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v6rra annaks aastas 800 000 rubla sdds-
tu.

Praegu kasvab saarte ametkondlik
autopark mdrksa kiiremini iildkasuta-
tavast autopargist. Autotranspordiet-
tevStted ei ole huvitatud kahjumit
andvate fllevdinavedude mahu suu-
rendarnisest. Seepiirast on saarte toot-
misettev6tted sunnitud soetama auto-
sid ning kandma p6hitegevuse kasumi
arvelt suuri kulusid nende iilalpidami-
seks.

Autovedude edasiseks tsentraliseeri-
miseks oleks vaja tdiustada majanda-
mismehhanismi ja parnna selle hoovad

- plaani, tariifid, kasurni - tootarna
6iges suunas. KOsimuse lahendamiseks
vajatakse vabariigi direktiiv- ja plaa-
niorganite abi.

Vedude reorganiseerimiseks kauge-
mas tulevikus on veel iiks huvitav
v6imalus. Paljudes maades on loodud
hdljuklaevu, mis ei vaja sadamaehiti-
si, vaid randuvad otse laugele mer,e-
rannale.

Lddnemere jaoks on instituudis
<AenuopHHI4npoenr> projekteeritud
hdljukpraamid CBn-30, CBn-90 ja
CBn-200 (number nditab kandevdi-
met tonnides). Nende kiirus on 50
km/h. Suurimat praami saarte oludes
kasutada ei tasu k6rgete ekspluatat-
sioonikulude ja pikemate seisuaegade
t6ttu kuival (laadimise-lossimise aeg
kasvab proportsionaalselt praami kan-
dev6imega). Praam CBn-90 suudaks
Rohuktla-Heltermaa marsruudil oma
suurema s6idukiiruse t6ttu asendada
kaht <Viirirsir-ttiripi praami. Uhe praa-
mi CBn-90 kasuta,misel mandri ja
Hiiumaa vahel kasvaks veo omahind
seal praegusega v6rreldes 1,8 korda.
Tuleb aga arvestada, et sellel liinil
praegu sditvad praamid on amo'rtisee-
runud ning uute praamjiiiilbhkujate
rakendarnine v6ib Virtsu-Kuivastu
marsruudi kogemu,ste pdhjal praami-
veokulusid suurendada rohkem kui
1,8 korda.

Praamide CBn-30 laialdasemat ka-
sutamist saarte kaupadega varustami-
sel pidurdab nende vdike kandev6ime.
Arvestades aga, et selle praami kesk-
mised ekspluatatsioonikulud oopdevas
on ligikaudu kolm korda vdiksemad
praami CBn-90 omadest, v6iks praa-
mi CBII-30 kui <meretakso> kasuta-
mise sfiidriks jiitida kiireloomuliste
veoste ja s6iduautode riletoimetamine
eritariifi alusel marsruutidel Rohukii-
Ia-Heltermaa, Rohukrila-Vormsi,
Rohukiila-Orissaare ja Heltermaa-

Orissaare. H6ljukpraamide kasutami-
ne Virtsu-Kuivastu liinil ei digusta
ennast majanduslikult, sest vdikese
veokauguse t6ttu liiheb kaduma nende
peamine eelis - kiirus.

H6ljukpraamide v6imalused selgu-
vad alles tegelikus toos. Vaja oleks
taotleda vabariigile selliste praamide
ehitamist ja eraldamist.
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Karburaatorlte korrastamlne. Hari-
likult piirdutakse ujukikambri puhas-
tamisega ja bensiini taseme kontrolli-
misega. Selleks eemaldatakse karbu-
raatorilt kaas. P6hjalik puhastamine
ja detailide kontrollimine bensiini
sddstmise eesmdrgil on aga vdimalik
[ksnes mahav6etud karburaatori pu-
hul. Demonteerimise ajal oldagu ette-
vaatlik, et mutrid sisselasketorustikku
ei kukuks. Ka ei tohiks bensiinivoo-
liku otsakult mahat6mbamiseks tarvi-
tada suurt j6udu. Etiitilimata bensii-
niga pestud karburaatori lahtiv6t-
mine toimugu puhtal toolaual, mis on
hdsti valgustatud. Vastasel korral v6i-
vad pisidetailid kaduma minna.

