége.

A gumik futófelülete ép legyen.
Hamis takarékosság a gumit addig használni, amíg futó

felülete teljesen elkopott és a gumi felülete sima lett. Ilyen 
gumival életveszélyes síkos úton járni, mert, a sima gumi erő
sen csúszik. Főleg arra ügyeljünk, hogy hátsó kerekeink — 
elsőkerékmeghajtásnál ellenkezőleg az első kerekek — futó
felülete ép legyen. Ha simára kopottak és nem akarunk úja
kat beszerezni, úgy legalább vulkanizáltassunk új futófelüle
tet, vagy pedig a ma már az egész világon elérhető maró
készülékkel marassunk guminkba a menetiránnyal derékszög
ben rovátkákat vagy rajzolatot.

Síkos úton növekszik a féktávolság.
Mindig gondoljunk arra. hogy síkos úton a féktávolság 

erősen megnövekszik, tehát kettőzött óvatosság indokolt. Ha 
száraz időben érvényes a szabály: inkább a gázpedálra épít
sünk. mint a fékekre — ügy síkos úton kettős a jelentősége!

Nemrég kipróbálásra, kaptam meg az X gyár egyik új 
modelljét és történetesen nedves időben hajtottam ki Bir
mingham mellett a nyílt országúira, l'gy éreztem magamat 
ezen a közel ezer font értékű, a technika minden csodájával 
felszerelt és hipermodern-áramvonalazott autócsodán, mint a
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csalogány a pincében. Lehetetlen volt a kocsit egyenesben 
tartani, arra ment. amerre neki esett jól. körülbelül azt a 
szerepet töltöttem be a kormány mellett, mint, a kaubojlegény 
a be nem tört vadparipán — ahogyan azt a mozikban muto
gatják. Természetesen leálltam és mindent megvizsgáltam. 
Néhányperces vizsgálat után kiderült, hogy az első kerekek 
nem voltak vonalban, helyesebben a bal első kerék égi/ kicsit 
kifelé „nézett". A beállítási hiba alig volt több egv-két, milli
méternél. mégis egészen felborította a kocsi stabilitását. Tele
fon a gyárba, tíz perc múlva a helyszínén volt a szervisz- 
kocsi a spurtmérővel és öt perccel később már eleresztett kor
mánnyal vágtathattam Coventry felé enyhe 120-as tempó
ban. Tanulságos volt ez az eset és lia az autós azt észleli, 
hogy kocsija minden látható ok nélkül kezd ..önfejű11 lenni, 
akkor azonnal be a műhelybe és megvizsgálni a kerekek be
állítását!

A sztiringdemperről.

Sokan alkalmazzák a motorkerékpárról az autóra átrán- 
dult sztiringdempert, A magam részéről nem vagyok híve 
ennek a berendezésnek, melynek az a célja, hogy az első 
kerekek szitálását, az úgynevezett simmit küszöbölje ki. Ha a 
kocsi simmizik, úgy ennek oka van, vagy kerékbeállítás, 
vagy kormányhiba, A hibát, ki kell küszöbölni, mert száraz 
úton kellemetlen, síkos úton veszélyes. Nem sztiringdempert 
kell szerelni, mely a kormányzást nehezíti meg, hanem tüneti 
kezelés helyett a betegség gyökéréi kell felkutatni és gyó
gyítani.

Nedves úton kétszeres jelentőségű a magam által kreált 
aranyszabály: Minden vezetőben, lássál kezdőt, és sohase bíz
zál benne. Más szóval gondoljunk mindig arra, hogy annak 
a kék kabriolelnck, vagy annak a sárga kompresszoros sport
kocsinak a vezetője ott előtted vagy melletted nem. fogja azt 
csinálni, ami észszerű, hanem ellenkezőleg: szamárságot csinál. 
Legyünk tehát mindig készen arra. hogy mások ügyetlensége 
kellemetlen helyzetbe sodorhat bennünket. Ha meg készen 
állunk, nyitva a szemünk, hideg a fejünk: még a legsíkosabb 
és legcsúszósabb úton sem érhet bennünket baleset.

AZ OLVASÓHOZ
Az automobil, az autóvezetés és az autó karbantartásának 

száz titka és ezer fogása csak azok előtt ismeretes, akik ki
járták az úgynevezett magasiskolát, akik sok' évi gyakorlat
tá] és= részben saját kárukon okulva barátkoztak meg korunk 
nagy csodájával: az automobillal. Az új autósok legnagyobb 
része azonban idegent lát az autójában, ismeretlen előtte 
mindaz, aminek tudása, nemcsak a zökkenő nélküli, megbíz 
ható üzemhez szükséges, hanem igen gyakran súlyos balesc 
tek elhárításában is nagy szerepet kap.

Vezérfonalra, a karosszéria oldalzsebében elférő vademe- 
kumra van szükség, melyet baj esetén segítségül lehet hívni, 
melytől tanácsot lehet kérni, mely elmondja mindazt, aminek 
tudása elengedhetetlenül szükséges, mely felvértezi az új 
autóst mindazzal, amire nemcsak kint a szabad országúton 
lehet szüksége, hanem akkor is, ha a kocsi karbantartásáról, 
javításáról van szó.

Az Autó-Motor, mely hivatásául tűzte ki magának azt. 
hogy könnyen érthető és gyakorlati szakcikkeivel az általá
nos motorkultúrát emelje: kezébe adja az új autósnak ezt a 
vezérvonalat, és minden új autósnak díjmentesen küldi el ezt 
a füzetet, hogy több legyen a megelégedett autótulajdonos, 
minél kevesebb az üzemzavar és baleset.

Az Autó-Motor szerkesztősége anyagi áldozatot nem ki 
mélve a világ első autósát az abszolút automobil világrekord 
tulajdonosát, Sir Malcolm Cambellt szólaltatja meg. hogy az 
arra leghivatottabb vezesse be a magyar autósokat a vezetés 
és az elemi műszaki ismeretek tudományába.

Meggyőződésünk, hogy Ön, kedves Uj Autós haszonnal 
fogja forgatni ezt a füzetet, gyarapítani vele tudását, meg
ismeri mindazt, amire olyan kíváncsi és ezzel eggyel több 
szakavatott, ismeretekkel rendelkező, sport-zenien gondol 
kodó automobilistaval szaporodik a ma sajnos még kicsiny 
autós-család.

Amidőn arra kérjük az olvasót, hogy ezt a füzetet ne csak 
forgassa, hanem tanulja és szívlelje meg egyúttal a benne 
foglaltakat: annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy 
Campbell-kiadványunkkal szolgálatot tettünk a magyar autó 
mól ül izmusnak.
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EGY EGÉSZ FILLÉRJÉBE SEM KERÜL
kilométerenkint kocsijának karbantartása

Egyedül nálunk fizeti a karbantartást a megtett 
kilométerek szerint uj bérletrendszerünk alapján.

MII NYUJI EZEN KHR1ANTARTAS KERETÉBEN II METROPBL SERVICE?
_______________ MOTORJÁNAK

üzembiztonságát a legkorszerűbb felszereléssel (kom presszióm érő, vacuum= 
mérő stb.) vizsgálja és ellenőrzi.

__________ KARBURÁTORJÁT
beszabályozza, javítja, üzemanyagfogyasztását méri és csökkenti.

g y u j t Ob e r e n d e z é s é n e k
megbízható működését vizsgálja és leglényegesebb részeit: gyűjtőiekére 
eset, kondenzátort, gyújtógyertyát, előgyujtás-szabályozót, megszakítót 
speciális műszerekkel ellenőrzi és javítja. Fényszóróit beállítja, akkum u
látorát karbantartja.

HIDRAULIKUS LÖKHÁRÍTÓKAT
melyek a kocsi stabilitása, szóval életbiztonsága szem pontjából elsőrendű 
fontosságúak, —  szabályozza, javítja, szükség esetén cseredarabokkal 
azonnal pótolja.

__________________ AZ AT VÁZ
fiszfitását, magasnyomású kenését, a sebességváltó és differenciál öblítését 
szimultán berendezéssel végzi.

_________________ A ZSÍRZÁST
a M agyarországon egyedüli „ H A M M E R  POWERCiUN“ végzi, m ely 
ütőrendszerével nemcsak mindenhova eljuttatja a zsirt, hanem a fáradt 
kenőanyagot is eltávolítja.

_____________KAROSSZÉRIÁK
javítását és polirozásáf a legkorszerűbb amerikai speciál gépekkel, a leg= 
gyorsabban késziti.

KISEBB SÉRÜLÉSEKETkiegyengetéssel, csiszolással, fényezéssel és polirozással 2-3 óra alatt kijavít!
Autójának gazdaságosságát növeli! — Teljesítményét fokozza! — Élettartamát 

megkétszerezi! — Üzembiztonságát megsokszorozza!

Egyszóval pénzt takarít meg Önnek a :

METROPOL SERVICE!
Budapest, Lehel ucca 25.
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Az „Autó-Motor“  helyszíni tudósításai utolérhetetlenek!



Mit kell tudni az autó karbantartásáról?
i . rész.

Mikor kormoztassuk ki a motort és mikor kell friss olajjal pótolni a fáradt kenőanyagot?

Copyright by Auto*Motor 1936

A z autósokat két egymástól élesíti olhatá-
rolható kategóriába lehet osztani. A/, 

egyik kategória az úgynevezett igazi automo
bilistákból áll. olyanokból, akik érdeklődést 
tanúsítanak kocsijuk iránt, szeretik az autó
jukat és becsületesen karban is tartják. Az 
igazi automobilista gépét azonnal fel iebet is
merni gondozott külsejéről és sima üzemmel párosult telje
st iőképességéröl.

Tévedések elkerülése céljából: ezt a cikket nem ezek 
számára írtam, bár azt hiszem, hogy az igazi autós is talál 
mondanivalómban olyan tippet, melyet felhasználhat, hogy 
gépébol annak teljesítőképességét maradéktalanul csikarja ki.

A slendriánck
A másik kategória —■ sajnos, ez a csoport még mindig 

népesebb mint az igazi automobilisták kategóriája — azok
ból áll, akik gépükben nem látnak mást, mint közlekedési 
eszközt. Ezeket teljesen kielégíti az. ha kocsijuk gurul és 
üzembiztosán szállítja őket oda. ahol éppen dolguk akad. 
Ezek azok az emberek, akik nem nagyon törődnék egy-két. 
horpadt sárkányéval és oda sem füleinek, ha egyik-másik 
meglazult alkatrész fültépő csörgésbe-zörgésbe kezd. Őszintén 
szólva, képtelen vagyok ezeket az embereket megérteni _ és 
beleélni magamat mentalitásukba. Az autóban élő és érző 
lényt látok, melyet ugyanolyan féltő gonddal és szeretettel 
kell kezelni, mint — példának okáért — a lovat. Hiszen a 
legdrágább telivér is csak akkor szolgálja híven a gazdáját, 
ha gondozza, tisztán tartja, eteti: hogyan várhatják az elha
nyagolt autótól, hogy telivérteljesítményt nyújtson?

Minden igazi autós büszke a kocsijára, akár 4000. akár 
20.000 pengő is volt az ára. Büszkék azonban csak akkor le
hetünk kocsinkra, ha az külsőleg és belsőleg ép: kellőkép
pen karban vau tartva.

A karbantartás csökkenti az üzemköltséget
Az autó gondos karbantartása egyúttal erősen csökkenti 

az üzemköltséget is. A karbantartás alkalmával ugyanis szám
talan olyan apróságra leszünk figyelmesek, melyet egy-két. 
kézmozgással elvégezhetünk vagy' elvégeztethetünk, ha azon
ban elhanyagoljuk, úgy komoly üzemzavarokká fejlődhetnek, 
melyeket csak drága és hosszadalmas javításokkal küszöböl
hetünk ki.

A karbantartás mag'a nem okozhat gondot. Ma már az 
egész világon vannak műhelyek, melyek mérsékelt évi áta
lányösszegért elvégzik a havi karbantartási munkát, a zsír
zást. az olajcserét, a beállításokat, a fékek átvizsgálását és 
szabályzását, az akkumulátor felsavazását. az olajszűrő ki
tisztítását. rúgólapok kenését stb. és ami a legfontosabb. 
időben figyelmeztetik az autó gazdáját, ha gépén valami ko
molyabb javítani való akad.

Akik vagy hazudnak vagy 
hülyék

Sokszor a hideg fut végig 
a hátamon, amikor autósokat 
hallok gépükről beszelni. Sok
szor csak mesélnek és füllen
tenek, de a legszomorúbb az, 
hogy néha igazat is mondanak 
amikor bizonyítják, hogy ko
csijukkal ennyi meg ennyi tíz
ezer kilométert tettek meg 
anélkül, hogy- „hozzányúltak 
volna a s z e r s z á m o k h o z Az 
egyik 15.000-et futott anélkül, 
hogy akár csavarkulcsot vett 
volna a kezébe, a másik 
20.000-et anélkül, hogy a mo
tort kikormoztatta vagy a gyer
tyákat megnézte volna, a gép 
szerinte ..mégis éppen olyan 
jól szalad, mint újkorában.“ A 
harmadik dicséri a kocsiját, 
hogy nem fogyaszt olajat' és 
fantasztikus kilométertéijesít-

Utánnyom ás
k i v o n a t o l i ; i *

Az A U T O - M O T O R  számára 
írta t

MALCOLM CAMPBELL

S P E E D O H

Vezérképviselet,
V . u .  4 .  T

ményeket abszolvál anélkül, hogy olajat cse
rélne. -a kocsi mégis jobban fut, mint 
újkorában." Ha a kocsinak nem adjuk meg a 
szükséges karbantartást és kezelést, úgy nem 
futhat jobban vagy legalább úgy. mint újko
rában. hanem ellenkezőleg, teljesítménye erő
sen csökken.

Az elhanyagolt motor sokat „iszik"
11a hatalmas, komoly erőtartalékkal rendelkező nagy túra

kocsiról van szó, úgy talán valóban nem venni észre a tel
jesítménycsökkenést, mely a gép elhanyagolásának következ
ménye: a felületes autós tehát nem is füllent, amikor kocsi 
,jának nyúzhat óságát dicséri. Ugyanakkor azonban nem ellen
őrzi gépének benzinfogyasztását. Pedig ha mérné, hogy mit 
„iszik" a motor, úgy hamarosan rájönne arra, milyen vasko
sát tévedett és hogy a teljesítmény csökkent. De nemcsak ez 
az eredménye annak, hogy elhanyagoljuk a kocsi karban
tartását: minden kilométerrel közelebb jutunk ahhoz a ko
moly és drága javításhoz, melyet gondos kezelés mellett el
kerülhettünk volna.

Ha kiskocsiról van szó. melynek motorja erőtartalékkal 
alig rendelkezik, úgy a karbantartás és kezelés elhanyago
lása már szemmellátható teljesítménycsökkenéssel jár. Á ko
csi sebessége, hegymászóképessége, felgyorsulása erősen 
csökken és a gondtalan autós egyszerre csak arra ébred, hogy 
gépének egyik másik testvére játszi könnyedséggel előzi meg. 
ha lábdeszkáig is tapossa a gázpedált és kocsija szuszog azon 
a lejtőn, ahol nemrég még könnyedén suhant felfelé.

Az olajcsere és kikormozás
A karbantartás elemi iskolájához tartozik: a szabályszerű 

időközökben eszközölt olajcseréé s a motor kikormozása. Hogy 
milyen időközökben van erre szükség: motorja válogatja, ál
talános szabályt nem állíthatok fel. Xeha két ugyanolyan 
gyártmányú, típusú és évjáratú motor egészen másképpen 
viselkedik, az egyiknek 3—4000 km-enként van szüksége kor- 
mozásra. a másik csak 7000 km körül jelentkezik, hogy gye
rünk azzal a hengerfejlehúzással. Itt nem segít más! mint 
gondosan figyelni a gép teljesítményét. Ha a teljesítmény
csökkenés első jele mutatkozik, úgy haladéktalanul el kell 
végeztetni a kormozást.

A sportmotort gyakrabban kell kikormozni
Az alacsonyabb kompresszióarányú motor nem kormozó 

dik el olyun gyorsan, mint a magas kompresszióarányú 
gép. melyet leginkább sportkocsiban találunk. Helyesebben 
a koromképződés egyforma, csakhogy az elkormozodás ha
marabb jelentkezik a magas kompresszióid motornál, mint 
alacsonyra komprimált testvérénél. A magyarázat egyszerű.

Az alacsony kompresszióará
nyú motorban több helye van 
a ki,romnak, tehát a motor csak 
akk or kezd kopogni, amikor 
már igen sok korom rakódott 
a dunaitvú tetejére és a rob
ban ót ér falára. A magas kom
pra.- s z i óa rá nyű s p o rt m ot orn á 1
sokkal kisebb a kompressziótól* 
aránylag kevesebb korom ele
gendő ahhoz. hogy annyira 
csökkentse a robbanótér térfo
gatát. hogy öngyujtás és kopo
gás lépjen fel.

Miben nyilvánul az elkor- 
mozódás? Ha hegymenetben 
erőltetjük a gépet, vagy síkon 
teljesen kituráztatjuk a motort: 
csilingelőst, kopogást hallunk. 
Ha gépünk hűtőhömérővel van 
felszerelve, úgy azonnal meg
állapíthatjuk. hogy motorunk 
a szokásosnál jobban meleg
szik, de mindenképpen feltűnő, 
hogy a gép sebessége és hegy
in ászóképessége csökken.

lőbb  fe lsö o la j
m egh osszab b ítja
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az üzemanyagfogyasztási
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a motor teljesítőképességét
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Még ma csatlakozzék az „Autó-Motoru olvasótáborához!



