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Enne 1981. aasta veebruari ehitatud
<Moskvit5ides> kasutati kolmekiiigu_

rlist ktitteradiaatorit, 'mille veaks oli
jahutussiisteemi sattunud 6hu kogune_
mine tilemisse anumasse. Loomulikult
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ning paremal iimberehitatud radiaator.
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hkerdub jahutusvedeliku ringvool liibi radiaatori seda enam, mida rohkem
on anumas 6hku. Ohutustamine _
ehkki see annab vaid ajutist tulu

toimub jiirgmiselt. Kiitteseadme kraan
suletakse, l6dvik v6etakse sellelt ma_
ha ja tiiidetakse ddreni jahutusvede_
likuga. Niipuga suuet sulgedes piititak_
se

vedeliku vdljavoolu lddviku

iihendamiseni takistada.

taas_

Moskva Leninliku Komsomoli ni-

melise Autotehase ktitte- ja ventilat_
siooniseadmete grupi juht N. Ovsjan_
nikov andis ajakirjas <3a pyaeur nd_
puniiiteid vanemate, enne iilalnimeta-

tud aega vdljalastud Moskva ja IZevs_
ki <Moskviti 412-te>, samuti mudelite
K2l4O> ja <213?r ki.itteseadmete iim_

berehitamiseks tehasemuudatuste ees-

kujul.

Vaja liiheb uut ttitipi, iihekiiigulist
radiaatorit katalooginumbriga 4128101060-20 (numbri leiate iilemiselt
anumalt) ja kaht l6dvikut, mille siseliibim66t on 14. . . 16 mm ja pikkus
vastavalt 950 ja 700 millimeetrit. Sa_

masulune olgu ka kahe kdvera l6dviku siseldbimOdt (sirgetele voolikutele

v6ib murdumise viiltimiseks ka ise
1,5-. . .2,0-millimeetrisest vask- v6i
alumiiniumtraadist sdrgi peale kruvida). Veel liiheb vaja kaht vdrvilisest
metallist puksi ja kaheksat klambrit.
Kui on lukksepat<iokogemusi, v6ib
vana ktitteradiaatori ka iimber ehita_
da, k6rvaldades anumatest vaheseinad

ja paigutades iimber vdljavoolututsi.
Vaheseinte kohad on mdrgatavad k6rgendite jiirgi, mis koos vaheseintega
vdlja saetakse-puuritakse. Tekkinud
avad kaetakse tipselt painutatud vaskv6i valgevaskplekitiikkidega, mille
laius peaks olema kiillaldane 3- . . .
,.. 4-millimeetriseks tilekatteks. Ni-

metatud paigad tinutatakse avade hoo-

likalt puhastatud iidrtele.
Viiljavoolututs l6igatakse
maha

ja

juurelt

asendatakse 16-mm vaskto-
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ruga, mille ots on dra ldigatud 30-kraadise nurga all. Toru paikapanemiseks
on vaja anumasse teha ovaalne, toruotsaga hiisti sobiv ava.

Ka kodusel teel saab radiaatorile
surveproovi teha. Uks tuts suletakse,
teisele tihendatakse voolik, mille kolmikul seisab manomeeter. Radiaator
paigutatakse v6imaliku lekke avastamiseks veeanumasse ning temas teki-

3. Kdverate l6dvikute m6dtmed.

tatakse
rdhk.

1,0-

1,2-atmosfiiiirine iile-

Ntitid vajalikust muudatusest kere
juures. Mootoriruumi tagaseina, ll0
mm v6rra vasakule gaasihoova tel_
jest ja 35 mm v6rra allapoole moo_
toriruumi kandi alaservast, puuritak_
se l6dviku jaoks 28-mm liibimdOduga
ava.

Jahutusvedeliku v6ib eemaldada ka
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ainult kiitteseadmest, mis on
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muga-

vam. Suletakse kraan, viiljavoolul6dviku veepumpa viiva torup6lve tihenduskoha alla asetatakse vdhemalt liitrise mahuga anum. Vooliku ots las-

takse anumasse, p6lv suletakse kotgiga, mille peenema otsa ldbim66t olgu
11,5 millimeetrit. L6dvik v6etakse