Keeratakse lahti viis karburaatori
kaant hoidvat kruvi. Siis vabastatakse
teleskoopvarras 6huklapi hoova ktil-
jest. Selleks kergitatakse varda pee-
nemat otsa rilespoole, kuni ta tuleb
hoova soonest vdlja. Kaane eemalda-
misel peab tihend terveks jiieima.

Seguklapikoda on karburaatori ktil-
jes kahe kruviga. Siingi on tarvilik
ettevaatus, sest kartongtihendid kum-
malgi pool 3-mm paksust soojusiso-
latsiooniseibi on 6rnad. Tuulutussiis-
teemi siibri kdttesaamiseks on vaja
I Algus aiakirjas <Tehnika ja Toot-
mine>, 1982, nr. 6.

seguklapi telg viilja v6tta. Seda saab
teha alles siis, kui seguklapid on telje
ktiljest eemaldatud. Seguklapi otsast
kdrnitud kinnituskruvide keeramiseks
kulub iisna palju j6udu. Painete vdl-
timiseks on soovitatav telg kruvide
keeramise ajaks alusele toetada.

Ujuki telg liikatakse l6ikega toendi
poole vdlja. Kui ujuk on kiitte saadud,
v6ib klapipesa 10-mm v6tmega viilja
keerata. Seejdrel vaadatakse detailid
tile.

Ujuk peab olema terve ja esialgse
kujuga. Ujuki keel ei tohi ndela ko-
has konarlik olla. Ujuki mass peab
olerha 11 ... 13 g piires. Korras uju-
kin6el liigub pesas vabalt oma kaalu
m6jul. Pesa ja n6ela liitepindadel ei
tohi leiduda kulumisjiilgi. N6ela kuul
peab olema liikuv. Need detailid, mis
on vigased, vahetatakse vdlja. Koos
n6elklapiga peaks vahetama ka tihen-
di.

Karburaatori kerest keeratakse vdl-
ja ktituse- ja dhudtiiisid ning eemal-
datakse emulsioonitorud. Avadega
detaile leotatakse vaikainete k6rval-
damiseks 10.. . 15 minuti kestel atse-
toonis. Karbpraatori kanaleid pestakse
bensiini v6i atsetooniga ja puhutakse
suru6huga lebi. Selleks keeratakse
rehvipumba vooliku otsa kooniline
nippel.

Ktituse taseme reguleeri-
m i n e. Kiituse tasemest ujukikambris
s6ltuvad bensiinikulu, mootori erk-
sus, tiihikdigul t<iotamine ja kdivitu-
mine. Seepdrast ei jdeta lahtiv6etud
karburaatoril ujuki asendit kunagi
kontrollimata. N6elklapi vahetamise
korral on taseme reguleerimine hdda-
vajalik.

Karburaatoritel <2101> (2106D

on bensiinl ettentihtud tase ujuki-
kambris 2l v6i 22 mm allPool kaane
liitepinda. Otseselt taset m66ta ei saa.

M66detakse ujuki kaugust kaane ti-
hendiga pinnast, see peab olema
6,25...6,75 mm v6i 7,25 '..7,75 mm
(vt. tabelit). M66tevahendina kasuta-
takse sobiva ltibim66duga varrast.
Karburaatori kaas asetseb m66tmise
ajal vertikaalselt, nii et ujuk hoiab
n6ela pesas, kuid ei vajuta kuuli n6e-
Ia sisemusse. Ujuki asendi muutmiseks
painutatakse keelt, mille pind peab
olema sile ja jiiiima n6ela teljega
risti. Ujuki etteniihtud kdik on 8 mm.
Kokkupandud karburaatoril ei tohi
ujuk puutuda vastu seii:a.