Shell kenési táblázat
a világ összes államaiban található Shell Royal Dutch 
csoport mérnökeinek tapasztalatai alapján összeállítva!
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K enéshelyek  m eg
nevezése

1. Motor
2. Sebességváltó
3. Differenciál
4. Kupplungcsapágy
5. Kardáncsuklók
6. Kerékagy
7. Rugócsapok
8. Kormánycsigaház
9- Kormányrudcsuklók

10. Fékrudazatcsuklók
11. Rugólapok
12. Mágnes és indító
13. Vízszivattyú, ventillátor
14. Pedálok
15. Kormánykerék

Alkalmazandó Shell kenőanyag

Aje'zésü kenőhelyeken: Shell motorolaj ajánlási 
tábla szerint

Kenőanyag váltása ill. ujrakenés a követ
kező időközökben eszközlendő a felsorolt 

kenőhelyeken :
B
C

D
E

Shell Motor Grease B. 
Shell Gear Oil, Shell 
Retinax, Shell E. P. 
Spirax.ShellAmbroleum, 
Shell motorolaj ajánlási 
tábla szerint 
Shell Motor Grease D. 
Shell Motor Grease E.

6 .
5-8000km.után 2.3.
2-2500 „ „

1500-2000 „ „ 1. 8.
600 „ „ 4.5.7.9.10.11
600 ,, ,, utántöltendő 2. 3.

12. 15.
. 13. 14.

Naponta vizsgálandó az olajszint, szükség 
szerint utántöltendő 1-

Shell az ország minden részében!
S H E L L  K Ö O l a i  R t .
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Kérjen díjmentes mutatváiiypéldáiiyt az „Autó-Motor*' kiadóhivatalától-
Budapest, V., Tálra-utca 4. szám. Tel. 1-224 07.



Szelepek, fészkek és vezetékek
A sportmotort gyakrabban kell kikormozni, mint a csa

ládi batár lóerőinek fészkét. Semmiesetre se várjunk addig, 
míg a motor „becsenget" 1 a javítóműhely kapuján. Anélkül. 

| hogy szabály volna: a sportmotort átlagban 3000, a túra- 
motort pedig 6—7000 km-enként kell kikormoztatni, már csak 
azért is, hogy a szelepeket és a szelepek fészkét is „ tisztába 
rakathassuk," A szelepek alá ugyanis könnyen jó adagnyi 
jut a koromból, ami nemcsak kompresszióveszteséget okoz. 
hanem szelepfészek és szelep égést is eredményezhet, ami 
már drágább javítást tesz szükségessé. A szelephézagot is il
lik néha utánaállitani. a legjobb alkalom erre a kikormozás- 
kor adódik, de jól meg lehet vizsgálni a szelepek vezetékét 
is. Ha a szelepvezetékek kopottak, úgy a motor teljesítménye 
ugrásszerűen csökken, a kotyegós szeíepvezetéken át ugyanis 
hamis levegőt kap a motor ', felborul a karburátor beállítása. 
Gazdagabb karburátor beállítással ugyan fokozott üzemanyag
fogyasztás árán ideig-óráig segíthetünk magunkon, a motor 
működése azonban nem lesz szabályos és a kezelés csaik 
tüneti, a baj fészkét a karburátor szabályozással nem gyó
gyítottuk még.

A dugattyúk és gyűrűk
A modern, levehető hengerfejjel szerelt motornál a ki- 

kormozás és a szelepek becsiszolása legfeljebb egy napot vesz 
igénybe mrnden szerelési munkával együtt. Ha a hengerfej 
nem levehető, úgy már nagyobb munkával állunk szemben, 
viszont az sem megvetendő előny, hogy az egész hengert le 
kell húzni, úgy a dugattyúk és gyűrűk állapotát is ellenőriz
hetjük. Igaz viszont, hogy a mai tökéletes kenési rendsze
reknek és jóminöségű kenőanyagoknak bála: csak igen rit
kán találkozunk beégett dugattyúgyürükkel és legfeljebb ha 
szezononként egyszer kell az ilyen vizsgálatot megejteni.

Az olajcsere
A kikormozásnál legjobb mindjárt az olajcserét is elvé 

gezni, kiengedni a régi, fáradt olajat és friss kenőanyagot 
betölteni. Nem hangsúlyozhatom eléggé, csakis és kizárólag 
azt az olajgyártmányt és minőséget (típust) használjuk, me
lyet a gyár előír. A gyárak érthetően jó olajat írnak elő. a jó 
olaj pedig drágább, mint a gyengébb minőségű — már mint 
beszerzési árban. Üzemben azonban az olcsó olaj a legdrá
gább és sokan drágán fizették meg a tandíjat, amikor baráti 
tanácsra vagy a zsebükre hallgatva, beugrottak az egyébként 
derék garázsmesternek, aki nem győzte eléggé dicsérni az

úgynevezett kommersz hordóolaj utólérhetetlen kvalitásait 
és szükség esetén hét hamis tanút állított, akik áradozva szá
moltak be nagyszerű tapasztalataikról.

Mikor kell olajat cserélni
Nehogy valaki is félreértse, nemcsak minden kormozásnál 

kell olajat cserélni, a kormozás csak éppen jó alkalom erre. 
Tapasztalataim alapján szükségesnek tartom legalább 3000 
km-enként cserélni az olajat. Sokan talán költséges tanács
nak fogják ezt mondani, ezzel szemben az igazság az, hogy 
ennél jobb tanácsot adni nem lehet.

Az egyes gépek olajfogyasztása egymástól merőben el
ütő. Vannak motorok, melyek igen keveset fogyasztanak, 
vannak, melyek szinte isszák az olajat és volt már olyan 
kiskocsim, mely 7—800 km-enként •elfogyasztotta a maga 
egy gallon (4.5 liter) olaját. Sok függ a konstrukciótól, a 
fordulatszámtól, az igénybevétel módjától. És az is nagyon 
sokat nyom a latban, hogy milyen mechanikai állapotban 
van a motor, mert a kopott motor sokkal több kenőanyagot 
igényel, mint a jó állapotban levő.

Talán paradox módon hangzik, de a feltűnően kis olaj- 
fogyasztású motorokban kevésbé bizom, mint a normális olaj- 
szomjúságúakban. Különösen a hanyag autós kezében ve
szélyes az olajban takarékos autó, aki olajcsere helyett egy
szerűen mindig feltöltögeti friss olajjal nívóra a motorját és 
elfelejti azt, hogy két liter fáradt olaj és két liter friss olaj 
keveréke nem más, mint négy liter fáradt olaj.

Mit kell kibírnia az olajnak ?
Merüljünk csak egy kicsit bele abba a kérdésbe, hogyan 

is állunk a fáradt olajjal. Az olajnak igen magas üzemi hő
mérsékletet kell elviselnie, részben elszenesedik, üledékes 
anyagok válnak ki belőle és a belekeveredett benzingőzöktől 
elhígul: kenőképessége erősen csökken. Amellett a csap
ágyakból és surlódó részekből óriási mennyiségű mikrosz
kopikus nagyságú fémszemcse keveredik bele, ami nemcsak 
csökkenti az olaj kenőképességét, hanem egyúttal kitűnő 
csiszolóanyaggá változtatja. A fáradt olaj tehát nem ken 
kellőképpen, hanem ráadásul még koptatja is a súrlódó ré
szeket. Talán azt fogják mondani, hogy túlzók, amikor azt 
akarom beleverni a takarékos autós fejébe, hogy a legdrá
gább olaj is jóval olcsóbb, mint a csapágy és a motoralkat
rész. nem beszélve az alkatrészcseréhez járuló szerelési mun
kaórákról.

Gellért G arage Service

HVDRAÜLIKLIS EMELŐVEL, LEGMODERNEBB TECHNIKAI [ELSZERELÉSSEL 
SZAKMÉRNÖKI VEZETÉS ALATT. -  HORGONV LICCA 4. (Erzsébet hűi budai oldalán)

Kérjen díjmentes mutatvány-példányt az „Autó Motor" kiadóhivatalától-
Budapest, V., Tátra-uica 4. szánt. Telefon: 1-224-07.
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Mit kell tudni az autó karbantartásáról?II* rész
Tudnivalók a pneuk kezeléséről, karbantartásáról, a helyes légnyomásról és minden a gumikkal

kapcsolatos kérdésről
Copyright by Auto»Mo(or 1935

A z olajat bőven fogyasztó motornál ke-
vésbbé veszélyes a dolog. Az ilyen mo

tort igen gyakran kell feltölteni olajjal, a 
majdnem naponként betöltött friss olaj nagy 
mennyiségénél fogva végeredményben jobb 
olajat eredményez, fokozza a fáradt olaj kenő
képességét, ugyanakkor azonban nem távolítja 
el a fém- és piszokszemcséket. A feltöltögetéstől függetlenül 
tehát az ilyen motornál is legalább 3—4Ö00 ikra-énként cse
réljük az olajat.

A motort olajcsere előtt ki kell öblíteni.
Az olajcsere alkalmával ki kell tisztogatni az olajszitát. 

Az olajszitán ugyanis rengeteg idegen részecske gyűlik ösz- 
sze, ha ezt. el nem távolítjuk. úgy hamarosan belekeveredik 
a friss olajba és ott vagyunk, ahol az olajcsere előtt. A leg
jobb a fáradt olaj kiengedése és a szita kitisztítása után ol
csó, úgynevezett Öblítő olajjal feltölteni a motort, néhány 
percig járatni, utána kiengedni az utolsó cseppig és csak 
azután betölteni a friss olajat. Az öblítést semmi esetre sem 
szabad petróleummal végezni — akárhogyan is ajánlják 
egyesek. A pet.róleumos belső mosás tíz-húsz évvel ezelőtt 
még megengedhető volt, amikor a cirkulációs olajzás és a 
mai fordulatszám ismeretlen fogalom volt és az olajat a 
hajtókarokra szerelt kis kanalak szórták szét. Ha modern 
nyomásolajzású motort petróleummal öblítünk, úgy a pet
róleum bekerül a vezetékekbe és mivel eltávolítani teljesen 
nem tudjuk: felhígítja a mosás után betöltött friss olaját.

A fáradt olajat legjobb akkor kiengedni, amikor a mo
tor meleg, a magas hőfok következtében a híg fáradt olaj
nak utolsó cseppje is kifolyik.

Még valamit. Olajcsere után ne ijedjünk meg, ha olaj- 
nyomásmérőnk néhány percig nem mutat nyomást. Néhány 
perc kell ahhoz, amíg az olaj cirkulációba jön, amíg meg
tölti a vezetékeket és csöveket, a nyomásmérő pedig csak 
akkor mutat nyomást, amikor az olaj körforgása már töké
letes.

A pneumatik
A pneumatik. — mely az autónak egyik legfontosabb, 

mondhatni életbevágóan fontos kelléke — ritkán részesül 
abban a figyelemben és karbantartásban, melyre feltétlenül 
szüksége van. Pedig a pneut karbantartani és élettartamát 
ezzel meghosszabbítani nem kizárólag anyagi vonatkozású 
kérdés, hanem életbiztonság dolga is, mert hiszen igen sok 
baleset okát kutatva, a végén a hibás és rossz karban levő 
pneuhoz érkezünk.

A meghajtott keréken jobban kopik a gumi.
Régen egyetlen szabályt ismertünk: időközönként cserélni 

a pneut, a hátsó gumikat az elsőkkel felcserélni, hogy a kopás 
egyenletes legyen. Ma: megváltozott a helyzet, jött a négy- 
kerékfék és a gumik ennek 
folytán sokkal egyenletesebben 
kopnak, mert a gumit nemcsak 
a meghajtó erő koptatja, ha
nem ennél is erősebben a hir- 
telen és kiadós fékezés. A mai 
autók gyorsak, kitünően gyor
sulnak. nagy átlagokat futnak, 
ami csak úgy lehetséges, ha 
jól kihasználjuk a fékeket. A 
fékezéskor viszont a súrlódás
nak csak egy része játszódik 
le a fékdob és frikciós anyag
gal bevont fékpofák között, a 
súrlódás oroszlánrésze a féke 
zett kerék gumianyaga és a 
tulaj között lép fel, ami bizony 
igen gyorsan fogyasztja a gu
mit.

Kétségtelen, hogy a meg
hajtott kerekek jobban koptat- 

, ják a gumit, célszerű tehát 
erre figyelemmel lenni és nem 

{ sutba dobni a régi szabályt.
A gumi karbantartásának 

■ két lényeges pontja: a) a he-
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hies légnyomás és b) a futófelület és vászon 
jó állapotának biztosítása,

A helyes légnyomás.
A helyes légnyomás, a pneuba, illetve

tömlőbe pumpált levegő mennyisége a gumi 
méretétől, a kocsi súlyától és terhelésétől függ. 

A légnyomást erre a célra szolgáló nyomásmérővel ellenőriz
zük, legjobbak az. úgynevezett Scbrader-típusú nyomásmérők, 
melyek' egytized atmoszféra pontossággal regisztrálják a 
tmiliőben levő légnyomást.

A légnyomást legalább hetenként kétszer kell ellenőrizni 
és ha levegőveszteségünk van, úgy haladéktalanul felpum
pálni a gumit. Ha a pneuban sok a levegő, úgy a kocsi 
kegyetlenül ráz és az alváz is a megengedettnél erősebben 
van igénybevevő, sok rugó- és alváztörés „köszönheti4* létre 
jöttét a kőkeményre fúvott guminak. Ha ellenkezőleg, kevés 
á levegő, úgy a gumi sokkal gyorsabban kopik el, amellett 
a kocsi stabilitása, különösen fordulóban erősen csökken.

A gumigyárak légnyomástáblázatai nagyrészt helytelen 
adatokkal szolgálnak, tekintettel arra, hogy a keményre fú
vóit gumi tovább él és a gumigyárak garanciát, kilométer
tel jesítmény-szavatosságot adnak, hát saját érdekükben túl
zottan magas légnyomást írnak elő. Ebből az következik, 
hogy különösen akkor, ha kocsinkat nem terheljük túl: vala
mivel alacsonyabb légnyomás indokolt. Különösen arra le
gyünk figyelemmel, hogy az első kerekeket mindig puhábbra 
fújjuk, mint a hátsókat. A hátsó kerekek terhelése nagyobb, 
érthető tehát, hogy több levegőt is igényelnek.

Nagyon fontos, hogy az egy kerékpárhoz, tehát egy ten
gelyhez tartozó gumik teljesen egyenlő nyomásra legyenek 
felfújva, ellenkező esetben súlyos stabilitásúén hibák jelent
keznek, a kocsi könnyen oldalt „húzhat" és főleg fordulók
ban viselkedik rakoncátlan módon.

A futófelület.
A pneuk futófelületét hetenként vizsgáljuk át. Emeljük 

haltra vagy kocsiemelőre a kocsit és forgassuk lassan körül 
a kereket. Hegyes szerszámmal, csavarhúzóval vagy árral 
piszkáljuk ki a pneu rajzolatába ékelődött kavicsokat és ide
gen, testeket, ha valahol anyaghiányt tapasztalunk, úgy azt 
feltétlenül tömjük cl az erre a célra kapható lágy és képlé
keny gumianya.ggal. vagy pedig vigyük szakértő gumijavi- 
tóhoz. Igen jók az újabban kapható gumitömítő masszák, gitt- 
szerű gyúrható nyersgumiból kevert anyagról van szó, mely 
vízmentesen tömíti el a kövek stb. által okozott sérüléseket.

A vászon.
11a nagyobbszabású defektet kaptunk és a köpeny vá

szonig sérült, úgy feltétlenül adjuk javításba és vulkanizál-
tassuk meg szakértővel. Ha 
ugyanis luk marad, úgy a ned
vesség behatol a köpeny belse
jébe és igen hamar elrothad a 
vászon kordszövete és tönkre
mehet a tömlő is. A legkisebb 
szögdefckt esetén is vizsgáljuk 
meg jól a köpenyt és ha a szög 
nagyobb Inkát ütött a köpeny
ben, ne resteljük a költséget 
és vigyük gumijavítóhoz, bő
ven megtérül a kiadás, mert 
elejét vesszük a további ba
joknak.

Ne járjunk sima gumival.
Erősen kopott gumival ne 

járjunk. Ha rajzolata simára 
kopott, úgy erősen csúszik és 
a féktávolságunk is lényegesen, 
növekszik. Legjobb a simára 
kopott gumit újra futófelüle- 
tezletni, de csakis megbízható 
céggel, mely az új futófelület 
vulkanizálását a kellő gyakor
lattal és gonddal végzi, anél-

Évente 18-szor jelenik meg az „Autó-Motor“ ! Télen havonta, 
szezonban havonta kétszer!



k(il. hogy túlhevitené a köpenyt. Ha nem akarunk új futó 
felületet rakatni, úgy7 legjobb új rajzolatot, maratni a r/umira. 
Fölei? a nagydimenzójú ballonok .,htisa“  olyan vastag, hogy 
amikor már egészen simára lekopott a futófelület, még min
dig elég gumianyag áll rendelkezésre, hogy 3—4 mm mély 
vajatokat, és rovátkákat marathassunk bele a külön erre a 
célra szolgáló készülék segítségével. Az ilyen gumi még 
4—5000 méterre jó. bár kétségtelen, hogy á szög és egyéb 
defekt. valószínűsége nagyobb.

Négy-ötezer kilométerenként célszerű leszereltetni a kö
penyeket és megvizsgálni a vásznat. Ha valahol feldörzsölő- 
dést látunk, ha belső kopást, észleiünk, úgy azonnal javításba 
kell adni. ha idejében vettük észre a hibát, úgy könnyűi a 
segítség. A gumijavító egyszerűen manzsettát vulkanizál a 
köpeny7 belső része fölé és ha a munkát jól végezték el, úgy 
a gumi olyan jó, mint újkorában.

A gumi visszaszerelésénél ne takarékoskodjunk a sik- 
porral, a féderveisszal. A sikpor arra a, célra* szolgál, hogy a 
gumit belül kenje és megakadályozza azt. hogy a tömlő hoz
záragadjon a köpenyhez. Minél több a sikpor, annál jobb. 
egyenletesen szórjuk, dörzsöljük be vele a tömlőt és a kö
peny belsejét.