kraanilt maha ja veeradiaator tiihjendatakse vedelikust.
Kutteseadme pehme kate eemaldatakse piirast kahe kruvi ja kahe poldi
lahtikeeramist. V6etakse lahti ventilaatorimootori juhtmed ja eemaldatakse ventilaator. Radiaator v6etakse
vdlja timbrlse poolmete vahelt ning
siibritelt l6igatakse maha vertikaalsed
seinad (peegeldid). See lihtne v6te
v6imaldab parendada sooja 6hu kandumist esiistmete alla ning temperatuur s6itjateruumi tagaosas t6useb
mitme kraadi v6rra,
Uhekiiiguline radiaator asetatakse
kohale n6nda, et juurdevoolututs asetseb all paremal. Aravoolul6dviku
avast p6randas v6tame viilja kummipuksi ja suleme selle ava korgiga.
Puks kulub iira uue ava juures, mille
tegime mootoriruumi seina. Kinnita.
me radiaatorile iiravoolul6dviku ja
pistame selle ldbi kummipuksi. Vooliku vabale otsale kinnitame metallpuksi ja klambrite vahendusel k6vera
I6dvikutiiki. Selle pikkus peaks olema

niisugune, et iihendus veepumba p6lvega kulgeks sujuvalt. T6mbame p6lvest korgi vtilja ja tihendame klambriga varustatud l6dvikuotsa p6lvega.
K6vera l6dviku iihendame juurde-

voolututsiga. Kui selle lddviku tilespooratud osa pikkus on viihemalt 200
millimeetrit, saab selle puksi ja
klambrite abil tihendada olemasoleva
kraani poolt tuleva l6dvikuga.
Jiiab iihendada kiitteventilaatori
juhtmed, ventilaator ise ning kiitte-

1380 mm k6rguse keskklassi universaali
<Ford Granada> v6rdlus 1600 mm k6rge,
viiikeauto p,6hjale ehitatud <Nissan Prairie' ga> nditab proportsioonide iiiirmuslikku

nihet.

seadme pehme kate.

Tiiidame kiittestisteemi jahutusve-

delikuga sel teel, et avame kraani ja
Iaseme mootoril kuni

viis minutit tdo-

tada. Suure radiaatori iilemises anumas langeb vedelikutase ning radiaator tuleb uuesti tdita.
Jooniselt 2 ndeme, et m6lema I6dviku paindekohad on uue skeemi Pu-

hul radiaatorist k6rgemal, jiirelikult
jiidb osa jahutusvedelikku jahutussiisteemi tiihjendamisel vdlja voolamata. Utlematagi on selge, et talvel
sellises ktittesiisteemis vett kasutada
ei v6i.
Kord kolme aasta kestel, kui vahetatakse jahutusvedelikku, tuleb juurdevoolututsi alla paigutada madalate
servadega, .viihemalt liitrise mahuga
anum, l6dvik tutsilt lahti teha ja jahutusvedelik ka radiaatorist vdlja lasta.

Pikiasetsev 24iitrine

'otto- v6i

2,1-liit-

rine diiselmootor on kiillaltki hiisti ligi-

piiiisetav liihikese mootorikatte avamisel.

Universaalist
universaalsemad

veoseid. Liikuvad, aktiivsed inimesed
eelistavad seepdrast sageli klassikalisele sedaanile poolsedaani (meil nditeks l4)l<,-21251) v6i universaali (BA32102, -2104, <Moskviti 2136>, <MoskvitS-2137>, f A3-24-02). Nad kaotavad

kiill auto vdlimuses, kuid v6idavad
funktsionaalsuses.
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on aga viihenenud ning ei

v6imalda

vedada suuremaid esemeid, mis auto
kandev6imet arvestades muidu tiiiesti
on proovitud
v6imalik oleks. T5si

- k6rgenevat
dstmelist, poole pealt

A. HEINSAAR
56iduauto ei ole tihtipeale mitte
ainult s6itmisauto, vaid peab olema
pisut ka vedamisauto, s. t. toimetama
samaaegselt edasi nii inimesi kui ka

k6rgus ei vdimalda selles enam ammu
vabalt tegutseda, auto tagaossa kujundatava pakiruumi laadimisava k6rgus

Autotoostuse vaatevinklist on pika

autokatust (<General Motors>, <Cit'
rotin>), kuid selliste kerede <furgoonisuunitlus> torkab veelgi enam silma

katusega, kahe kiiLljeakna ning tagaluugi lisamisega saadav teisend ratsionaalne ehitada, kuid viimasel ajal on
hakatud kahtlema sel teel loodud universaalkere universaalsuses. Puudusi

ning mis peatiihtis - autoarhitektuuri ja aerodiinaamika niiiidisn6uetega ei ole sellisel kerel just palju

selleks ehitatud kerel terve rida, milIest kSige silmatorkavam on s6itja-

pool katsetada universaalidena propidi ju nen'
jekteeritud autodega
massiline,
mitte
delegi leiduma kui

puutepunkte,

'

on universaaliks kohandatud, mitte

Universaalkerega s6iduautode po'
pulaarsust arvestades otsustati mitmel

teruumi madal lagi. Sedaankerega
auto k6rgus on aastatega ldhenenud
1300 millimeetrile ning s6itjateruumi

siis viihemalt investeeringuid korvav
miitigiv6imalus.