Hoovastiku reguleeri-
mine. Enne karburaatori autole pai-
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5. Karburaatori <2I05r reguleerimise
kohad. I - segukruvi, 2 - emulsiooni-
kruvi.

galdamist kontrollitakse seguklappide
avanemist. Kui karburaatori (2101)t

v6i <2103> hoob 10 (joonis 3) on poci-

ratud seguklappide suletud oleku
asendisse, peab abikamhri seguklapi
serva ja tileminekusiisteemi pihus-
tusavade poolse seina vahele jiidma
0,02- . ..0,03-mm pilu. Abikambri
seguklapi algasendit reguleeritakse
kruviga.

Oletame, et hoob l0 on pooratud
asendisse, kus sektori ll nukk puudu-
tab hooba 12. Siis peab p6hikambri
seguklapp olema avanenud 6,75. . .

7,?5 mm. Reguleeritakse sektori 11

nuki painutamisega.
M6lemad seguklapid avanevad

ttiielikult siis, kui hoob 10 on ddr-
mises asendis ja sektor 11 toetub
vastu seguklapikoja kiihmu. Avatud
seguklapi kiilje kaugus segukambri
ddrgrisest punktist on 14,5 . . . 15,5 mm.
Reguleerida saab sektori alumise
hoova painutamisega.

Karburaatoril (2105D tuleb eriti
tiihelepanu poorata mikroliiliti asen-
dile, sest sellest s6ltub tiihiknigudko-
nomaiseri talitlus. Kontrollimiseks
r'6etakse juhtmed liiliti ktiljest lahti
ja iihendatakse vabanenud klemmid
testri vdi proovilambiga. Tdiesti sule-
tud seguklapi korral on karburaatori
hoob vastu ltilitit, nii et see voolu ei
juhi. Kui aga sama hooba l6tku ulatu-
ses pocirata, peab proovilamp siittima.
Seguklapp seejuures veel ei avane.
Reguleerimiseks keeratakse liiliti hoi-
dekruvid lahti, et kinnitada ta uues,
nihutatud asendis.

Kiirenduspumba kont-
rollimine. Kiirenduspumba vdi-
kese tootlikkuse t6ttu on mootor tuim,
paigalt liikumisel v6ivad tekkida va-
helejiitud. Liiga suure tootlikkusega
pump aga raiskab bensiini. Kiirendus-
pumba tootlikkust kontrollitakse siis,
kui karburaator on mootorilt maha
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v6etud. K6igepealt valatrakse ujuki-
kambrisse bensiini ja avatakse kiim-
me korda seguklaPPi, et Pumba kana-
lid tiiituksid" Seejdrel pa'igutatakse
p6hikambri alla m66teanum ja Poo-
ratakse seguklaPPe uuesti kiimme
korda lahti ja kinni. Anumasse peab
kogunema ettendhtud kogus (vt. tabe-
lit) bensiini (5,25. . , 8,75 cm3, karbu-
raatoril <21051 2,5 . ..4,5 cm3).

Tootlikkuse muutmiseks keeratakse
kruvi 12 (joonis 2), mis muudab ben-
siini tagasivoolu pumbast ujukikamb-
risse. Bensiini sddstmise huvides v6ib
pumba tootlikkuse reguleerida alumi-
se piiri ldhedale, juhul kui see ei hal-
venda rndrkimisvddrselt auto kiiren-
dust. Karburaatorite c2101> esimestel
viilj,alasetel on tootlikkuse reguleeri-
miseks vdiuralik muuta pumba hoova
telje asukohta.