A tömlőszelepek.
A tömlőszelepek belső rugós részeit félévenként cserél

jük ki. mert élettartamuk korlátozott. Kiszárad a vékony kis 
gumikarika, melyre a szelep hat és a szelep kiengedi a le
vegő egy részét. A szelepbelsőrész filléres jószág, a pneu 
drága, inkább áldozzunk filléreket. liogyr súíyms ötven és 
százpengőket takaríthassunk meg. Sokan azt ajánlják, hogyha 
a szelepbelsőrész szivárog, úgy7 kenjük be egy7 kis olajjal. 
Ennél rosszabb tanácsot adni alig lehet, az olaj ugyanis fel- 
duzzasztja a gumit és hamar tönkreteszi a szelephelsőrészt. 
mely7 még erősebben fog szivárogni. Ha az a gyanúnk, hogy 
hibás a szelepbelsőrész, úgy7 haladéktalanul csavarjuk le az 
újat, az egész munka úgy7sem tart két percnél tovább.

vászonból készült tokok, melyeken át mégis csak átszivári 
a levegő.

A rozsdás kerékabroncs.

A pótkereket is használni kell.
Sokan estek abba a hibába, hogy a pótkereket csak ak

kor veszik elő. amikor arra szükség van. A pótkereket sok
kal helyesebb szintén bekapcsolni a munkába és időközönként 
felszerelni, ha a gumi ugyanis hosszú ideig munka és terhelés 
nélkül áll, úgy könnyebben keményszik meg és megy tönkre. 
Különösen akkor szenved sokat a pótkerék, ha erősen süti 
a nap. A fémből készült pótkerékvédők nem sokat segítenek, 
mert hiszen elzárják a gumitól a levegőt. Sokkal jobbak a

A gumik élettartamát erősen csökkenti a rozsdás keré 
abroncs. Mosásnál, vagy sáros-nedves úton beázik a keré 
a nedvesség beszivárog a köpeny és a kerékabroncs köz 
rozsdásodás az eredmény. A rozsda pedig hamar megeszi 
gumit. Célszerű tehát évenként egyszer-kétszer újrafesteni 
kerékabroncsot valami jóminőségű, rozsdamentes festékkt 
természetesen előbb ki kell kapartatni a rozsdát, és ne 
tűrni, hogy a műhelyben vagy garázsban egyszerűen átfessé 
a rozsdaréteget.

A pneu melegedése.
A pneuk élettartamát erősen csökkenti a melegedés. Ne 

minden gumi melegszik egyformán a súrlódás következtébe 
és igen sok függ az útfelület anyagától is. Hogy7 az egy< 
gumigyártmányok mennyire melegszenek, az fiigg a gum 
anyag összetételétől. Minél több a gumiba kevert idege 
anyag, annál erősebben melegszik a gumi, ami belső s<url 
dúsnak az eredménye. A modern áramvonalazott karosszéria 
igen gymkran teljesen tokozzák a kerekeket. Szemre ige 
szép ez a megoldás, nagyobb sebességet is kölcsönöz a k 

csinál; azáltal, hogy7 kiküszöböli a szívó hatást keltő légö 
vényeket, az árát azonban a gumi, adja meg. A tokban lev 
gumi nem tud úgy hűlni, mintha szabadon járná a leveg 
ráadásul nyáron a keréktok mintegy kályhaként szerepe 
legtöbbször "fekete színű és a gumi forró lesz akkor is, ha 
kocsi áll. Különösen betonos úton haladva szereztem szomor 
tapasztalatokat a teljesen tokozottan áramvonalazott kéri, 
kekkel, mert nemcsak hamarább kopik a gumi, hanem ige' 
gyakran úgynevezett durchdefekt az eredmény. A forró gun1 
anyaga meglágyul, ellenállóképessége csökken és egyszeri 
csak ronggyá szakad.

Ha tehát tokozottak a kerekeink és nagyobb tempót ab 
szolválunk hosszabb időn keresztül forró betonon, úgy nei;
;írt, id f ik Ö 7 nnlrónf-. lp n l ln n í  p ?  m p o r iP T n i m p n n i - i r p  f  r.r-1-Alrárt, időközönként leállani és megnézni, mennyire forrók 
gumik. Ha nagyon átmelegedtek — különösen a hátsók — 
úgy tartsunk egy kis pihenőt és ha víz van kéznél, hát h 
csaljuk meg őket. Forró gumival életveszélyes járni, mertí 
hirtelen beálló durchdefekt okozta légveszteség különösen na 
gyobb méretű ballon,guminál főleg fordulóban olyan megfara 
lást eredményezhet, mely könnyen az árokba terelheti 
kocsit.
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A fékezés melegének ellenálló, jól tapadó speciális kenőanyag- a 
Mobilgrease No. 5. Használatban tartós, a csapágyak életét meghosz- szabbítja és nem csurog a fékekbe.

Fillérekért pengők
ha kocsink minden részét az alanti ke

*

I— I__I

t takarítunk meg,
esi t á b l á z a t  s z e r i n t  látjuk el.
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Mobilgreas^

ĈTtüM OltCOW**-**1' BUDAPEST

A vízszivattyú kifogástalan kenésére és elcse- pegés elleni tömítésre Mobil-

M obiloil - Mohiig

Mobllgrea#

A csapszegek az út egyenetlenségei miatt ütődnek, sár, por, a garázsban mosóvíz éri őket. Bizios védelmet nyújt a Mobilgrease No. 2. jól megtapad a csapszegeken, nem szorul ki, nem mosódik ki. Sokkal ritkábban elegendő adagolni mint autózsírt. Központi alvázkenéshez a motor nyári Mobiloil-fajtáját használjuk.

rease
Nagy service műhely eh Budapesten es vldíli n üobilgrease-henlsi szolgálatot vegezneh

grease No. 6-t használjunk. Ez a speciális zsír rendkívül ellenálló a melegvíz hatásával szemben is, tehát igen kis mennyiség elegendő a helyes kenéshez.
Az olajat tavasszal szintén fel kell frissíteni, hogy a lökhárító jól működjék és ne „dobáljon" a kocsi. 
Gargoyle Shock Ab- 
sorber Oil hosszú használatban is kellő folyékonyságú marad.

ijlllü... . „Illill P £

1

í Mobiloil
AF

f e d 1

A motor helyes kenése elsősorban befolyásolja a kocsi teljesítményét. A Clearosol- eljárással készült Mobiloil tovább tart, jobban ken és nem hagy iszapos és szenes lerakodásokat — egyszóval kíméli a motort. A gondos automobilista nyáron 1500—2000 km-ként cserél olajat és azt naponta, a helyes nívóig feltölti.
Mobilgred*

Nagy nyomásokkal szemben kell helytállnia a kenőanyagnak, nehogy kopás folytán nagy legyTen a kormány holtjátéka. .Jól tapad és biztos kenés: nyújt a Mobilgrease No. 2.

. J j

Ami erőt a motorban nyerünk, annak egy részét a sebességváltóban elveszíthetjük helytelen kenés révén. Mobiloil „C “ v. „E P X “  (az YjánlásiTábla szerint) tartós védőréteggel vonja be a fogaskerekeket és a csapágyakat, a fogak közül nem szorul ki, ennek kapcsán a kocsi úgy 
sik, mint hegymenetnél jól húz. A  gondos automobilista tavasszal friss olajja' tölti fel a sebességváltót és az olajfelszínt havonta ellenőrzi.

E i
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A sebességváltónál említett okokból szorul a kenésnyújtotta védelemre a differenciálmű is. A modern autóknál elterjedt hypoid- fogaskerekek és csavarhajtások részére állítjuk elő a Mobiloil „E P “ olajat.
Gargoyle Felsőkenőolajazt a védelmet nyújtja 1 : :a hengereknek, dugaty-tyúknak és szelepeknek,amelyre azok a benzin felsókenöoblemosó hatása és az égésitér nagy melege miattrászorulnak; amellett Ya-uioaeD*̂ 'igen gazdaságos.
\ centrifugális erő hatásával szemben Mobilgrease
No. 5. jól megtapad, a nagy erőt átvivő csuklókat időelőtti kopás és törés ellen védi és ezeket a kényes gépelemeket külső behatásokkal szemben hatásosan konzerválja. Olajkenésnél Mobiloil „C “ -t használjunk.

Y A C U U M  OIL C O M M N Y  R T. B U D A P E S T



'fit kell tudni az autó karbantartásáról ?
III. rész

Tudnivalók a gyújtásról, a gyújtási rendszerekről, az olajsiuszról és a gyertyákról
jyright by Au to-M o to r  1935

Utánnyomás
k í  v o  n a t o s a n  i s  t i l o s !

Mi támadja meg a gumit?

z olaj. benzin és petróleum erősen megtá 
L madja a pneuk gumianyagát és ügyelni 
1 tehát arra. hogy az említett anyagok ne 
nt.kezzenek kerekeinkkel, és ami könnyen 
Dtséges. ha a garázs padlóján olajtócsák 
mai;. Nyilvános garázsokban tisztán tartják a. padlót, ma
igarázsban azonban — főleg olajcsere után. vagy ha kar- 
inkből. sebességváltónkból tömítési hiba folytán szivárog 
olaj — könnyen olajos lehet a padló, ami hosszabb idő után 
gálja a gumikat és csökkenti annak ellenállóképességét, 
kocsimosáf után újabban speciális ..autómosó“ -szerekkel 
metezik be a karosszériát. Ezeket egyébként igen használ- 
ó és konzerváló hatású anyagokat azonban tartsuk távol 
ineuktót, mert ártalmasak a gumianyagra. A petróleumos 
ázmosásnál is ügyeljünk arra. hogy a pnevkat ve perille
ték te petróleummal, mely a minden gumin fellelhető apró 
tadékokba és folytonossági hibákba beszivárog és pnhitja- 
ja a gumit.

Ha gumidefektet kapunk?
Befejezésül: ha gumidefektet kapunk, úgy ne fékezzünk. 
próbáljunk azonnal megállani. kikupplungozva hagyjuk 

tál adni a kocsit. Ha fékeznénk, úgy könnyen ronggyá sza 
hatnánk a gumit, ha a kocsit szépen simán gurulni hagv- 

úgy ritkán sérül meg javíthatatlanul a köpeny és tömlő, 
-mészetesen. az úgynevezett szuperballonok igen gyakran 
-etlen defekt után is megérnek a lomtárra. A szuperballon 
ilmuihatatlan kényelmet biztosít, simává varázsolja a lég 
szabb utat is, de azért fizetni kell. A szuperballon vászon 
gumianyaga a nagyobb rugalmasság elérése céljából sok- 

• vékonyabb mint a normális ballongumi, érthető tehát, 
rv defektnél. amikor a kerékabroncs a kerékre ható súly 
/etkeztében rongyolja és szakítja a gumit: nem tud ellent- 
mi.

Az angol rendőrség — igen helyesen —. már évek óta 
mőrzi az autósok gumijának állapotát és aki simára ko- 
t gumival merészkedik ki az országúira, azonnal lefülelik, 
úóta ez a rendszer életben van. azóta a baleseti statisztika 
Ivező változást mutat fel, ami azt igazolja, hogy a simára 
>ott gumi nem való az autóra és hogy nagyon is igaza 
t annak a bátor reformernek, aki ezt a sokak által anyagi 
tkból erősen kifogásolt tilalmi rendszert ajánlani és bevé- 
ni merészelte.

A gyújtás.
Amilyen életbevágó, annyira megbízható kelléke a mo- 

n automobilnak a gyújtás: bála a műszakilag tökéletes 
gnes- vagy dinamó-gyujtás- 
; és gyujtógyertyáluiak. 
ug régebben a defektusok 
ry része a gyújtásra volt 
rávezethető, addig ma igen 

'kran soktizezer kilométeres 
m sem produkál olyan üzem- 
■>irt, mely ne volna pillana- 

alatt kiküszöbölhető, illetve 
' vítható.

A gyújtási rendszerek.
Amíg hajdanában a mág- 

gyujtás uralkodott. addig 
már inkább kezdi kiszorl- 

az akkumulátorgyujtás, 
léven clinamó-gyujtris. A 
rendszer között a lényeget 
ntve nincs különbség, lég
ibb kivitelben különböznek, 
akkumulátor-gyujtás nép- 
űségét annak köszönheti, 
y szükségtelenné teszi a 
in mágnes és külön dinamó 
•terelését és a dinamó által

Az A U T Ó - M O T O R  számára
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Mindenféle gyártmányú ko
csikhoz kész rugók ruktáron

termelt áramot használja fel a gyújtógyertyák 
táplálására. Amíg a. mágnes — mely végered
ményben nem más, mint magasfeszültségű di
namó — áramát minden további nélkül fel
használhatjuk a gyertyák táplálására, addig a 
dinamó áramát fel kell transzformálni arra a 
feszültségre, mely elegendő ahhoz, hogy a gyer

tyák elektródjai között szikra ugorjék át.
Melyik rendszer jobb?

Sajnos, ma még el nem döntött kérdés, hogy vájjon a 
mágnes, vagy a dinamó gyújtás a jobb, megbízhatóbb, üzem- 
biztosabb megoldás. Mindkettőnek vannak előnyei, de hát
rányai is. A mágnes mai kivitelében abszolút üzembiztos, 
sokmillió szikrát ad le anélkül, hogy hozzá kellene nyúlni, 
egyedül a szénkeféket keli néha megnézni, a csapágyakat el
látni az előírt kenőanyaggal és gondosan ügyelni arra, hogy 
belső szerkezetéből minden nedvességet távoltartsunk. Hát
ránya — - ha ezt egyáltalában hátránynak nevezhetjük — az. 
hogy mint eléggé komplikált apparátus, megdrágítja az autói.

Az akkumulátor-gyujtás előnye az. hogy feleslegessé te 
szí a mágnest, egészen lassú fordulatszámnál is intenzív, 
kövér, tehát a robbanó gázkeveréket hidegen is maradékta
lanul fellobbantó szikrát ad. Hátránya viszont az, hogy ak- 
kumulátor-gyujtásnál kettőzött gondot, kell fordítani az ak
kumulátorra. Amíg ugyanis mágnes-gyújtásnál az akkumulá
tor független a gyújtástól és ha a telepünk kimerült, úgy 
legfeljebb nincsen világításunk, de a motort simán be tudjuk 
gyújtani kurblival, addig akkumulátor-gyujtásnál nagyon kö
rülményes a motor beindítása akkor, ha a telep kimerült, 
vagy pedig csak igen kevés áramot tartalmaz. A. dinamó 
lassú fordulatnál ugyanis nem termel elegendő áramot ahhoz, 
hogy a gyertyákat táplálja, a beindításhoz szükséges áramot 
az akkumulátorból vesszük. Vannak ugyan ma már úgyneve
zett feszültségszabályozós dinamók, melyekkel akkumulátor 
nélkül is be tudjuk indítani a motort, ez azonban inkább el
méleti. mint gyakorlati megoldás, mert a tapasztalat azt mu
tatja. hogy ha kimerült a telep, úgy a nem műszerész autós 
aligha boldogul a motor életrekeltésével,

Jómagam az utóbbi években majdnem kizárólag akku
mul átor-gyujtásos autón járok, szerencsére még nem tapasz
taltam üzemzavart, igaz ezzel szemben, hogy- betartom a gyári 
utasítás és a józan ész szabályát és minden két hétben desz
tillált vízzel feltölttetem az akkumulátort és ha sokat járok 
reflektorral, úgy havonta — tekintet nélkül arra, hogy meny
nyi az áram a telepben — árammal is feltölttetem. Amit autós 
barátaimnak nagyon komolyan ajánlok figyelmükbe.

A megszakító.
A gyújtás karbantartásához hozzátartozik a megszakító 

vizsgálata és beállítása. úgy- 
kéthavonkénf. A megszakító 
kenőhelyeit, zsírozni kell és be
állítani a megszakító platina
csavarjai közötti hézagot. Ezt 
minden villamos műhely né
hány- perc alatt elvégzi, legjobb, 
ha nem is nyúlunk hozzá. Min
denesetre nézzünk a műszerész 
körmére és csak akkor rendel
jük meg az új platinacsavarok 
szerelését, ha azok valóban túl
ságosan égettek, ellenkező eset
ben részeltessük érintkező felü
letüket simára.

Egyeseknek régi, rossz szo
kásuk. hogy úgy védekeznek 
a tolvajok ellen, hogy minden 
hosszabb leálláskor kiszedik az 
úgynevezett elosztó pipát. Nos, 
minél többet bolygatjuk a meg
szakítót. annál valószínűbb az 
üzemzavar, amellett ne felejt
sük el, hogy ma már minden 
tehetségesebb autótolvajnak ott

Saját érdekeit védelmezi, aki előfizet az „Autó-iMotor“ -ra! Előfizetési ára 6 P.
Poslatakarékpénztári csekkszám: 48.4'iS-



Magyarország legnagyobb a gépjármüvek elektromos 
berendezésére specializált szerelő és javító üzeme

M űhelyrészlet
betekintést ad a legújabb próba- és munkagépek 
sokféleségébe. Itt régi tapasztalt és begyakorolt 
magyar műszerészek avatott kezeibe kerül minden 
készülék.
A kkum ulátortö ltő  és jav ító
üzemünk nagy felkészültsége melleit még a téli 
karbantartás sem okoz torlódást.
Szerelőcsarnokunk
tágas, télen fütött helyiségében minden szerelés 
gyorsan és szakszerű felügyelet mellett készül.
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mutatja az alkatrészek és felszerelések nagy készletéi. Minden
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Az új kocsitípusokat az „Autó-Motor“  ismerteti elsőnek, legszakszerűbben!



van a zsebében a megszakítóba való elosztó pipa, ami nem 
is igényel túlzott befektetést, mert hiszen a kocsik legna
gyobb részének gyújtási rendszere ugyanabból a gyárból ke- 

I riil ki.
Az előgyujtás automatáról.