Vdikese tootlikkusega pumbal on
kas diafragme viilja veninud v6i ei
lase pessa kinnijiiiinud suruklapp ben-
siini liibi. M6nikord on kiirendus-
pumba suruklapi kuul kadunud v6i
ebatihe. Sellisel juhul suureneb ben-
siinikulu mitme liitri vdrra, sest 6hu-
vool imeb bensiini pidevalt viilja,
Kiirenduspumbatalitlust sanb kont-
rollida ka mootorile paigaldatud kar-
buraartoril, kui 6hufiltri kaas on
eemaldatud. Seguklapi avamisel peab
p6hikambrisse bensiini piserduma.
Mootori tihtl,aselt suure pocirlemissa-
geduse puhul ei tohi pihustist bensii-
ni tulla ja pihusti timbrus peab jiiiima
kuivaks.

Tiihikiiigu reguleeri-
m i n e. Tiihiktiigu pciorlemissagedust
ja heitgaasi CO-sisaldust reguleeri-
takse temperatuurini 80 . . .90 oC soo-
jenenud mootoril. Eelnevalt peavad
klapid olema reguleeritud ja siitite-
stisteem nii korras, et ei esineks vahe-
lejtittusid. Kindlasti puhastatakse ja
reguleeritakse katkesti kontaktid ja
sriiitektitinlad.

Alates 1976. aastast toodetud kar-
buraatoritel iimbritsevad tiihikiiigu
emulsioonikruvisid puksid, mis lase-
vad kruvi keerata ainult piiratud ul,a-
tuses. Hooldusjaamas gaasianaliisaa-
tori jiirgi reguleerimisel keeratakse
puks vajaduse korral katki ja asenda-
takse uuega. Omal kdel piirdepuksi
k6rvaldada ei tohiks, sest see v6ib
suurendada nii heitgaaside mtirgisust
kui ka bensiinikulu.

Reguleerimise algul keeratakse
emulsioonikruvi (n6elkruvi) asendisse,
mille puhul mootor tootab k6ige kii-

remini. Seejiirel keenaitakse seguklap
piirdekruvi, kuni saavutatakse ette
niihtud pd<irlemissagedus. See o!

mootoritel BA3-2101, BA3-210:
84'3-2106 ja MeM3-968F 750...80
p/min. ning <Moskvit3ir mootori
(412> 900 p/min. Mootoril BA3-210
muudetakse pocirlemissagedust segu

kruviga I (joonis 5) ja see peab olern
850. ..900 p/min. Seejiifet keeratnks
emulsioonikruvi 2 sellisesse asendisst
et gaasianaliisaatori ndi't vastaks not
mile.

GOST 17.2.2.03-77 jiirgi on heil
gaaside lubatav CO-sisaldus ttih
kdigu viihima pc!<irlemissageduse kor
ral jiirgmine: enne 1978" aasta 1. jut
lit.valmistatud autodel 3,5 %, 1980. i
f . iaanuarini ehitatud autodel 2,0'
ja veel uuematel autodel 1,5 70. Kr
vdntvOlli poorlemissagedus on 0,

nimipoorlemissagedust, on lubartava
CO-protsendid vastavalt 2,0, 1,5 ja l,t
Reguleerimine l6peb poorlemissagt
duse teistkordse tapsustamisega s(

guklapi piirdekruvi v6i segukrut
,abil.

Reguleerimisel kodutingimustes pi
rast karburaatori lahtivdtmist taliti
takse jdrgmiselt. Seguklapp seatakr
piirdekruvi keeramisega asendissl
kus mootor toritab vdhima p66rlemir
sagedusega vahelejiittudeta. Emuls
oonikruvi (ndelkruvi) keeratakr
asendisse, kus p6orlernissagedus o

suurim. Vdhenda,takse uuesti pijo
lemissagedust piirdekruvi keeram
sega. Emulsioonikruvi keeratakse n

palju sissepoole, et tekivad vahel
iiitud. L6puks keeratakse emulsioon
kruvi 30...60o vdljapoole. Kui autr

on tahhomeeter, tapsustathkse p<iti

lemissagedust piirdekruvi keerqm
sega.

Karburaatoril (2105D v6ivad piird,
puksid ka'tki minna. Et nende tiikt
ktitte saada, tuleb reguleerkruvr
viilja keerata. Seejdrel keeratekse mi

lemad kruvid ettevaatlikult ldpu:
sisse. Ti.ihikdigu reguleerimist aiu

tatakse pdrast seda, kui emulsioon
kruvi on 4 . . .4,5 j,a segukruvi 4,5. .,
pooret viiljapoole keeratud.

Reguleeritud kerburaatorit kon
rollitakse gaasipedaali kiire liiguti
misega. Mootor ei tohi pedaalile vi
jutamise vdi pedaali vabastamise td
tu seiskuda. Piirdepuksid vajutatakr
kohale sellises asendis, et emulsioon
kruvi saab vaid sissepoole keer'
ta. Segukruvi piirdepuks peab ag

v6imaldama kruvi keeramist veeranl
pocirde ulatuses m6lemale poole
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K.iivitusseadme regu-
leerimine. Reguleerimine on vaja-
lik tiksnes siis, kui esineb kdivitus-
rasNusi. Kontrollimiseks pociratakse
hooba I (joonis 3) nii palju kui v6i-
malik vastupdeva" Ohuklapp peab
selle tulemusena tdielikult sulguma.
Varda 3 ots jiiiib samal ajal varre 4
viiljal6ike l6ppu, kuid ta ei tohi vart
liigutada. Vaj,aduse korral saab var-
rast 3 painutada.

Tdiesti suletud dhuklapi korral ava-
neb p6hikambri seguklapp karbu-
raatoritel <<2l0lr, 0,80 . . . 0,85 mm ja
karburaatoriitel <2103> 0,85. . . 0,90 mm.
Reguleerimiseks sn v6imalik painu-
tada varrast 16. Kui vars 4 ltikata ddr-
misse parempoolsesse asendisse, peab
dhuklapp avanema 6,75. . . V,2S mm
ulatuses. Ohuklapi avanemist regu-
leeritakse kruviga 6.

Diiti s id e val im in e. Karburaa-
tori detailide valmistamise hiilbed on
nii suured, et 6hu ja bensiini vahe-
kord kiittesegus v6ib riht 'tiiripi kar-
buraatoritel erineda 12 70. Kasutamise
kdigus suurenevad htilbed veelgi.
Diitiside hoolika valikuga on m6nel
autol v6imalik iisna suurel miiiiral
bensiini sdiista. Dtitse ei vahetata en-
ni!, kui mootor ja karburaator on iga-
ktilgselt korrastatud. Tcio on mahukas,
vajab aega ja vdimalusi proovisditu.
deks ning lukksepaovkusi.

K6igepealt peaks kindlaks mdd-
rama auto tegeliku bensiinikulu. Sel_
leks .valatakse paak enne pikemat
s6itu ddreni tdis, et saaks tdpselt
m66ta, kui palju bensiini paaki pii-
rast juurde mahub. K6ik proovis6idud
peavad toimuma tihesugustes tingi.
mustes, tuleb t,iihele panna kiirust,
teeolusid, liiklusintensiivsust, tuule
tugevust, koorma kaalu, rehvide
rdhku, pakiraami olemasolu jne. peale
selle tuleks proovida, kui kaua vOi kui
palju maad on vaja $dita kiiruse
juurdekasvu saavutamiseks. Niiiteks
sdidetakse tihilase kiirusega 60 km/h"
Teatud. mdrgist (puust, kilomeetri-
postistf alates kiirendatakse autot
kdiku vahetamata kiiruseni 90 km/h.
Jiitnud meelde koha, kuhu auto j6u-
dis, on hindamisalus jiirgmisteks
proovisditudeks olenlas" V6ib ka
m66ta vahemaa vdi aja, mis kulub
lulratava kiiruse $aavutamiseni kohalt
liikudes, vahetades kfiike harjumuseks
kujunenud kiirustel. Sellised proovi-
s6idud iseloomustavati veoomadusi
ja nende jdrgi v6ib hiljem kontrollida
autb iildseisundit.