A modern autók legnagyobb része automatikus előgyuj- 
tás szabályozóval van felszerelve. Ez nem más, mint apró 
centrifugál regulátor, — akárcsak a gőzgépeken — melynek 
az a célja, hogy a motor fordulatszámúnak emelkedésekor 
fokozza az előgyújtási. A regulátor automata a megszakító, 
illetve az elosztó alatt van elrejtve, lényeges alkatrésze két 

; vagy három kis súly és ehhez tartozó rugók. Idővel ezek a 
rugók kilágyulhatnak, amivel megváltozik az előgyujtás be
állítása is. Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy motorunk fel
tűnően lusta és ami még jellemzőbb — kipuffogásának 
hangja keményebbé és tompábbá válik vagy ellenkezőleg, 

i csilingel, úgy vegyük gyanúba a regulatort és azonnal vizs- 
! 1 gáltassuk meg szakértővel.

Két jótanács.
Bár teljes mértékben meg vagyok győződve a gyújtási 

i rendszerek megbízhatóságáról, mégis minden kocsimra ket- 
, *os gyujtotekercset szereltetek. Néha elfelejti az ember ki- 

kapcsolm a gyújtást és bennmarad a slusszkulcs, néha pedi°- 
éneikül ,is megsérülnek a gyujtótekercs szekundér csévéiének 
hajsz alfinom huzaljai — belső zárlat keletkezik. Ha a 'kocsi 
szerelekfalara tartalék gyujtótekercs van szerelve úoy az 
ember egyszerűen átkapcsolja a három vezetéket ’ és máris 
vígan haladhat tovább. A gyujtótekercs aránylag olcsó lelki
in irgalmunk érdekében cselekszünk, ha nem fázunk tartalék- 
tekercs beszerzésétől, különösen hosszú túrák alkalmából.

. Másik bevált_ tippem — természetesen akkumulátor- 
, gyújtásnál a kis tartalék akkumulátor vagy legalább erős 
szárazelem. Különösen hatvoltos berendezésnél igazán nem 
foglal helvet a miniatűr rádióakkumulátor, melvet, ha nagy 
telepünk kisült vagy kimerült, egyszerűen a helvébe kapcso
lunk es motorunk azonnal beindul. Ha nem akarunk tartalék 
akkumulátort cipelni, úgy vegyünk két-három erős száraz-
elemet, — nagyobb fajta botelemek kitünően felelnek mez _

. ezekkel is beindíthatjuk telephiba esetén a motort ha azt az 
áramkör megfelelő helyébe iktatjuk. Nehéz így elmagyarázni 

1 azt, hogy hová kell kapcsolni indításkor a szárazelemet any-
■ nyiféle ugyanis a gyújtási rendszer, a legjobb, ha szervizál
lomásunk villanymatadorával folytatunk 'ezirányban kétper

ces és gyakorlati bemutatóval tarkított tárgyalást, A póttele- 
'pet vagy szárazelemet természetesen csak beindításhoz hasz
náljuk, ha egyszer már beindult a motor, úgy a dinamó ele-

; gendő áramot termel és rövid idő alatt fel is' tölti — ha nem 
-is tisztességesen — a kimerült telepet.
i A gyertyák.

A gyújtógyertya olyan, mint a hamis fog — bocsánat a
■ furcsa, de felette találó hasonlatért. Amint minden foghíjjas 
szájba más es más vendégfog való, éppen úgy más é? más

fajta gyertya való az egyes motorokba. A legtöbb autósnak 
lháfottrtr-a _  grí e[tp?' ha gyertya csere alkalmával nem hi- 
A nai4 , a, megfelelő típusra, úgy mérhetetlenül sok bosszan- 
ikodással adja meg az arat. Pedig ott vannak a gondos kí-
Ivekből' e « t dT -nL-ené??en ?sszeállított ajánlási táblák, me- 

- - 1 Cfa  ̂ kel1 keresni a motorhoz való gvertvatípust 
Mégis sokszor láttam, amint az autós az útezSi "krázsban
I :  modellt ^ f nyát kért É  v.nem nle" a'gyártmánye. modellt, bot — ami a legbosszantóbb — a garázsos el 'is
■ níotorba^kell!VH‘  ané,kŰl’ hogy ,udtl* volna’ az. milyen

Olajslussz vagy öngyulladás?
Ha motorunkba nem megfelelő gyertyát szerelünk úgy

uz€“ za' ar vagy gyakori olajslusszban, vagy pedig az úW-
nertéltItBtf;mííyUJitaPban nyiKá,nu1l me-- A gyertya üzemi iiö-■ ntrsékletenek olyan magasnak kell lennie, hogy körmei any-

ira felmelegedjenek, ho<rv a reájuk freccsenő olaj elérj jen 
ia hidegebb marad, úgy beáll az olajzárlat. Ha viszont a

gyertya körmei _ tulmelegszenek, úgy átizzanak és felién az 
öngyulladás, ami főleg meredek hegymenetnél vagy forszíro- 

otí , t?n5 ?,on¥ síkon jelentkezik és motorunk erőt veszít 
-najd leáll. A gyárak a gyertyakUrmük anyagának, mérete- 
csenek valtoztatasaval különböző höértékű gyertyákat hoz- 

:!*k forgalomba, hogy melyik motorhoz melyik a menetelő 
liőéreku gyertya, azt az. ajánlási tábla mutatja meg.

Ha tehat azt tapasztaljuk, hogv gyakran kapunk ólai- 
lusszt, Úgy ajánlatos valmivel alacsonyabb hőértékű gyertyát 
zerelni. Ha viszont — főleg hegymenetnél — öngyulladás 
u be, úgy ellenkezőleg, magasabb höértékű gyertya szere- 
;se indokolt. Xe feledjük azonban el, hogv néha" nem a °-yer- 
va okoz öngyulladást, hanem a dugattvu koronájára vagv 

robbanóterre rakódott koromréteg. Hogv- biztosak'lehessünk 
dolgunkban, nézzük meg a gyertyáink belsejét, helyeseb

ben azt a végét, ahol az elektródok, a körmök vannak Ha a 
belső szigetelőanyag fehéres-sápadt színű és a gyertya egé
szen száraz, úgy a gyertya a kellő vagy talán éppen túlma- 
gas hőmérsékleten doigozik. Ha ellenkezőleg, fekete és zsíros, 
úgy a gyertya üzemi hőmérséklete alacsony. Az előbbi eset
ben valamivel alacsonyabb, az utóbbiban pedig valamivel ma
gasabb höértékű gyertya szerelése célrvezetö, ha ugyan nem 
a túl gazdag karburátor beállítás okozta a gyertya zsírossá
gát. A legjobb megbízható szakemberhez fordulni és soha
sem egyszerűen gyertyát vásárolni, hanem az ajánlási tábla 
alapján kiválasztott ilyen meg ilyen gyártmányú és ilyen meg 
ilyen típusú gyertyát.

A szikraköz.
A pontos és jó gyújtás szempontjából igen fontos a kellő 

szikraköz betartása. Szikraköznek nevezzük a gyertya kö
zépső és külső elektródjai közötti távolságot. Mágnes-gyúj
tásnál átlagban 0.4—0.5 mm, a helyes hézag, akkumulá'tor- 
gyujtásnál valamivel több. Minden egyes szikra átugrása fo
gyasztja a gyertya anyagát, idővel tehát fogynak a körmök 
és növekszik a szikraköz, ami túlerőlteti a gvujtásberende- 
zést. de üzemzavarokra is adhat alkalmat. Célszerű tehát két- 
havonként kiszerelni a gyertyákat és a szélső — az úgyneve
zett testelektród — körmök megfelelő görbítésével beállí
tani a helyes szikraközt. A középső körmöt nehogy görbít- 
gessük! Kapni megfelelő mérőlapocokat, melyekkel percek 
alatt elvégezhetjük a beállítást.

Évente új gyertyákat.
A gyertyák élettartama nem korlátlan és mivel a gyer

tyák jó állapota, döntő fontosságú, azt a tanácsot adhatom, 
hogv' minden tavasszal ajándékozzunk új gyertyaszériát a 
motorunknak. A gyertya, hála a szériagyártásnak, ma aránylag 
olcsó, nem okoz tehát túlzott anyagi megterhelést, ha évente 
a szükséges négy vagy hat gyertyát megvásároljuk és a ré
gieket. a jól kiérdemelt szemétládába lökjük.

Ha az ajánlási tábla szerinti típust szétszedhető kivitel
ben is kapni, úgy részesítsük ezt előnyben a szét nem szed- 
he*ővel szemben. A szétszedhető gyertyát ugyanis könnyű ki
tisztítani, egyszerűen szétcsavarjuk és benzines drótkefével 
tisztítjuk meg. A szét nem szedhetni kénytelenek vagyunk 
piszkálgatni, ami nem kellemes és sokszor nem célravezető 
munka.

Arra a kérdésre, hogy melyik gyertya a jobbik, a pof- 
cellán vagy a. csillámszigetelésü: egyszerű' a válasz. Mindkettő 
egyformán jó, ha megbízható gyárból való. A mai porceilan 
szigetelésű gyertyák anyaga, tökéletesen ellenálló, szinte tör
hetetlen. hogy megrepedne, vége már annak az előítéletnek, 
mely egészen jogtalanul a csillámos gyertyát tartotta egvedül 
jó megoldásnak.AUTOMOBILIG
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Olcsó évi átalány kocsinként P 60.=*- 2-liter moiorürtarialoi
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JURKO ÉS RÓNA
AUTOSERVICE
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MOBILGREASE

U  rn m  en§ c^je_ meS> hogy a J U R K Ó  É S  R Ó N Á  cég felajánljon ön n ek  egy ö: 
•f pengő értékű gratis utalványt. V egye igén}'be és tapasztalni fogja, hogy a 

modern autókarbantaríási rendszerünk nélkülözhetetlen. "

1. A  motor és alváz teljes letisztítása 
magasnyomású, elektromos kompresszor 
által működtetett, 12 atmoszféra teljesítményű 
rozsda mentesítő petróleum-szóróval.

2. A  kocsi teljes lezsirzása és kenése 
speciális pneumatikus kompresszorral. Á  
régi beragadt piszok teljes eltávolítása, meg* 
felelő helyek tisztítása és a zsiradék pótlása 
gyakorlott kezelőszemélyzettel.

3. Rugócsomók kenése grafitos olajjal.
4. Karburátor*szabályozás.

5. Szelepek állítása.
6. Gyujtás--álliíás ellenőrzése.
T. Fékállitás.
8. A  teljes alváz, rugók, csapszcgel 

kormányszerkezet átvizsgálása és ellenőrzés'
9. A z  elektromos berendezés ellenő: 

zése.
10. Áccumuláíor savazás.
11. A  meglazult karosszériacsavarok ufár 

húzása.
12. A  rozsdás részek tisztítása, festés' ■U~

i h

Évi átalány P  60.— lVs literes hengerűrtartalomig, 2
literig P  80. — , azon felül pedig P  120 — évi átalányár.

legyen egy próbát és tekintse meg a legmodernebb eszközökkel felszerelt üzemünkéi

JURKO Ef RÓNA •  AUTÓÜZEM
Budapest, V, Vád ut 66. sz. (Bejárat a Vág uccából). Telefon: 2*925*78 és 2*913*t|

Autósok! Olvassátok és terjesszétek az „Autó-Motor“ -t!



K A R B A N T A R T Á S

Ü Z E M B I Z T O N S Á G

AUTÓSERVICE
M O B I L O I L  

MOBILGREASE

M O B I L O I L  

MOBILGREASE

I I  engedje meg, hogy a J U R K Ó  É S  R Ó N Á  cég felajánljon önnek egy ö;
u r a m ,  pengő értékű gratis utalványt. Vegye igénybe és tapasztalni fogja, hogy a 
modern aulókarbantariási rendszerünk nélkülözhetetlen.

A  modern aufókarbanfartáshoz sok eze 
pengő értékű gépi berendezés és felszereld 
szükséges és ezeket a készülékeket semmi 
féle kézi munkaerő nem pótolhatja. A z  ö .  
soffőrje bármily ügyes szerelő is legyen, kép 
felen ezen gépeket pótolni és a kézi szer 
számokkal ugyanezt a munkát elvégezni;

1. A  motor és alváz teljes letisztítása 
magasnyomású, elektromos kompresszor 
által működtetett, 12 atmoszféra teljesítményű 
rozsdamenfesitő petróleum-szóróval.

2. A  kocsi teljes lezsirzása és kenése 
speciális pneumatikus kompresszorral. A  
régi beragadt piszok teljes eltávolítása, meg= 
felelő helyek tisztifása és a zsiradék pótlása 
gyakorlott kezelőszemélyzettel.

3. Rugócsomók kenése grafitos olajjal.
4. Karburátor-szabályozás.

5. Szelepek állítása.
6. Gyujtás-állitás ellenőrzése.
T. Fékáliitás.
8. A  teljes alváz, rugók, 

kormányszerkezet átvizsgálása és ellenőrzés
9. A z  elektromos berendezés ellcnő: 

zése.
10. Áccumulátor savazás.
11. A  meglazult karosszériacsavarok utár ■ 

húzása.
12. A  rozsdás részek tisztítása, festés

-Hv-

-í-ír

Évi átalány P  60.— P /2 literes hengerűrtartalomig, 2l/s 
literig P  80. — , azon felül pedig P  120 — évi átalányár.

Tegyen egy próbál és tekintse meg a legmodernebb eszközökkel felszerelt üzemünkéi

JURKÓ ÉS RÓNA • AUTÓÜZEM
Budapest, V , V áci ut 66. sz. (Bejárat a V ág  uccából). Telefont 2=925-18 és 2-913-fB

Autósok! Olvassátok és terjesszétek az „Au!ó-Motor“ -t!



A Királyi Magyar Automobil Club 
rövid tájékoztatója az automobilon vagy motorkerék= 
páron való külföldi utazáshoz szükséges okmányokról

: A külföldre utazó automobilistának vagy 
motorkerékpárosnak 1. személyi ok

mánnyal. azaz útlevéllel, 2 . nemzetközi köz- 
rendészeti okmányokkal, azaz a nemzetközi 
forgalmi engedély és a nemze'közi vezetői 
engedéllyel. szabad vámhatárátlépési iga- 

1 i zolvármyaL azaz triptyque-*kel. vagy carnet- 
f  űzettek vagy rövid határátlépési jeggyel kell rendelkeznie. 

■Ezen okmányok beszerzési módja a következő:
1. Az útlevelet a M. kir. Allamrendőrség budapesti Fő- 

! ikapitányságának Útlevél-osztálya (Budapest, V.. Vigyázó 
|i Ferenc ucca) állítja ki. vagy hosszabbítja meg. Magyar ál

lampolgárok vizűm nélkül a következő országokba utazhat
nak: Ausztria, Japán, Németország. Olaszország. Portugá-

j i:a. Svájc. Uruguay.
2. A nemzetközi forgalmi engedély és a nemzetközi ve

zetői engedély a magyar forgalmi engedélynek és a magyar 
vezetői igazolványnak nemzetközi alakjai, amelyek nélkül 
'általában külföldön gépjárművel közlekedni nem lehet.

A Királyi Magyar Automobil Club turisztikai osztályá
énál (Budapest. IY.. Apponyi tér 1.. MOKTAR bankhelyiség) 
'benyújtandó a gépjármű magyar forgalmi engedélye, a ve
zető* magyar hajtási jogosítványa, melyben a 3 évenként 
kötelező orvosi vizsga hatósági pecséttel igazolva van. és a 
vezető egy fényképe, melyeknek alapján a Királyi Magyar 
Automobil Club 24 óra alatt kiállítja a nemzetközi forgalmi 
és vezetői engedélyeket. A benyújtás alkalmából kérdőív töl- 
jtendő ki, az ellenérték egyidejű befizetése mellett. A nem
zetközi igazolványok ára automobil részére 10— 10 pengő, 
motorkerékpár részére 5—5 pengő. Érvényességük a kiállí
tás napjától számított egy év.

Ugyanekkor beszerzendő a gépkocsi részére az állam
jelző H tábla, amely külföldön kötelező és mely automobil 
részére 5 pengő, motorkerékpár részére pedig 2 pengőbe 
perül. S)

; • 3. A nemeztközi forgalmi engedély és nemzetközi vezetői
.gazolványok beszerzésével azonban csak a nemzetközi iköz- 
pendészeti előírásoknak tettünk eleget, szükséges még a szá
jad vámhatárátlépési igazolvány kiváltása is.
! Sürgős utazás esetén Ausztriába és Csehországba a nem
zetközi tközrendé'Zeti okmányok birtokában úgynevezett 
i.rövid határátlépési igazolvány alapján is be lehet lépni. 
Iimelyek az osztrák vagy cseh határon váltandók, 5 Schilling 
ragy 30 csehkorona ellenében és egyszeri be- és kilépésre és 
0 napi tartózkodásra jogosítanak az illető országban.

Ezekkel azonos rövid lejáratú és olcsó triptyqueket a 
K. M. A. C. is kiad tagjainak.

Ezen sürgős- esetektől eltekintve, huzamosabb tartózko- 
ás. vagy többszöri utazás esetén azonban feltétlenül előny ő- 
ebb és gazdaságosabb a 
jigtyque k iváltál.
'kiállítás napjától 
’gy évig érvényes é 
/érinti beutazásra 
Adásra ad módot.