Bensiinikulu vdhendarniseks kesk-

6. Dtitisi ldbilaskevdirne mdritmise
skeem. I - tditevoolik, ? - nivooanum"
3 - toru, 4 - lnrmmikork" S .- dtiiis,
6 - iilevoolutoru.

miste kiiruste piirkonnas valitakse
p6hikambrile 10...2O olo vdiksema
lSbilaskev6imega peadii0sid. Need
v6ib vdtta teise karburaatori varu-
komplektist, kui sealsete dtitiside
numbrid on 5. . . 15 v6rra vdiksemad,
v6i valmistada utiilsetest dritisidest.
Originaaldiiiis jiitigu selleks puhuks,
kui on vaja esialgne olukord taas-
tada.

Enne varudtitisi muutmist tuleb
kindlaks mddrata originaaldiiiisi
ldbilaskev6ime. Tingltibim66t seda
ot$eselt ei vtiljenda. Dritisi liibitaske-
v6imet rn66detakse joonisel 6 niiida-
tud seadmega, mille vdib ise valmis-
tada. Seadme tilemises osas asub
anum, mille iilesanne on hoida vee
taset toru 3 kohal" Toru alumine ots
l6peb voolikuga. Selle ktilge kinnita-
takse kummikorgi 4 abil dtiiis 5 nii,
et vee voolamise suund iihtiks ben-
siini voolamise suunaga. Kui vee tase
on seatud dtiiisist 1000 mm kdrgemale,
m66detakse iihe minuti jooksui diiiisi
ldbiva vee kogus.

Varudtiiisi liibilaskev6ime vdhenda-
miseks on vajalikud jootekolb, diiiisi
siseldbim66dule vastavad puurid ja
kolmekandiline n6eljas h66rits. Vii-
mase v6ib valmistada peenviilist.

Diitisiava liibim66tu vdhendatakse
tinat,amisega. Dtitis aetakse jootekol-
viga kuurnaks ja torgatakse temasse

happene tinatatud vasktraat. Seejdre
hd6ritsetakse dttisi ava m6lemast ot
sast veidi kooniliseks ja m66detaksr
ldbilaskev6imet.

Karburaatoril <2101-1107010-02r
vdib esialgu vahetada p6hi- ja abi
kambri dtitsid nr. 130 ja l2S. p6hi
kambri dtiiis vahetatakse .iiirjest viiik
semate vastu, kuni tekivad lahja kiit
tesegu tunnused: vahelejdtud v6i ae
vastusbd seguklapi avamise ajat ji
tdukeline vedu mootori vdikese v6
keskmise p<lorlernissageduse korral
Ldplikult jdetakse karbureatorile ser
vdiksema ldbilaskevdimega diiiis
mille puhul lahja segu tunnuseid e
esine. Kui aga vdimsus tundub iihtlasr
veo korral vdike, vdib valida kiimnr
numbri vdrra vdiksema 6hudiitisi

Miinikord tekib vdiksema peadiiiis
t6ttu paigalt liikumisel nn. ttihi koht
kus mootor ei vea. Sellisel juhul or
vaja suurendada bensiini etteanne
tthikiiigustisteemi kaudu, valides suu
rema liibimddduga tiihikiiigu-kfitu
sediitisi. Emulsioonikruvi keeraminr
selles osas palju ei aita, sest see muu
daks segu koostist peamiselt tiihiktiigr
vdhima poorlemissageduse korral, mir
iileminekureiiimi peaaegu ei m6juta

Ktituse etteannet tiihikdrgusrlsteem
kaudu v6ib prooviks suurendada moci.
davoolu tekitamisega. Selleks tihen
da,takse dtiiisi v6i elektromagnetklap
keere niidiga ja keeratakse siis mooto
ri tciotamise ajal diiiisi nii palju pesasl
vdlja, et pdorlemissagedus rnuutub
Seejdrel reguleeritakse emulsiooni
kruvi asendit ja kontrollitakse, kar
<ttihi koht> on kadunud. Vajaduse
korral keeratakse t{ihikiiigudtiiis pe"
sast veel rohkern eema,le ning korra"
takse reguleerimist ja katsetust iiial.
kirjeldatuet viisil.