A Királyi Magyar Auto
mobil Club állítja ki a trip- 
•>quet, amely egy országra 
lóló szabad vámhatárátlépési 
yazolvánv. valamint a carnei- 

zetet. amely az Elismert 
(Utomobil Clubok Nemzetközi 

övetségebé tartozó, jelenleg 
állam területére szól 

(Európa és a tengerentúli ál
mok nagy része). E célból 
nyújtandó a gépkocsi fór 
Imi engedélye és a tag és 
adott esetben — egy kezes 
al aláírt ű. n. vámbizfosí- 
ú nyilatkozat, amelyben a 
lföídre utazó kötelezi ma- 

' t. hogy az okmány érvé- 
ességénck határidején belül 
p j ármüvét M agyarországra

Hogyan szerezzük 
be az okmányokat?

amely a 
számított 

•s tetszés
éi tartóz- Külföldre utazók!

Mindenben segít, tájékoztat, útba
igazít, útmutatásokkal szolgál a

KIRÁLYI M A G Y A R  
AUTOMOBIL CLUB

az A ssoo a tion  In tem ationa 'e  des Autom obi'e  C lobs Reconnus. Paris, a Fédé- 
ra tion In ternationale  d*»s C lubs M oto rcyc lis tes . London, az i n i n Internationale  
du Yach ting  A utom obile, B ruxelles, a Ccnseül C entra l du Tourisme In te rnatio 

nal, Paris, stb tagja.

B U D A P E S T ,  IV ., A P P O N  Y I - T É R  V
TELEFON 1-861-06 U T A S F O R G A L M I O S Z T Á L Y ; 1-868-48

Veqve igénybe a K irá ly i M agyar A u to m o b il C lub  tu r isz tika i nem zetközi okmány-, 
te rkéoészeti-, u tfo rga lm i díjmentes k ilom etrizá  t i'iné ra ire  összeállítások), 

jogügy i-, idegenforga m i- és vadászati osztá lyait.
///////////////// / ////////////////

visszahozza. A Királyi Magyar Automobil 
Club ugyanis a szerződéses viszonyban levő 
40 állammal szemben szavatosságot vállal 
azirányban. hogy a carnet-füzet, vagy 
triptyque fedezete alatt külföldre kilépő 
gépjármű Magyarország területére visszalép, 
amennyiben pedig’ ez nem történnék meg. a 

vámösszeg esedékessége esetén a Királyi Magyar Automo
bil Club felelős. Hogy az érdekelteket megkíméljük az ok
mány kiváltása alkalmából a külföldi vámilletékeknek meg
felelő magas óvadék letételétől, a vámszavatosságot clubunk 
szerződéses biztosító intézeténél viszontbiztosítván, az érde
keltek által aláírt vámbiztosítási nyilatkozatok rövid és 
kedvező eljárását alkalmazzuk. A mérsékelt vámbiztosítási 
díj az érintett országok vámtételeihez igazodik, a kocsi sú
lya szerint.

Ha a külföldre utazó három országot érint, úgy gazda
ságosabb és vámkezelés szempontjából előnyösebb a carnet- 
füzet kiváltása, amelynek ára három országba szóló trip
tyque árának felel meg.

A triytyque és a carnet-füzet érvényessége általában a 
kiállítás napjától számított egy év.

A határátlépési vámokmányok áraiból a Királyi Magyar 
Automobil Club tagjainál: 50fí/n kedvezményt nyújt.

A triptyque kezdése: A triptique 3 szelvényből áll. 
Az 1. számú szelvényt a beléptető vámhivatal fejti le. A II. 
és III. szelvények a fél birtokában maradnak lejáratig. A 
mindenkori be- és kilépések előjegyzése a II. szelvény hát
lapján történik. A végleges kilépéskor a III. szelvényt a 
fél visszakapja, a II. szelvény a vámhivatalnál marad. 
Egyébként a lejárat után a II. és III. szelvényeket kell a 
K. M. A. C.-nak visszaadni.

A carnet-füzet kezelése: Be- és kilépési szelvényekből 
(entéc*. sortie) álló egybekötött füzet. A beléptető vámhiva
tal az .,entrée“ , a kiléptető a ..sortie“ harántszelvényeket 
fejti le. Ugyanakkor a tűm lefejthető baloldali __ harántszel- 
vényeken lebélyegzi és láttamozza a be- és kilépést. A kilé- 
pés-i „sortie" rovat l/ittavnozása okvetlenül fontos!

A külföldre utazó gépjárműiül aj dnosok figyelmét fel
hívjuk arra. hogy az összes határátlépéseknek a vámokmá
nyokon történő előjegyzését ellenőrizzék, nehogy utólagos 
igazolás legyen szükséges, ami mindig költséges és sok után
járással jár. A határátlépési okmányok ct lejárat napján a 
Királyi Magyar Automobil Clubnak b e szóig ált atandók! Csak 
ezen beszolgáltatás által mentesül a tulajdonos az okmány 
kiállítása alkalmából vállalt vámszavatossága alól.

A Királyi Magyar Automobil Club készséggel áll az ér
dekekek rendelkezésére, hogy bel- és külföldi útvonalak ösz- 
szeállításában segítségére legyen, útállapottól’<épei és pil

la ndó ny i Ivánt art á s a al ap j an 
mindenkor megbízható tájé
koztatást ad a külföldi utak 
állapotáról. Térképek és kilő
ni e t ri z á 11 ú * vonalö sszeáll í t ások 
a clubtagok rendelkezésére ál
lanak. A . carte de présenta 
tton" (fényképes clubközi iga
zolvány, melyet a K. M. A. C. 
ad ki) birtokosai úgy belföl
dön. mint külföldön élvezik 
mindazokat az előnyöket, ame
lyeket a Királyi Magyar Auto
mobil Clubbal karöltve mű
ködő össze- külföldi automobil 
club sok millió tagot számláló 
nemzetközi szövetsége, az „As- 
sociation Internationale des 
Automobile Club- Reconnus*’ 
világszervozte útján csaknem 
valamennyi külföldi államban 
tagjainak nyújt.

A Királyi Magyar Auto
mobil Club tagjai számos be
szervezett bel- és külföldi 
szállodában és garageban álta-

W /7//////////////////////////////Z ///////////.
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Kérjen díjmentes mutatványpéldányt az „Autó-Motor" 
Budapest, V., Tátra-utca 4. szám.

kiadóhivatalától-



Iában 10 20°/o-ig terjedő kedvezményt élveznek. A szálloda- nemzeti Automobil Clubok és ezek sok ezer társclubjához
és garage-jegyzék titkárságunkban rendelkezésre áll. a KMA.C útján való sportösszetartozásukat és így adott ese-

A Királyi Magyar Autmobil Club láthatóan viselhető tekben igénybe vehetik a viszonosság alapján a hosszú évtize
jelvényei: a gomblyuk jelvény, hűtőjelvény, automobil- vagy dek óia ápolt és fejlesztett sport- és clubegyüttérzés nyuj-
motorkerókpár-plakett, zászló stb. viselése útján tagjaink tóttá előnyöket,
külsőleg is igazolják a több mint 40 országban fennálló

MŰK LOWCARDON
olaj

szén- és 
korommentes

II

n1j
b e

Mindennemű

Benzolkeverékek
m

G H ILLA N Y
L, Corvin tér 5. (Fő ucca). Telefon; 1=570=16

- i j t

n

l i r

Benzinkút a Halász uccában. (A Fő ucca harmadik mellékuccája a
Lánchidtól számitva).

Az „Autó-Motor“  a magyar motorizmus zászlóhordozó,ja!



A Z  I D E Á L I S  A U T Ó
Kormányról, a féltekről, o hupplungról, a seDességvállúröl beszél fiolcolm Campbell, 

a hl ráadásul néhány felette értéhes tanáccsal is szolgál olvasólnhnah

tpyrtghi by Auío-Moior 1935,
Utánnyomás
k i v o n a t o s a n  i s t i l o s !

XT'
kétségtelen, liogy nem minden nut<5 — jó 

autó. Vannak kiváló konstrukciók, kiváló meg
oldások, vaiinak viszont —• sajnos — olyan 
gépek is, melyek megalkotása kevésbbé szeren
csés körülmények között történt. A nagy ta- 

i pasztalattal rendelkező autÓ9 rövid próba
menettel meg tudja állapítani, hogy nagy ál- 

, talánosságban milyen kvalitású gép került a kezei közé, csak- 
. hogy ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a vezető 
, igen gyakran cserélgesse gépeit, illetve sok különféle gyárt- 
, rnánvú és nagyságú autót legyen alkalma vezetni.

Ha viszont nem minden autó jó autó, hogyan lehet meg- 
\ állapítani a gép kvalitásait? A megoldás egyszerű, meg kell 

állapítani, hogy milyen az ideális autó, mit tud az a kon
strukció, mely megérdemli az ideális kocsi jelzőjét..

Milyen az ideális autó?
Az ideális autó könnyen kormányozható, fékei hatáso- 

' san és progressziven fognak, kupplung ja- símán-lágyan mű- 
, köűik, gyorsulása kielégítő, sebessége magas átlagokat tesz 

lehetségessé, jó hegymászó, teljes stabilitással fekszik rossz 
” úton is, nedves-sáros úton nem farai meg egy könnyen,
; konstrukciója, megbízható, motorja takarékos, kivitele gon- 
'dos és ízléses, felszerelése komplett, rugózása megbirkózik
I a rossz utakkal is anélkül, hogy ez a stabilitás és biztonság-
• érzet rovására menne, karosszériája bőséges férőhelyet 
f biztosít.
II Sokszor tettem meg naponta 5—600 kilométert magas át- 
■' laggal és nem csodálkoztam azon, hogy amíg egyszer frissen 
? értem célhoz, addig a másik alkalommal kutyafáradtan száll-

tam ki. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a kifá- 
radás részben a vezető testi állapotától is függ, de szerepet 

■i játszik az időjárás is. Az is való, hogy' éjszaka fárasztóbb 
;mint nappal és nedves-csúszós úton isliamarább kezd el sa
jo g n i az ember dereka, mint napsütésben. De mindezt, figye- 
. lembe véve mégis arra a megállapításra jutottam, hogy az
• egyik kocsit kevesebb fáradsággal lehet vezetni, mint a má- 
fsikat. Amelyik kocsi könnyen kormányozható, könnyen ke
zelhető és uralható, az sokkal kevésbbé fáraszt, mint az el-

■ lenkező véglet megtestesítője.
A kormány és a fékek

[• A jó kormánytól megkövetelem azt, hogy könnyen le
lj gyen kezelhető, a kormánykerék könnyen forogjon! Ami 
fazonban korántsem jelenti azt, hogy ehhez óriási kormány- 
. áttétellel jussunk el, melynél a kormány kerék könnyen fo- 
' rog, ugyanakkor azonban kétszer is körül kell verklizni, 
hímig az ember bele tudja kényszeríteni a kocsit az éles for
dulóba. A kerekeknek amellett azonnal és pontosan kell rea- 
gálniok a kormány elmozdítására, ami egyet jelent azzal, 
hogy a kormánynak a lehető 
•íegkisebb holtjátékkal kell bir-

Igen gyakran találkoztam 
T_ynevezetf nehéz kormány

szerkezetekkel, melyek bizony 
Szükségessé teszik azt, hogy 
.hét kézzel keli megmarkolni a 

ciánt. A kormány csiga- vagy 
,j ogaskerékszerkezetének me- 
ríhanikai kivitele, a szoros 
/  suklórendszer lehet ennek az 

ika. Viszont, arról se feledkez- 
i ünk meg. hogy néha a kor- 
, lány csak azért jár nehezen,
, íert az első gumik túl puhák.
|i Az ideális autó fékei meg- 
u'zhatóak, progressziven fog
ak és símán állítják meg nagy 
impóból is a kocsit megle- 
iően rövid fékét után, sajnos, 
jen sok olyan kocsit vezettem, 
leiynek fékei rengeteg kívánni 
aló! hagytak maguk után.

Néha túlságosan gyenge a 
ikek mechanizmusa, úgyhogy

fékek későn lépnek műkö

désbe. Ez nagyon kellemetlen, mert amikor a 
vezető rátapos a fékpedálra, a fékek nem lép
nek a kellő erővel működésbe. Erre erősebben 
tapos, még mindig nem történik semmi. Ha 
kritikus a helyzet, úgy teljes erővel lép rá a 
pedálra, a fékek hirtelen fognak, csikorgás- 
ropogás, blohkíToznak a kerekek, ha száraz az 

út, úgy az utasok beverik az orrukat, ha nedves vagy sáros, 
úgy megfáradtát a gép.

A jól megkonstruált és jókarban levő fék — függetlenül 
attól, hogy egyszerű mechanikus kivitelű, hidraulikus vagy 
szervórendszerű — a pedálra gyakorolt nyomás arányában 
simán lép működésbe. Minél erősebb a pedálra gyakorolt nyo
más. annál erősebb a fékhatás.

Az egyenletesen, símán ható fék nemcsak a vezető ön
bizalmát növeli, hanem csökkenti a gumikopást is. Nincsen 
annál kellemetlenebb é? zavaróbb, ha az ember azzal az ér
zéssel vezet, hogy fékeire nem támaszkodhat és nem tudja, 
hogy szükség esetén meg tudja vájjon hirtelen állítani a ko
csit. Igaz. hogy az óvatos és tapasztalt vezető sohasem épít 
kizárólag a. fékekre, hanem inkább a gázpedált részesíti 
előnyben, mégis lehetetlenség azzal az érzéssel vezelni. hogy 
nem tudjuk, ha hirtelen akadály bukkan fel. meg tudunk 
vájjon állani.

A kupplung
A jó kupplung mindig simán és érezhető rángatás nélkül 

lágyan dolgozik. Nem kemény, tehát a kupplungpedált köny- 
nyen kinyomhatjuk, mégis minden csúszás nélkül közvetíti 
a motor erejét a transzmissziónak. Ne feledjük el azonban, 
hogy a legjobban megkonstruált kupplung sem bírja sokáig 
a durva bánásmódot, a pedál hirtelen elengedését, a rántás- 
szerű indítást vagy kapcsolást. Hogy a száraz, vagy az olajos 
kupplung a jobbik: arról megoszlanak a vélemények, annyi 
bizonyost' hogy az olajban futó. úgynevezett nedves kupp
lung műszakilag tökéletesebb, de drágább megoldás.

Sokszor találkoztam olyan kupplunggal, mely lehetet
lenné tette az első sebesség síma bekapcsolását járó motor
nál és álló gépnél egyszerűen azért, mert a kupplungpedál 
kinyomására a kupplung nem állt le azonnal. Az ilyen kupp
lung felette kellemetlen, leginkább konstrukciós hiba ered
ménye az ilyen defektus, melyen azonban könnyen segíthe
tünk. Egyszerűen bekapcsoljuk az első sebességet, amikor a 
motor még áll, kinyomjuk a kupplungpedált és megnyomjuk 
az öninditót. Néha az is segít, hogy beindítjuk a motort, ki
nyomjuk a kupplungpedált, jól megtúráztatjuk a motort és 
csak akkor kapcsoljuk he az első sebességet, amikor a mo
tor fordulat-száma a megszokott üresjárás túraszámra csök
kent.

A sebességváltó
A jó sebességváltó sima és 

könnyű kapcsolást tesz lehe
tővé, különösen az, újabb úgy
nevezett szinkrón sebességvál
tók kitűnőek, melyeknél a visz- 
szakapcsolás direktről harma
dikra vagy ha csak három_ se
besség van, direktről másodikra 
minden dupla kupplungozás 
nélkül is recsegés és fogaske
rékőrlés nélkül lehetséges. Na
gyon fontos, hogy a sebesség- 
váltókar kezelése ne igényel
jen nagy erőkifejtést. A jó ve
zető ugyanis városi forgalom
ban sokat kapcsol, ha a kap
csolókar, illetve a sebességváltó 
nehezen ,.jár“ , úgy inkább ke
veset kapcsol, amivel különö
sen a kisebb kaliberű motorral 
szerelt kocsit nyúzza feleslege
sen.

Normális sebességváltónál 
visszakapcsolásnál csak az

Az A U T Ó - M O T O R  számára
írta :
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ú'gynevzett kettős kupplutigozással tudunk zajtalanul dol
gozni. Kinyomjuk a kupplungiot, freilaufra húzzuk a sebesség
váltókart, gázt adunk, újra kikupplímgozunk és bekapcsol
juk az alacsonyabb sebességet. Ennek a látszólag komplikált, 
a gyakorlatban azonban felette egyszerű procedúrának az a 
célja, hogy felgyorsítsa a sebességváltó fogasokat olyan for
dulatszámra, hogy az alacsonyabb sebesség simán legyen be
kapcsolható. Az úgynevezett szinkrón sebességváltóknál ez 
felesleges, mert a sebességváltó fogasok automatikusan ve
szik fel a sima kapcsoláshoz szükséges fordulatszámot. A leg
modernebb sebességváltók ráadásul zajtalan harmadikkal 
vannak felszerelve, a harmadik sebességhez tartozó fogasok 
ferdén vannak marva, úgyhogy harmadikkal is fogasmorgás 
nélkül haladhatunk. Legújabban néhány gyár úgynevezett 
elöváltós sebességváltókkal szereli fel a kocsit, ennél a 
„lJreselector“ váltónál a kormányrúd kis karjával állítjuk 
be a kívánt áttételi fokozatot és ha a kupplungot kinyom
juk, majd újra elengedjük: az előre beállított áttételi fokozat 
automatikusan kapcsolódik be.

Az úgynevezett automatikus, végtelen sok áttételi foko
zatot adó és az áttételi fokozatot a terhelés, sebesség és eset
leges hegymenet körülményeihez önmüködöleg beállító se
bességváltók ma még nem nyertek polgárjogot, néhány kon
strukció a gyakorlatban is megállta a helyét, de komplikált 
szerkezete és borsos ára miatt egyelőre csak mint a közel
jövő ígéretei szerepelnek az autós köztudatban.