Enamasti jirgneb peadoseersiistee.
mi ktitusediiiisi tdpsustamisele ttihi
kiiigudiitisi ldbilaskevdime vdhenda.
mine, kasutades 5. . . 15 numbri vdrra
vdiksemat kiitusediitisi. Dtitsi vahe-
tamisele jiirgneb ttihiktiigu reguleeri-
mine emulsioonikruvist. Seejrirel
proovitakse autoga hdsti sujuvalt
paigalt liikuda. Oige reguleeringu
korral veab mootor aeglastei pcioretel
tihtlaselt, ilma vahelejettudeta.

Piirast diitiside tapsustamist v6ib
vdhendada kiirenduspumba tootlik-
kust iilalkirjeldatud viisil U,3 . . " 0,5
cm3-ni kiiigu kohta. Reeglina annavad
kirjeldatud v6tted margatavat kokku-
hoidu, ilma et auto kiirusomadused
halveneksid.
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Abikambri peadoseerstisteemi regu-
leering .ji8etakse harilikult rikkamaks,
sest tema seguklapp on harva suurel
nliidral avatud. Pealegi v6ib arvata,
et lahjema segu korral jiiiiks abikamb-
ri seguklapp pikemaks ajaks avatuks
ning siiiistu polekski. M6eldav on sek-
kuda abikambri iileminekusiisteemi
reguleeringusse. Selleks asendatakse
iileminekusiisteemi kiitusediiiis viiik-
semaga ja proovitakse siis autot kii-
rendada otsekdiguga, alates kiiiusest
60 km/h, vajutades gaasipedaali se-
kundi v6i paari jooksul l6puni alla.
Pedaali sujuval vajutamisel peab
mootori vdimsus jiirjest suurenema.
Kut j6ud vahepeal kaob, on uus kiitu-
sedtiiis liiga vdike.

Ldpliku 'hinnangu tehtud muuda-
tustele annab bensiinikulu tdpne ar-
ve.stus. 1,2- . . .1,6-liitrise t<i,<imahuga
mootorid tarvitavad bensiini maanteel
7 . . . 10 l/100 km ja linnas 9.. . 12
l/100 km. Andmete suur kOikuvus on
tingitud erinevustest sSiduoludes, juh-
timisv6tetes ja auto korrasolekus.
Piiiiame j6uda bensiinikulu alumisele
piiril,e v6imalikult liihedale.

3hfl-mdrgigo
diiselveoquto

Millist nime ka poleks kandnud
praeguse koondise <Avtqzil> territoo-
riumil ehitatud autod - AMO, 3IAC
v6i 3HA -, nende siidarneks on ikka
ja alati olnud ottomootor. Niiiid aga
enam mitte, sest kdirnas on etteval-
mistused esimese diiselauto suursee-
riatootmlsekS. Esimesed katsepartiid
autosid 3l4A-l33f.g teevad juba auto-
majandeis liibi tegelikku tooproovi.

3HA-veoautode kandev6ime suure-
nes mdodunud aastakiimnel tublisti.
Tootma hakati koguni kolrneteljelisi,
pika veokastiga autosid. Selline kiim-
netonnine, ottomootoriga 3I,IA-133f1
v6eti aluseks mudeli l33fg puhul
(diisel- ja ottomootoriga autode v6rd-
lus on tabelis). And,4qed nditavad, et
diiselvariant suudab jtirele v6tta ka-
heksatonnise kandev6imega haagise,
mille tdismass on 11,5 toani, l33ll
mitte. Seda muidugi k6rgematesse ka-
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3Hn-r33r,I SuJI-l$rr soojmdab ette jahutusvedeliku ja
mootori6li.