Hasznos tanácsok
Az éjszakai autózáshoz elengedhetetlen, hogy úgy akku

mulátorunk, mint izzólámpáink rendben legyenek. Sajnos, 
igen ritka az az autós, aki tartalékkörtéket csomagol be, 
annak ellenére, hogy igen ügyes és kevés helyet elfoglaló 
pót-körte gumitokokat kapni, melyek megvédik az izzót tö
rés ellen. Útközben ugyanis sokszor lehetetlen a kiégett izzó 
helyett újat kapni és még a legjobb az az eset, amikor csak 
a rendőrség jár a nyakunkra.

A legtöbb autós nem gondozza az akkumulátorjót és ha a 
hanyagság következtében a telep előbb-utóbb megtagadja 
a szolgálatot: a gyárost vagy a kereskedőt szidja, ahelyett, 
hogy sajátmagát okolná. Az akkumulátort gondozni és kar
bantartani kell, amellett nem szabad feleslegesen „nyúzni'1. 
Ha kocsink télen egész éjjel állt, úgy semmiesetre sem sza
bad az öninditót használni, hanem az első beindítást a kézi
kor blival kell elvégezni: meggyőződésem, hogy ez a tanács 
süket fülekre fog találni. Ha a motor hideg és a dugattyúkra 
és a hengerfalakra rakódott olaj megvan dermedve, úgy 
sokkal nagyobb erő kell a motor átforgatására, az önindító 
használata esetén tehát az akkumulátor — mely az „anlasz- 
sznlásnál" amúgy is sokszorosan túl van terhelve — olyan 
áramerősséget kénytelen szolgáltatni, melyre súlyos károk 
nélkül képtelen.

Sohase használjuk az öninditót olyankor, amikor a lám
páink égnek! Oltsuk el a lámpákat, anlasszolás előtt, nehogy 
túlterheljük a telepet.

Minden autós szokjék hozzá, hogy a villamos önindító- 
ral való indítás alkalmával nyomja ki a kupplungot. Keve
sen ismerik ezt a felette értékes tanácsot, mely megkétsze
rezni hivatott az akkumulátor élettartamát. Ha ugyanis ki
nyomtuk a kupplungot, úgy az öninditónak csak a motor súr
lódását, es a kompressziónyomást kell legyőznie, ha a kupp 
lung nincsen kinyomva, úgy a sebességváltó egy részét is 
mozgásba kell hoznia, amellett sokkal nagyobb tömeg terheli, 
ráadásul sohasem tudhatjuk, hogy nem hagytuk véletlenül 
bekapcsolva a sebességváltót a leálláskor.

Évek óta, mondhatni, véremmé vált, hogy egy- vagy két
hetenként lemérem savmérövel az akkumulátorom savsürűse- 
gét. és megállapítom, hogy vájjon a sav teljesen fedi a le
mezeket. Ha kevés. Ing, vagy ellenkezőleg sűrű a. sav. úgy 
azonnal felkeresem a, szerviszállomást, ahol a szükséghez ké
pest savval vagy desztillált vízzel töltetem fel a telepet.

Kellő karbantartás és kíméletes bánásmód esetén az ak
kumulátor élettartama, legalább 2—3 év. annak ellenére, hogy 
a telepnek szinte hihetetlen igénybevétellel kell dacolnia. 
Hu bekapcsoljuk a világítást, úgy mondjuk csak 10 amper 
erősségű áramot kell szolgáltatnia, de ha megnyomjuk az 
önindító gombját, úgy közel 100 amper a terhelés. A mellett 
a telep állandó vibrációnak van alávetve, hirtelen hömérsek- 
Irtrálfoziísoknak. csupa olyan körülmény játszik közre, mely 
halála a telepnek.

A piszkos szélvédő nemcsak kellemetlen - - (árasztó, ha
nem egyenesen élet veszély0.-', különösen sötétben, amikor a 

szembejövő és reflektor jut azonnal le nem záró autó fénye

vakító reflexeket okoz. Még rosszabb a helyzet, ha ráadásul 
a szélvédő nedves is. A villamos szélvédőtörlő tehát elenged
hetetlen kellék, jómagam szerszámaim között mindig viszek 
magammal egy darabnyi lágy szarvasbőrt, hogy a sáros vagy 
poros szélvédőt letörölhessem. Nagyon kellemetlen a zsíros 
szélvédőüveg. melyről a szélvédőtörlő sem képes az esőcsep
peket eltávolítani. A legjobb szappanos vízzel lemosni a 
zsírt vagy olajat, ha más nincsen kéznél, jó szolgálatokat 
tesz fél alma vagy krumpli, melynek vágási felületével le
dörzsöljük kívül a szélvédőt. Nedves, fagyos időben gyak
ran pára csapódik le a szélvédő belső felületére. Legjobb 
ennek megakadályozására glicerinben megnedvesített puha 
ronggyal ledörzsölni a szélvédőt, jégvirágok ellen jó szolgá
latot tesznek a különféle néven kapható villamos szélvédő- 
melegítők, melyek a legmostohább körülmények között is 
biztosítják a szabad kilátást.

A keresőlámpa nélkülözhetetlen kelléke az autónak, bár 
a gyárak takarékossága miatt: mind ritkábban találjuk fel
szerelve az autószalonok mintadarabjaira. A keresőlámpának 
olyan legyen a konstrukciója, hogy egy mozdulattal legyen 
leszerelhető, ha akár a gépházlető alá vag.y máshová aka
runk vele világítani, esetleg defektes kerekünket akarjuk ki
cserélni.

Az autó tökéletes felszereléséhez tüzoltókészülék is tar
tozik, különösen akkor elengedhetetlen ez az aránylag olcsó 
készülék, ha benzintartályunk nem a kocsi farában, hanem 
a gépháztető alatt van elhelyezve. A karburátortűz nem 
olyan ritka, mint gondolnék és tűzoltókészülék nélkül bizony 
sokszor tehetetlenek vagyunk a magasba csapó lángokkal 
szemben.

Sokszor csodálkoztam egyes gyárosokon, a villamoskür
töt a gépháztető alatt rejtik él. Ez nemcsak azért, rossz meg
oldás. mert gyengíti a duda hangerejét, hanem mivel a leg
több duda vibráló kontaktussal dolgozik és a kontaktusok 
között szikra képződik: ráadásul tűzveszélyes. A villamos- 
kiirtnek ott van a helye a hűtő előtt vagy éppen mellette.
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NO A VOLÁN MELLETT
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by Autó ■ Motor 1935.
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é S  szintén be kell vallanom: kissé félve nyul- 
tani ehhez a semmiképen sem könnyű té

mához, mert hiszen az egyik párt egészen biz
tosan meggyiilöl, már amennyiben a gyengéd 
nem melleit vagy ellene Írok. Mert vannak, 
akik gyűlölik a iVőí a volán mellett, akik még 
mindig nem ébredtek annak a tudatára, hogy 
a fözokanál és kacsó elmélet már akkor megdőlt, amikor a 
legelső női köröm pirult kárminvörösre. Meggyőződésből el
lent kell mondanom azoknak, akik lángpallossal szeretnék 
elűzni a Nőt a kormánykerék mellől és "ebben a meggyőző 
désemben igazi meggyőződés vezet, nem pedig bizonyos le
hetőségek és esélyek latolgatása Misszisz Cambell személyé
vel kapcsolatban.

Nem való a nőnek az autóvezetés ?
Az a sajnos sokat hangoztatott felfogás, mely szerint 

nem nőnek való az autóvezetés: teljesen hibás, indokolatlan 
és igazságtalan és nem más, mint előítélet. Mert nemcsak női 
benzin-vadgalambok vannak, hanem nagyszerű női ve
zetők is. Ha a hölgyvezető csinál karambolt, úgy a hang
súly mindig a vezető női nemén van és még a bíróságok 
előtt is sokszor észlelhettem azt, hogy a vezető női neme 
mintha súlyosbitó körülményként csúszna- bele Juszticia 
őszentsége mérlegének serpenyőjébe. P.edig tudjuk jól. hogy 
férfiak is csinálnak karambolt, amiből a fenti elmélet alap
ján azt is következtethetnék, hogy hát a férfi cipőjéhez sem 
illik a gázpedál.

Viszont azt sem állíthatom, hogy a nők jobb vezetők, 
mint a férfiak, mert senki sem moshatná le rólam azt. hogy hí
zelgő a természetem, vagy pedig akadna olyan vélemény is. 
mely szerint szánalomraméltó iigyefogyott vagyok. Éppen 
ezért nem állok egyik párt mellé sem. hanem józan megfon
toltsággal vizsgálom a kérdést.

Egyenrangu a nő és férfivezető ?
Az első kérdés: ..Éppen olyan jól vezetnek a nők, mint 

a férfiak?“  A válasz: ..Nagy általánosságban nem“ . Előrebo
csátom. hogy a nagy átlagról beszélek, mert hiszen egyes 
kiragadott példák alapján ítéletet alkotni nem lehet és nem 
is szabad. Annyi egészen bizonyos, hogy a férfiak vezetői 
technikája kiegyensúlyozottabb.

Ha a hölgyvezető jól vezet, úgy elsőrangú autóssal ál
lunk szemben. Ha pedig gyenge vezető, úgy nem bírja el a 
legjóindulatubb bírálatot sem: azzal a középszerrel, mely a 
férfivezetők százezreit jellemzi nőben még nem találkoztam. 
Ültem mint utas hölgyvezetők mellett, akik valóban megér
demelték az elsőrangú autós jelzőiéi. Elsőrangú vezető alatt 
az olyant értem, aki teljesen megbízhatóan meg tudja Ítélni 
a sebességet, a távolságot és mindig, minden körülmények 
között ura mamii az idegeinél; akárcsak a versenyző, akinek 
élete függ attól, hogy ezekkel 
a tulajdonságokkal milyen 
mértékben rendelkezik. Ugyan
akkor azonban ismerek igen 
sok olyan hölgyvezetőt, akinek 
sohasem szabadna mással ki
merészkednie az országút™, 
mint a legszelídebb kisautóval, 
akkor is csak olyankor, ami
kor a forgalom igen csekély, 
igaz. vannak férfiak is, akik
re nem bíznék egyliteresnél 
nagyobb motort, mégis nyu
godtan mondhatom, hogy " 
rossz hölgyvezetők jóval ve
szedelmesebbek, mint a gyenge 
férfi vezetők.

A Nő a volán mellett 
problémát csakis úgy Ítél
hetjük meg, ha egy kis lélek
tani mellékvágányra térünk. A 
nő kétségtelenül más tempera
mentum és gondolkodásmód 
szempontjából, mint a férfi, a 
nő határozottan önzőbb és ön
fejűbb. Mindnyájan ismerjük
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a nnak a hölgy vezetőnek a tí pusát, mely a 
számára legkeskenyebb úttestnek is szigorúan a köze

pén halad és azt sem bánja, ha a szembejövő 
beleszorul az árokba, mintha csak egyedül vol
na világon. Nem akarja tudomásul venni, liogy 
más is használja az utat és másnak is vannak 
jogai. Természetesen ez nem magyarázható 

mással, minthogy a nők nagyrésze nem is tudja, hogy ezzel 
súlyosan vét az autósetika ellen. A legnagyobb magátólérte- 
tödőséggel halmozza a hibákat és nem jut az eszébe, hogy 
másképen is lehetne viselkedni.

A nő a kormány mellett is nő marad
Ennek a különösnek látszó, de naponta tapasztalt tény

nek a magyarázata egyszerű, a női agy nem reagál olyan 
gyorsan a külbehatásokra és ennek következtében igen gyak
ran öntudatlanul cselekszik az agy gazdája. Hogy hibát kö
vettek el, arra csak akkor eszmélnek, amikor már késő, ami
kor már megtörtént a baj. Ez az elmélet talán kissé különös
nek látszik, mégis tudom, hogy nagyon is az elevenjére ta
pintottam a problémának.

A nő állandó védelmi állapotban van, szellemi angárd- 
ban, hiszen évszázadokon át elnyomás volt a része a férfi ré
széről. hozzászokott ehhez a különös lelki alkathoz. Hogy ez 
mennyire igaz., azt naponta tapasztalhatjuk. Ha kérdést in
tézünk hölgyismerösünkhöz, azonnal megkapjuk az egyenes 
választ? Ugye nem. A nő ilyenkor időt akar nyerni, töri a 
fejét azon. hogy vájjon mi rejlik a kérdés mögött, milyen 
következményekkel járhat a válasz. Ha autót vezet és felel
nie kell arra az önmagától feladott kérdésre, hogy vájjon 
tartsa magát szigorúan a baloldalhoz vagy hajtson kényel
mesen az úttest közepén, oltsa el a reflektort vagy vakítsa 
meg a szembejövőt: elkezd gondolkodni és mire elhatároz
za magát valamire, rendszerint már el is követte a hibát.

A nő akkor kezd jó vezetővé válni, ha hosszas gyakorlat 
és tapasztalat után beidegzi a teendőket és megszűnik nő 
lenni: a szó lélektani értelmében persze. Minél automatiku- 
sabban végzi a vezetéssel kapcsolatos teendőket, annál in
kább szűnik meg nő lenni, amíg azonban latolgat és min
dent meggondolás tárgyává tesz, aödig sohasem lépheti túl a 
kezdőkategória küszöbét.

Sokan azt bizonygatják, hogy a nő az országút forgalmá
ban is nő marad, tehát minden tekintetben önző. Nem osz
tom ezt a véleményt teljesen, mert a nevezetűnek az önzése 
nem azonos azzal, amit általában önzésnek neveznek, inkább 
azokban a lélektani okokban rejlik, melyeket fent vázoltam. 
Bizonyos, hogy a nevezető valamivel kevésbé gondos, mint 
férfikollégája, kevésbé logikus és sokkal — s/.órakozottabb. 
Megköveteli a kormány mellett is ugyanazt az udvariasságot, 
mint az esti bridzsparlinál férfikollégiáitól. Természetesen 
nincsen senkinek sem kifogásaaz ellen, hogy a forgalomban

is úgy viselkedjünk a nőkkel 
szemben, mint a mindennapi 

I életben, viszont az ellen tilta 
| kozni kell. hogy a nők egyben 
$ vissza is éljenek a férfiak kö- 
; felező udvariasságával.

A utom obil- és spirálrúgók gyártása és ja vítása  
K ész  rúgókötegek és rúgólapok  
raktárról azonnal szállíthatók

BÁN LÁSZLÓ)
B U D A P E S T  V ,  V A G . U .  5  T E L . :  2 - 9 1 1 - 2 1  I

’//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

Hogyan jeleznek a nők ?

A legbosszantóbb és kínos 
helyzetet, teremt gyakran a/, 
liojry fi i/üeezc.’ö jelzéseit fi 
let/rilkdbb esetben tehet meij- 
értein. lla például az előttünk 
baladó kocsi férfivezetője be
fordulási jelez, úirv az esetek 
száz százalékában azonnal 
megértjük a jelzését és tudjuk, 
hojry be akar fordulni. Máské
pen áll azonban az eset. a nő
vezetővel. Legtöbbször elegáns 
keztyübe bujtatott kis kéz je
lenik az ablaküveg: mellett, 
e-ryszer-kétszer ide-oda pá-pá- 
zik és már cd is tűnik. Ilyen
kor alaposan niejf kell fontol-

Automobil, motorkerékpár, motorcsónak és repülés az „Autó-Motor^ tárgyköre!



ni a leendőket. Mert igen valószínű, hogy csak a járdán sé
táló barátnőjének adott In kecses mozdulattal pukkaaztási 
üdvözlést., lehet viszont az is, hogy cigarettahamvt szórt le 
igazan nem tudni, hogy mit jelent a jelzés. Két másodperc
ed később irgalmatlanul vágja jobbra a kormányt és arra 
kényszeríti a mögötte haladót, hogy teljes erővel' taposson a 
fékbe  ̂ és oldalt rántsa a kocsiját, hogy az összeütközést el
kerülje. Ha az ember szerencsésen meg is tiszta a dolgot 
szárazon el_ nem viszi, még el kell szenvednie azt az odave
tett pillantást, melyből szánalom és az a jótanács sugárzik 
hogy hát nem ártana a derék férfikollégának néhány ráadás 
magánórát venni a sofföriskolában.

Nagyon kérem tehát önöket hölgyeim, ha jeleznek, úzv 
jelzéseik valóban jelzések legyenek és ne rébuszok. i-is ami 
szintén nagyon fontos, vegyék figyelembe mások jelzéseit. 
Ha az előttük haladó kocsi befordulási jelez, úgy né építse
nek arra, hogy a férfi udvarias a nővel' szemben és ne pró
bálják a belfordulás céljából lassító kocsit pont. ilyenkor meg
előzni. (iondolják meg, hogy a szóbanforgó kocsi vezetőbe 
nem mindig tudja, hogy hölgyvezető került a nyomába 
amellett az se kerülje el a figyelmüket, hogy az autósok kö
zött is vannak érzéketlen természetűek, akikre a fitos orrocs
kának és a sokat sejttetően feszülő bluzoeskának. vagy an
nak elképzelt tartalmának semmiféle különösebb “hatása 
nincsen.

Akik visszaélnek a kormánnyal
Ki nem ismeri azt a hölgyvezetőt, aki összetéveszti a 

vezetőülést a kozmetikai szalonnal. Aki pont akkor pude- 
rezi az izgalomtól kifényesedett orrocskáját, amikor éppen 
előre kellene néznie, akii a hátrap illan tó tükröt nem úgy 
állítja, hogy azzal valóban hátra is láthasson, hanem állan
dóan a saját prömié plánjában, illetve annak kozmetikai 
felépítésében óhajt gyönyörködni — a hátrapillantó tükör 
segítségével. Ivi nem ismeri a volán mellől útjukba eresztett 
olvadó, vagy inkább olvasztó pillantásokat? Ki nem ismeri 
a volán mellett és menetközben cigarettára gyújtó, kutyást 
simogató, a járdán ellejtő legújabb komplémodellt fitymáló 
Inilgyvezető típust? Ki nem ismeri a hüigyvezetőt, aki" meg
pillantva legutáltabb barátnőjét jelzés nélkül vészfékez csak 
azért, hogy leállva közölhesse barátnői ölelés kíséretében a 
íentnevezettel, hogy útja pont az ellenkező irányba vezet? 
Ki nem találkozott a hölgyvezetővel, aki a forgalmi jelző
lámpa már majdnem vörösbe hajló sárgájába hajt bele azzal 
a biztos tudatta], hogy a jóvágású forgalmi rendőr minden 
bizonnyal megelégszik másfél elsőosztályú büvmosollyal be
tétlap helyett. He nem akarom folytatni a bünlajstromot, 
pedig volna még elmondani való, deltát ki tudja, hátha az 
általam igen nagyra becsült és már egyszer említett Misszisz 
Campbell is elolvassa egyszer ez.eket a' sorokat. Hiszen vég
eredményben a családi békességet sem szabad teljesen szem- 
előtt téveszteni.

mely csak a kél hátsó kerékre hat. Meg kell tanulni a ,,szán
húzás" művészetét, be kell idegezni azt, hogy járatásnál nem 
szabad fékezni, nem szabad kinyomni a kupplungot, nem 
szabttd ráadni a gázt. hanem egyszerűen belekormányozni a 
furalásba, azaz abba az irányba elfordítani a kormányt, mely 
irányba a kocsi hátsó része kifarait.
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A nővezető, aki elveszíti a fejét
igen ritka az olyan liöigyvezető, aki ne vesztené el a 

fejét, ha a kocsi nedves utón megfarol. A modern kocsi ab
szolút stabilitása, kiegyenlített négykerékfék rendszere meg
lehetősen immunis a hajdan oly gyakori faralási veszéllyel 
szemben, de egészen biztos, hogy- előbb-utóbb mégis csak be
következik a faralás. Ha bőven van hely és gyér a forgalom, 
úgy nem történhet baj, ha azonban keskeny úttesten, vagy 
sűrű forgalomban farai meg a kocsi, akkor könnyen súlyos 

et lehet a következmény: minden vezetőnek tudnia leéli, 
kell tennie faralás esetén. Ezt csakis .gyakorlattal lehet 
átítani és feltétlenül szükséges, hogy a vezető azonnal 
íja a helyzetet és minden gondolkodás nélkül szinte ön- 
időén parírozza a járatást. A legtöbb nővezető — mint 

| mondottam — spekulatív természetű, ha a kocsi meg
ák: nincsen idő a spekulálásra. Ez az oka annak, hogy 

hölgyvezető kocsija megfarai, úgy igen gyakran meg- 
nik a baj. mert. mire a hölgyvezető elhatározza magát 
hogy „belekormányozzon11 a faralásba, akkor már rend

űt, késő is van.
Melegen ajánlom tehát nagyrabecsiilt női kollégáimnak, 

szorgalmasan gyakorolják a faralást és a faralás pa- 
ását. Nem kell ehhez más, mint elhagyott, síkos úttest 
yakorlott, megbízható férfikísérő, aki előbb bemutatja, 

mit, kell tenni faralásnál és utána meg is tanít a pari- 
i s művészetére. Faralást előidézni nagyon könnyűi, csak 

i n bele kell sikos utón taposni mérsékelt tempóban a 
g vagy ami még jobb hirtelen behúzni a kéziféket.
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Mit kell tudni a hütővizfagyásról? 
Á hideg motor beindításáról?

A néha oly veszedelmes karburátortüzről?
Copyright by Auto-Motor 1935. Utánnyomás k i v o n a t o s a n  i s t i l o s !

Az AUTÓ-MOTOR számára ir ia : 
M A L C O L M  C A M P B E L L

A ma autója hála a technika fejlődésének annyira meg
bízható, hogy csak a legritkább esetekben jelentkeznek 
üzemzavarok. Hímek előfeltétele természetesen az. hogy a 
legszükségesebb és elengedhetetlenebb karbantartási munká
kat valóban elvégezzük vagy elvégeztessük, mert legyen a 
kocsi a legnemesebb anyagból a legprecízebben megalkotva, 

karbantartás és gondozás nélkül nem képes hosszabb ideig 
hűségesen szolgálni.

Az automobil gyermekkorában minden autósnak egy 
kissé mechanikusnak is kellett lennie és ha csak felületesen 
ismerte gépének természetrajzát és élettanát, úgy előbb- 
utóbb biztosan számíthatott arra. hogy olt Hígad valahol az 
országúton - tanácstalanul. Ma már szerencsére elfelejtet
tük mindazt és.még annak sem félnie az autótól, akinek az is 
megoldhatatlan probléma, ha történetesen az öngyújtójában 
kell a tűzkövet kicserélnie.

Ne kuruzsoljunk
Hozzáértés szempontjából három autós-ka 'ágúi ia létezik, 

a teljesen laikus, komoly értő és a kettő közé ékelt típus, 
melynek megszemélyesítője miután hallott már valamit ha
rangozni a karburátorról és azt is tudja, hogy a motort nem a 
büdösség hajtja — szakértőnek 
képzeli magát. Ez az utóbbi tí
pus a legveszélyesebb, mert 
szeret pepecselni, szabályoz- 
gatni. javítgatni anélkül, hogy 
az ehhez szükséges szakértelme 
és tapasztalata megvolna. Ha 
valami kisebb üzemzavarral ta
lálkozik úgy nyakló nélkül 
nekiesik rendszerint pont an
nak az alkatrésznek, melynek 
semmi hibája sincsen és a vé
gén sokkal nagyobb bajt csi
nál. mintha nem nyúlt volna 
semmihez. Amiből az követke
zik, hogy ha nem vagyunk va
lóban mesterei a gépünknek, 
úgy baj esetén bízzuk reá ma
gunkat igazi szakemberre, ke
ressük fel a gyári vagy képvi
seleti szerviszállomást. a meg
bízhatónak ismert műhelyt ahe
lyett, hogy nekiállanánk kuru- 
zsolni.

Természetesen nem aka
rom ezzel azt mondani, hogy 
hozzá se nyaljunk a géphez, mert hiszen vannak olyan kar
bantartási eljárások, melyeket bárki elvégezhet, ha motor 
intelligenciája csak egy fokkal is terebélyesebb a minimumnál.

A motor téli kezelése
így elsősorban a motor téli kezelésére kell utalnom, amit 

mindenkinek el kell sajátítania, ellenkező esetben drágán 
keli megfizetnie könnyelműségét.

Fagypont alatti hőmérsékleten a hűtővíz menthetetlenül 
megfagy, ,ia a motor hosszabb ideig áll. A védekezés módja 
kétféle. Vagy megakadályozzuk azt. hogy a hűtővíz hőmér
séklete a fagypont alá süllyedjen, vagy pedig olyan hűtő
vizet használunk, mely a nálunk észlelt legalacsonyabb hő
mérséklet mellett sem fagy meg.

A hűtővíz lehűlésének megakadályozására legjobb mód 
szer a hatötakarú alkalmazása, ha rövid Ideig állunk «  leg
keményebb fagyban: a hütőtaknró melegen vagy legalább is 
langyosan tartja a hűtővizet. Ennek nemcsak azt köszönhet
jük, hogy hűtővizünk nem fagy be, hanem azt is, hogy az 
újraindít ás könnyebben megy és anti szintén igen fontos 
motorunk magasabb üzemi hőmérsékleten dolgozik, tehát gaz
daságosabban használja ki az üzemanyagban szunnyadó' ka
lóriákat.

Amíg régen egyszerűen felcsatoltuk a hütötakarót, addig 
ma már nem olyan egyszerű a dolog, hála az áramvonalazott 
kocsik részben rejtett hűtőinek, forduljunk tehát a gyári 
képvisidet hoz., mely e 11ár bennünket az egyes típusokhoz való 
speciális hiilötakarával.

A hűtővíz fagymentesitése
Ha kocsinkat hosszabb ideig hagyjuk állani az utcán, 

vag'y pedig Hitetlen helyiségben garazsirozunk, úgy nem ele
gendő a hűtőt akaró, hanem fagy mentesíteni kell a hűtővizet. 
Az is megoldás, ha a garázsba való beállás után este kién 
gedjfik a hűtővizet, mégis azt hiszem, hogy senkinek sem 
okoz túlzott élvezetet a hűtő reggeli feltöltögetése vízzel, a 
karinahurcolás. Igaz, hogy ha reggelenként meleg vízzel tölt
jük fel a hűtőt, úgy sokkai hamarább indulhatunk Htunkra, 
mégis azt. ajánlom, hogy maradjunk meg csak a fagymentes 
hűtővíz mellett.

A hűtővíz [agymentesítő folyadék beszerzésénél óvatosan 
járjunk el. Nem minden fagymentesitő anyag vált be a gya
korlatban. A leghaszontalanabbak a szesztartalma anyagok, 
melyeknek az a kellemetlen sajátságuk, hogy hamarosan ki- 
párölognak a meleg hűtővízből, amivel a hűtővíz fagyállósága 
is megszűnik. Szesztartalma fagygátlót, vagy a közönséges 
denaturált spirituszt csak végszükség esetén használjuk, 
ilyenkor egyszerűen 20 százaléknyit keverünk a hűtővízhez, 
tehát 10 liter vízhez 2 liter spirituszt, de sohase felejtsük el, 
hogy a szesz hamar kipárolog és hűtővizünk menthetetlenül 
befagy.

Nem minden fagygátló jó
Igen sok fagygátló folya

dék szervetlen sókat tartal
maz. Ezek erősen marják a Ilii 
töt, a henger vízköpenyét, 
úgyhogy rövid idő alatt ko
moly károkkal kell számol
nunk, alkalmazásuktól tehát 
óvakodnunk kell. A leghasznál
hatóbbak a glicerint vagy g/i- 
kclt tartalmazó fagygátlók, 
ezek nem marják a hűtőrend
szert. nem párolognak, szagta
lanok. tehát egyszeri töltés 
egész télre elegendő. Célszerű 
a hűtővízbe néha-néha evőka
nálnyi szódabikarbónát vagy 
szódát önteni, aminek az a 
célja, hogy az esetleges sav- 
képződést ’ közömbösítse és 
mentesítse a hűtőrendszert a
savak káros, maró hatásaitól.

A glicerines-glikolos fagy- 
mentesítők nagyon jól bevál
tak a gyakorlatban, rendsze

rint 10—20 százaléknyit kel] a hűtővízbe keverni, a 30—3ü 
százalékos oldat — tehát három vagy három és fél liter 7 
liter vízre, ami összesen tíz liter hűtővizet ad — mínusz 20 
Celziusz foknál sem fagy meg, tehát farkasordító fagyban is 
megállja a helyét.

A fagyálló folyadék azonban csak a hűtővíz befagyását 
és ezzel a híi:ő vagy a hengerblokk elrepedését akadályozza 
meg. melegen nem tartja természetesen a hűtővizet. Ha te
hát kemény fagyban sokáig áll a kocsink, úgy a beindítás
nem fog simán menni. Igen jó megoldás a robbanás és tűz-
menfes benzin vagy petróleum kályhácskák alkalmazása. 
Ezeket a kis kályhákat, a gépháztetö alá rejtjük, amivel meg
akadályozzuk a hűtővíz túlságos lehűlését, A mai modern ko
csik nagvrészéuek nincsen úgynevezett succpléhük — így 
hívják a motort alul tokozó lemez-borítást. Ilyenkor a kály
hát. egyszerűen a motor alá a földre állítjuk, a meleg ugyanis 
úgyis felfelé száll.

Hogyan indítjuk a hideg motort?
A hideg motor beindításánál bizonyos műfogásokat. kell 

alkalmazni, ellenkező esetben súlyos üzemzavarok, kopások 
képződnek. A motorban levő olaj — még az úgynevezett 
fagyálló téli olajok nagyrészt: is — hidegben megstiriisiidik. 
nem tud cirlndálni, nem jut azonnal a kenési helyekre, bera
gasztja a dugattyúkat a hengerekbe. Az önindítót tehát tát 
terheli, a motor, amellett az olaj felmelegedéséig a motor szá 
razon kenőanyag nélkül fut

____ 0L1SANI1N
fagymentesitő folyadék, minden 
hőmérsékletre hatásos

Egy töltés elegendő egy télre, 
a hfltot nem támadta meg;

G yártja  az
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Ha motorunk _ télen egészen lehűlt, úgy indításnál ne 
használjuk az önindítót, hanem fanyalodjunk a kézikurblir.u 
Az eljárás a kővetkező: nyitjuk a benz'incsapot, megúsztat
juk a karburátort, megfelelő mennyiségű gázt állítunk be. el
zárjuk a karburátor szivatószelepét. Kikapcsoljuk a gyújtást 
és néhányszor lassan körülforgatjuk a motort a kézikúrbli- 
val, hogy felszabadítsuk a beragadt; dugattyúkat és me°-szi- 
vassuk a hengereket benzingázzal. Két-háromszori körüífor- 
gatás után kissé nyitjuk a karburátor szívatóját, bekapcsol
juk a gyújtást és erőteljeset rántunk a kurblin mindig alul- 
TÓI felfelé, nehogy visszavágás esetén megsértsük a kezün
ket, Ügyeljünk arra, nehogy túlsók gázt adjunk, mert a mo
tor elfulladhat!

Aki jó minőségű téli olajat használ és villamos berende
zése nagyméretű akkuval van ellátva, az a kézikurblival esz- 
közölt megszivafás után önindítóval is startolhat, bár két
ségtelen, hogy a nehezen forgó motor beugratása erősen túl
terheli az amúgy is túlterhelt akkumulátort.

Este zárjuk el a benzincsapot
Takarékossági és biztonsági okokból célszerű este leállás

kor dzámi a benzincsapot. Hiszen nem kell más hozzá, mint 
egy kis por vagy homok az uszóház tűje alatt, hogy reggelre
üresen találjuk a benzintartányt, ami nemcsak benzinpocséko- 
lás, haliéin tönkreteheti a pneukat is, ha azok történetesen a 
benzinlócsában állanak egész éiielen át,egész éjjelen át,
'̂ ‘"'""y"""""""""""'-’"""""ss'ssss/ssssssssss//ssssssssss/ssss/sssss/ssss/fssss/sfss/rssss//ysssrssss/s*sí

Uj autóhoz
uj fényképezőgépet!

A motor bemelegítése
Ha a motor beindult, úgy egészen kevés gázzal hagyjuk 

szép lassan pörögni legalább öt, de inkább tíz percig, hogy 
az olaj jól felmelegedjék. Ha motorunk termosztáttal, auto
matikus hűtővíz hőmérséklet szabályozóval van ellátva, úgy 
rövidebb ideig tartó melegítés is elegendő, a termosztát 
ugyanis szabályozza a hűtővíz cirkulálását, a hengerblokk 
tehát hamarább melegszik fel.

Semmiesetre se hajtsunk ki a garázsból, még mielőtt, mo
torunk egészen fel nem melegedett. Amíg a fémrészek és az 
olaj fel nem melegedett, addig az olaj képtelen hibátlanul 
cirkulálni. a beszívott gáz lemossa a hengerfalról a hártya
vékony védő olajréteget, többet kopik a motor ilyenkor per
cek alatt, mint máskor hónapok megerőltető üzeme esetén.

Ügyeljünk arra is. hogy amíg a motor egészen fel nem 
melegedett, ne vegy ük vissza hirtelen a gázt. A hirtelen gáz
visszavételnél ugyanis könnyen szúróláng vág vissza a kar
burátorba. ami karburátortüzet idézhet elő.

A karburátortűz
A karburátorlüzfől mindenki retteg és sok vadonatúj 

pompás kocsi hamvadt ócskavassá csupán azért, mert gaz
dája idegességében nem tudta, hogy mit kell ilyenkor csi
nálni.

Karburátortűz esetén ne veszítsük el a fejünket: ez az 
első szabály. A második lépés elzárni a benzincsapot. Ha úgy 
a karburátor előtt, mint a tartánv alján külön csap van, úgy 
mind iá kettőt zárjuk el. Utána pedig adjunk teljes gőzt, 
hogy' a motor kiszívhassa a gázosítóban levő üzemanyagot. 
Semmiesetre se kapcsoljuk ki a gyújtást, és állítsuk le a 
gyújtást, minél hamarább fogy' el a karburátorban levő 
üzemanyag, annál hamarább múlik el a tűzveszély.

Semmiesetre sem szabad az égő karburátort vízzel lo
csolni, ez csak növeli a veszedelmet, a legjobb pokróccal 
vagy vastag szövettel elfojtani a lángot. Jó szolgálatokat 
tesz a homok, a legjobb a poroltó készülék, melynek egyet
len kocsiról sera szabadnia, hiányoznia.

Fplette veszélyes a karburátortííz, amikor a benzintar- 
tány a gépháztető alatt van elhelyezve és a benzincsap nem 
a tartány alatt, hanem a karburátor mellett van közvetlenül 
elhelyezve. Ha ugyanis a karcurátortűz, okozta bőség megol
vasztja a karburátor mellett levő csap forrasztását: a benzin 
vastag sugárban ömlik elzárni a folyást nem tudjuk ős a 
kocsi rendszerint menthetetlen. Ha tehát benzintartányunk a 
gépháztető alatt van. úgy feltétlenül szereltessünk ■— nmenv 
nyűben ez már gy'árilag nem történt meg — csapot közvet
lenül a tartány kivezetéséhez. ez sz elő vigyázat i intézkedés 
knro;irátöri űz esptén lét vagy remiét kérdése.

Amikor sorsára kell hagyni az égő kocsit
Ha történetesen a tartány alatt nincsen csap, elolvadt a 

karburátor mellett levő csap és a benzin sugárban ömlik láng
gal égve, úgv legtöbb sorsára hagyni a kocsit és minél távo
labbra húzódni, nehogy megsérüljünk.