Kahekettalise siduri hiidraulilises
ajamis kasutatakse pneurnaatilist v6i
mendit, mis vdhendab pedaalil vaja-
likku j6udu kolmekordselt.

Auto kiiigukast on ktimnekdiguline
(5X2). Neli eraldi pidr-rrisiisteemi (nagu
KauA3-il) rahuldavad n6udeid, mis
selles suhtes rasketele autodele esita-
takse. Rooliv6imendi pumba ajamis
kasutatakse kiilrihma asemel harn-
masmtasiilekannet.

Elektriseadmestikus on uudiseks
aku mahutavus on 190 A'h. Valgussig-
naalseadmed vaitavad nn. Euroopa
nor'mile. Ees kasutatakse iimaraid ka-
heosalisi ja taga kandilisi kolmeosali-
si laternaid, veokasti kiilgedel kolta-
seid helkureid, poritiibadel oranie
kiilgmisi suunalaternaid, kabiinikatu.
sel autorongi eraldustulesid.

Autole on vasaku raamitala ktilge
kinnitatud 1?0{iitrise mahuga kiituse-
paak.

Iolgratos jo plostid

On tildiselt teada, et plastmassid on
masinate, sealhulgas sdidukite ehita-
misel auvddrse koha omandanud.
Tdnapieval kasutatakse selleks ots-
tarbeks plaste 15, . . l7 korda enam
kui 20 aasta eest. Plastide jiirjest
tdiustuvad fiiiisikalis-mehaanilised
omadused v6imaldavad neil metalli-
dega mitte tiksnes edukalt konkuree
rida, vaid, tdnu mitmetele erioma-
dustele, olla neist paremad,. isegi
asendamatud.

Kande-
v6ime, kg
liihirnass, ,kg
Haagise
tiiismass, [<g
Veduki tiiis-
mass, kg
Autorongi
tAismass, kg
Kiirus, km/h

vedukil
autorongil.

Kiituse
kontroll-
kulu kiiru-
sel 30...
.. .40 kmlh,
Vroo tm
Uletatav
teet6us, oA

r0 m0
7 350

ll 500

l? 835

29 335

l0 000
6 8?5

l? 100

26,5
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tegooriatesse kuuluvatel teedel, mis
lubavad kuni kti'rnnetonniseid telje-
koormusi. Kiilavaheteedele v6ib au-
toga p6igata iiksnes liihiajaliselt, tee-
de lagunemise aeg vdlja arvatud.

Autol veavad mdlemad tagasitlad
(skeem 6X4), kabiin on iildjoontes -arrnatuurlaud mitte - unifitseeritud
auto 3I4A-130 kabiiniga. Diisli suure-
mate m66tmete t6ttu tuli mootorikatet
ja poritiibu pikendada. Etteulatuv,
uudses kujunduses radiaatoriv6re teeb
diiselvariandi kergesti dratuntavaks.

Kaheksasilindriline diiselmootor on
v6etud KauA3-ilt, selle maht on 10,85
liitrit, v6imsus 210 hj.. ja po<irdemo-
ment 65 kGm (autol l33fl vastavalt
6,5, 150 ja  l). Kergemaks kdivitami-
seks ktilmal ajal on mootor varustatud
kahe lisaseadmega: elektrih6Sgkiiii-
naldega ja kiiivitussoojendiga. Esi,me-
sed, soojendades silindrisse antavat
6hku ja kiitust, loovad eelduse segu
stirttirnisaks vdlistemperatuuril kuni

-20 "C. Kui dhutemperatuur langeb
veelgi, stiiidatakse kdivitussoojendi,
mis"selles p6leva diislikiituse arvel
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