Még valamit. Ne csapkodjuk a lángot a pokróccal, hanem 
elfojtani próbáljuk a tüzet. A lángok csapkodása ugv.'u is nö
veli a tüzet, mert hiszen levegőt legyezünk a tűz fészkéhez, 
amellett az is megtörténhetik, hogy 'a csapkodás alkalmával 
a pokróc beleakad a csapba és kinyitja.

HATSCHEK ES FA R K A S  
3  ÜZLETE!

Uj amatőrmozi-oszlály, filmhívó-laboratórium, filmkölcsönzós, 
Gépcsere. Kedvező fizetési feltételek. Ingyen képes árjegyzék. 
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Hz Ön kocsija is kigyulladhat!
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mmT Ú R Á M SE

s p e c i á l i s  a u t ó t ű z o l t ó  k é s z ü l é k e t

Forgalomba hozza :
F E K E T E  J A N Ó /  T O S O I T Ö S H R V A L I A M T A
Budapest, V, Vilmos császár-út 50. sz. — Telefon : 1-2 1-64.

Kérjen díjmentes 

mutatványszámot

Marelli Lucas
az „Autó-Motor^

kiadóhivatalától: =

vezérképviselet és 
service állomás, eredeti elektromos 
alkatrészek kizárólagos eladása. 
Javítunk bármely gyártmányú és 
rendszerű autóelektromos világitás- 
és gyujtásberendezést garanciával.

Budapest, v., i  TÓTH ÉS STERN
Tátra-utca 4. = autóeleklromos világítás- és gvuj- 

ásbeiendezések precíziós üzeme
i  Budapest, V., Visegrádi u. 50. T.Z-903-73 jr

Sebességben  Cam pbell 
■ f l e g e s z t f é s b e n  

K IA U B E R
G yors! Olcsó !

Ű ZE T
Megbízható i-4-P

VI., JóHai-ulca 14. (Dessewíiy-ulcal oldal)"]!
T e le f o n  : 1 -122-21  -Ű L i

P r e d Z  henger-, fő ten g elyk ö szörü 
lé se k  d u g a ttyú k ,csa p szegek , szelep ek , 
stb. készítése, h en ger h ü v e ly e z é se k  
le g ju tá n y o sa b b a n !

S O L Y M O S S Y  É S  T A R S A  Budapest, Vili,, Tavaszmező ucca 6. Telefon; 1 -4 4 5 -5 5



H a g y a t v&zt&$Vuxk U éb a n ?  

Trafyy&CMt/ HUdbett?
Az Autó-Motor számára irta : MALCOLM CAMPBELL

Copyright hy Autó-Motor 1936. Utánnyomás kivonatosan is tilos

Ugyan mi gyönyörűbb, mint vakító napsütésben végig
suhanni a ropogó-szikrázóan hófehér, szűz hótakarón, 

kényelmesen elhelyezkedve a jó meleg csukott kocsi puha 
párnáin? Ss mégis vannak sokan, akik irtóznak a téttől, akik 
részére megpróbáltatás a téli túra, akik a garázs-plusz- 
faggyá megoldást választják, amikor a hőmérő higanya 

, fázva zsugorodik a nulla pont alá. Sohasem fogom ez.eket a 
fagyosszenteket megérteni, akik annyira félnek egy kis 
/ aratástól, esetleg egy" kis hólapátolástól, hogy a legtélibb 

; hónapokra inkább lemondanak az autóról.
Céltalan volna tagadni: a tél az autós szempontjából 

1 néha bizony megpróbáltatásokat rögtönöz, ezek azonban leg- 
1 súlyosabb formájukban sem olyan leküzd hetet lenek, hogy 

miattuk vissza kellene rettenni már a garázsajtóban. Ter
mészetesen tisztában kell lenni a téli autózás minden forté
lyával, minden problémájával, minden bevált fogásával, er
ről akarok egy kissé elbeszélgetni magyar autós barátaimmal. 

Hogyan győzzük le a ködöt?
A téli problémák legsulyosabbika: a köd, mely azonban 

szerencsére a kontinensen ritkán olyan sűrű. hogy tétlen- 
' ségre kárhoztassa az autóst. Persze más a helyzet itt miná- 
' lünk, ahol az úgynevezett borsóleves-köd — ez a zöldesbar- 
, nás, kellemetlen illatú légnemű főzelék — nem tartozik a 
■ meteorológiai ritkaságok közié. Magyarországon minden bi- 
I zonnyal ritka az olyan sűrű köd. mely Londonban néha na

pokra nemcsak a közlekedést bénítja meg, hanem zseblám- 
’ pát kényszerít a legbékésebb gyalogjáró kezébe, ha az illető 
:] történetesen nem szorgalmazza azt. hogy idegen hálószobába 
I. toppanjon be — véletlenül.

A sűrű köd legyőzésére, sajnos, mindezideig tökéletes 
technikai berendezésünk nincsen, bár a modern ködlámpák 
erősen enyhítették a helyzetet. A legtöbb modern kocsin 

. megtaláljuk a ködlámpát, helyesebben a kettős-sugarú fény- 
ij szórót, melynek fénykévéje akár kapcsolóval, akár mecha- 
: nikai buktató szerkezettel tetszés szerint irányítható előre, 
■' vagy lefelé. A ködlámpa különösen akkor hatásos, ha sárga 
; üveggel van szerelve, vagy pedig olyan izzót alkalmazunk.
, mely sárgaszínű üvegből készült, a sárga fény ugyanis nem- 
v csak jobban hatol át a ködön, hanem egyúttal kevésbé vakít.

A köd nagy problémája ugyanis az: megvilágítani a köz vet - 
! lenül előttünk elterülő terepet anélkül, hogy a ködben éle- 
: sen kirajzolódó fénykéve a saját szemünket vakítaná, 
i. Kitünően beváltak a speciális ködlámpák, melyek az 
li alváz legelején, minél mélyebben vannak elhelyezve és igen 

hosszú, felül elhelyezett fényvédő palásttal védik a vezető 
szemét. Természetesen nem elég felszerelni a ködlámpát, ha
nem jól be is kell állítani, A ködlámpa ugyanis akkor ha- 

i, tásos, ha a baloldali lámpa sugárkévéje egy kissé balra és 
csak kis távolságra világít és így megvilágítja a iárda. 
vagy az országút burkolatának szegélyét. A jobboldali lámpa 
csak éppen annyira világítson, hogy a szembejövő forgalom
nak jelezze gépünk helyzetét.

Ködben hatástalan a reflektor!
Sűrű ködben reflektort használni veszedelmesebb, mint 

' hideg vizet önteni télen a forgalmi rendőr nyakába, A ref- 
. lektor fénykévéje kettős vakító súg árny aló,bot vetít a kocsi 
‘í elé és kevesebbet látunk, mintha teljes sötétségben halad

nánk. Ha azonban nincsen ködlámpánk vagy reflektor-buk- 
, :ató berendezésünk, úgy a legjobb megoldás feláldozni egyik 
, rsebkendőnket. jól beburkolni vele a bal reflektort és a 
j jobboldali fényszóróból kiszedni az izzót, vagy ami még 
. jobb: átkapcsolni a jobboldali lámpa vezetékét, olymódon, 

nogy annak reflektor izzója helyett a gyengefényű városi 
'törtéje" világítson. Különösen akkor hatásos ez az ideigle- 
íes szükségmegoldás, ha sikerül valahol tenyérnyi sárga 

, rettofánt szerezni melyet megnedvesítve rátapasztunk a 
baloldali reflektor üvegére még mielőtt zsebkendővel burkol
nánk be.

Mi történjék a szélvédővel ?
Ködben úgy haladunk a legjobban, ha a szélvédőt \e- 

lajtjuk és szabaddá tesszük a kilátást. Ha a köd faggyal 
tárosul, úgy a pára ráfagy a szélvédő külső felületére^ a 
égj óbb szélvédőtörlő sem képes levakarni a vékony jégré- 
eget. Belül pedig  ̂ hála a kocsi belsejében képződő párának 
omályos nedvesség réteg rakódik a szélvédőre, ami vég

eredményben kettős akadályt képez. Újabban sikerrel hasz
náljuk az úgynevezett defrosstereket, a villamos szélvédő- 
melegítő készülékeket, melyek olyan hőfokon tartják a ve
zető szeme előtt a szélvédőt, hogy arra pára nem rakódha- 
tik le belülről és nem fagyhat rá kívülről. A jó defroszter 
jó szélvédőtörlővel kombinálva az egyedüli célravezető meg
oldás!

Az ázott, a havas és a fagyott talaj
A tél megpróbáltatásai közül a legenyhébb az ázott, ned

ves talaj, mely csúszásokra ad alkalmat. Sokkal kellemet
lenebb csúszások adódnak a havas talajon, a legveszélyesebb 
azonban a jeges úttest.

Ha az úttest ázott, úgy mindig gondoljunk arra, hogy 
kívánatos a fokozott óvatosság, mert fékeink csúszós tala
jon hatékonyságuk felét elveszítették. Minél fokozatosabban 
gyorsítani és lassítani, minél kesztyűsebb kézzel kezelni a 
gázpedált és a féket: ez legyen az aranyszabály. Ha a ke
rekek túlpörögnek, úgy vissza a gázt. melyet óvatosan csak 
akkor adunk megint rá. ha érezzük, hogy kerekeink ismét 
tapadnak.

A tapasztalt vezető első pillantásra meg tudja állapí
tani, hogy az előtte levő nedves úttest erősen avagy csak 
gyengén csúszik. A tükrösen, fényesen csillogó úttest feltét
lenül csúszós, a tompafényű kevésbbé. nem árt ezt jól meg
jegyezni. Nagyon csúszósak az olyan utak, melyek lehullott 
falevelekkel vannak borítva. Ha a kiszáradt falevél meg
ázik. úgy az úttest jobban csúszik, mintha szappannal lenne 
bekenve: indokolt a legnagyobb óvatosság!

Mit kell tudni a hóláncokról ?
A hó ellen kitűnő fegyverrel rendelkezünk: a hóláncok

kal. Ha az utak hótakarója eléri az arasznyi vastagságot), 
vagy ha dombos vidéket ejtünk az utunkba, úgy feltétlenül 
szereljünk hóláncokat. Nemcsak a hátsó kerekekre való hó
lánc. az elsőkre is legyen gondunk. A hátsó kerekekre szerelt 
hólánc ugyanis visszaadja kerekeink kapaszkodóképességét 
és csökkenti a faralásokat és csúszásokat. Az első kerekekre 
pedig azért kell lánc. hogy kormányunk hatékony legyen, 
csupasz első kerekekkel havas úton ugyanis nagyon nehéz 
tartani az irányt és a kocsi vem reagál kellőképpen a kor
mány elfordítására.

A hóláncok felszerelése gondot igényel, a láncokat nem 
szabad sem túl feszesen, sem túl lazán felrakni, egyben 
ügyelni kell arra. hocv a láncok ne csapódjanak neki me
netközben a sárhányóknak, az alváznak, a kormányműnek 
és a karosszériának. A hólánc felszerelését meg kell tanul
nunk. ha ismerjük a fortélyát, úgy néhány perc alatt készen 
vagyunk a munkával, ellenkező esetben órákig is elpiszmog
hatunk velük, különösen akkor, ha speciális láncokkal van 
dolgunk.

Ha esőben fontos a jó kilátás, úgy hóesésben kettőzöt
ten fontos. A jó  szélvédőtörlő és a jó  defroszter itt is segít, 
ha ilyen nem áll rendelkezésre, úgy az egyedüli megoldás 
felemelni a. szélvédőt, Legfeliebb egy kis havat kapunk az 
orrunkra, ami azonban kevésbbé veszélyes, mintha szélvé
dőnk be van havazva, és az előttünk levő terepet inkább 
csak sejtjük, mint látjuk.

A behavazott főbb útvonalakon rendszerint csapást taposnak 
ki az előttünk járt kocsik, a legjobb megmaradni a csapás
ban. Ila azonban ki akarjuk kormányozni a csapásból a 
kocsit, úgy nagyon óvatosan járjunk el, a kormányt ugyanis 
nagyon erősen el kell fordítani, hogy kikerüljünk a kettős 
barázdából, ha abban a pillanatban, amikor kikerülünk a 
csapásból nem vesszük vissza a kormányt, úgy könnyen ke
resztbe faralhat a kocsi.

Lejtőn vaav emelkedésen fokozott óvatossággal halad- 
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iu.:k. Egyenletes, síma iramban vegyük az emelkedőt, ha 
ugyanis az emelkedő teteje előtt leállunk, úgy nem tudjuk 
j'-mét mozgásba hozni a kocsit a kerekek tulpörgése miatt és 
kénytelenek vagyunk talán kilométereket visszafelé tolatni, 
hogy sík terepre érve ismét lendületet vehessünk. Lejtőn 
lefelé kapcsoljunk vissza harmadikra vagy inkább máso
dikba és tartsunk egyenletesen lassú tempót.

H a  je g e s  a z  u t !
A tél autós-meglepetései közül tagadhatatlanul a jeges 

talaj a legkellemetlenebb. A jéggel borított úton a hólánc 
nagyon hasznos ugyan, de nem nevezhetem százszázalékban 
hatékony megoldásnak, csupán a fokozott óvatosság visz 
.-•lhoz. A legkellemetlenebb éjszaka haladni jeges úton, ami
kor egyes útszakaszok jégmentesek, néhány méterrel odébb 
viszont korcsolyapályával találkozunk. Ha a jeges talajon 
i rgfaral a kocsi: ne próbálkozzunk a fékkel, hanem símán 

*>: óvatosan kormányozzunk bele a furalásba, azaz abba az 
irányba fordítsuk a kormányt, amerre a kocsi fara csúszott 
ki Ha jeges talajon a fékhez folyamodunk, úgy kerekeink 
b lt vei r óznak és kocsink egyszerűen kormány ozhatatlanná
válik, arra szánkázik, amerre az neki tetszik.

A legtöbb bajt a jeges felületű kapaszkodók okozzák, 
ugyanúgy kell eljárnunk, mint a havas talajon: símán, 
fiírenletesen kell feliramodni. A  hólánc sokat segít, néha 
a :. aban a kocsi belsejében levő szőnyegeket kell elővenni.

z utasok két legügyesebbje egy-egy szőnyeggel felszerelve 
kh-záll és igyekszik a szőnyeget a tulpörgő hátsó kerék és a 
jcc ’s talaj közé juttatni, hogy a kerék megkapaszkodhas- 
. ' A szőnyeges segítő ügyessége azért fontos, mert ha nem 
" ,-ja erősen a szőnyeget, úgy azt a tulpörgő hátsó kerék 
úl;> kilövi lefelé a lejtőn, hogy az ügyetlen segítő bizony tal
palhat utána.

Aki havas-jeges talajon vezet, az legyen mestere a 
fa iilás parirozásának. Sajnos, a legtöbb vezető úgy van ez- 
.'i.. mint a repülő az ejtőernyővel, nem gyakorolja magát 
addig, amíg csak reá nem kényszerül.

Hogyan parírozzuk a faralást ?
A faralásról és annak ellensúlyozásáról egyik korábbi 

ciitkemben bőven emlékeztem nieg, mégis célszerűnek tartom 
d t gönystílusban megismételni a következő aranyszabá- 

’ .okát:
— Ha a kocsi meg farai, azaz fara jobbra vagy balra

kicsúszik, úgy ne fékezzünk, ne kupplungózzunk ki, hanem 
vegyük el a gázt és fordítsuk a kormányt abba az irányba, 
amerre a kocsi fara kicsúszott. Ha tehát a kocsi fara a 
járdaszegély felé kezd csúszni, úgy kormányozzunk a járda- 
szegély felé.

— A kormánymunka mindig óvatosan történjék, minden 
hirtelen mozdulat vagy rántás nélkül.

— A faratás sikeres parirozása után a kocsi rendsze
rint újra meg farai, ezúttal azonban az ellenkező irányban, 
legyünk tehát erre készen.

— A kocsi eleje ritkábban csúszik meg, mint a fara. Az 
elsőkerék csúszásnál sem kell elveszíteni a fejünket, hanem 
fokozott kormány el fordítással parírozunk. A csúszó első ke
rekek ugyanúgy hatnak, mint a szánkó kormánylécei, itt is 
a csúszásba való belekormányzás legyen a szabály.

— A nagyon puha gumi fokozza a faralási veszélyt.
— Ha faratás következtében valamelyik kerék nekiütő

dik a járdaszegélynek, vagy valami más szilárd akadály
nak, úgy azonnal leállni és alapos vizsgálatot tartani, mert 
ha nyolcast kapott az abroncs, vagy elszakadt egyik-másik 
küllő, úgy a kocsi stabilitása erősen csökken. Ha a kerék 
meg sémiit: elő a pótkerékkel.

Ha leállítjuk télen a kocsit. . .
Ha mégis akadnak kishitűek, akik nem mernek télen el

mozdulni a kályha mellől és telelni küldik a kocsijukat, 
azok fogadják meg az alábbi tanácsaimat:

— A kocsit a lehető legszárazabb helyiségben kell tá
rolni. A garázsok rendszerint nedvesek, amivel rozsdásodás 
jár.

— A hűtővizet eresszük ki. Az alváz és a karosszéria 
fémrészeit kenjük át vastagon zsírral, vagy jobbfajta va
zelinnal.

— Az akkumulátort szedjük ki és adjuk át a villamos 
szervisznek azzal, hogy havonta töltsék azt fel árammal.

— Kenjük be vastagon zsírral az elektromos berendezés 
minden érintkező kapcsát.

— Ürítsük ki a benzintartályt és a karburátort.
Állítsunk bakokat a gép alti, hogy mind a négy ke

rék a levegőben lógjon, a rugólapokat kenjük jól át zsírral.
— Ha hosszú ideig áll a gép, úgy hetenként fordítsunk 

egyet a kurblin, nehogy mindig ugyanazok, a szelepmigók 
legyenek állandóan összenyomva.

F e h é r  fávfény, s á r g a  közelfény.

Minden autósnak az „Autó-Motor^ táborában van a helye!
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