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VÄHÄN „KEGRESSE-HINSTIN" LAITTEESTA
Kirj. Dipl.-ins. Helmer Spolander

KUTEN tunnettua, on nykyään käytännössä olevien
autojen suuri varjopuoli meillä Suomessa se, että

ne useaksi kuukaudeksi joutuvat seisomaan hyödyttö-
minä. Kaupungeissa autot tosin säilyttävät liikunta-
kykynsä talvellakin, joskin rajoitetussa määrässä.
Tätä asiaintilaa on koetettu auttaa keksimällä erinäi-
siä laitteita, joko takapyöriin kiinnitettäviksi, tai koko-
naan vaihtamalla takapyörät näihin — toistaiseksi
huonolla tuloksella. Suomessakin on tehty keksintöjä
ja rakennettu laitteita melkein joka puolella maata
aina Helsingistä Rovaniemelle saakka, mutta ensim-
mäisen koematkan jälkeen näistä ei juuri ole mitään
kuulunut.

Huomattavin jotenkin onnistuneita erikoisia lumi-
autoja valmistavista tehtaista lienee ranskalainen
Andre Citroen. Tehtaan valmistamaa laitetta, joka
voidaan kiinnittää mihin autoon hyvänsä, kutsutaan
keksijänsä nimellä „Kégresse-Hinstin" laitteeksi.

Laitteeseen kuuluu:
1) kevyt, leveä kumihihna, joka samalla tavoin

kuin telaketjutraktorin vyö lasketaan jatkuvasti taka-
pyörästön alle ja jota pitkin auto liikkuu takapyö-
riensä avulla (kuva 1);

2) autoa kantavat laitteet;
3) kumivyön veto- ja ohjauslaitteet;
4) vaihteella ja tasauspyörästön lukolla varustettu

takasilta.

Kantolaite. Takaryhmä on yhteydessä rungon pit-
kittäispalkkien kanssa tuen avulla, joka 10 HP.
Citroenissa nojaa takajousien tukikohtaan.

Tappi B (kuva 2) on kiinnitetty juuri tähän
tukeen, jossa on 2 korvaa, mihin taka-akseleja tai
paremmin takasiltaa ja runkoa yhdistävien tankojen
päät sopivat. Tappiin B on kiinnitetty kaksi keskikoh-
dastaan tuettua, joustavaa, lehtijousista kokoonpan-
tua vipua C. Jousien päät nojaavat yhdistelmään
vipuja, jotka johtavat 8 rullaan E (kuva 2), jaettuna
2 symmetriseen, toisistaan riippumattomaan riviin.
Saavuttaakseen tämän ovat vipujen homologiset päät
yhdistetyt vertikaalikappaleilla, joiden alapäässä on

jälleen vipu, ja näiden päissä pääsee kahta rullaa E
yhdistävä akseli liikkumaan (kts. kuvaa 2). Vipujen
johdosta ovat rullat E täysin riippumattomat toisis-
taan; ne voivat liikkua toisiinsa nähden ei ainoastaan
akselinsa ympäri vaan myöskin vertikaali suuntaan
ja fransversaalisesti ja täten seurata kaikkia maan
epätasaisuuksia.

Pehmeä kumivyö. Kumivyö on päättymätön hihna,
jota voi verrata kumiremmiin, ja on se vahvistettu
kankaalla (canvas). Kuva 2 näyttää kumivyön poik-
kileikkauksen. Syvä ulkopinta on varustettu pykä-
lillä, joiden muoto, suuruus ja laatu riippuvat maas-
tosta ja tarkoituksesta, mihin autoa käytetään. Peh-
meässä maassa painuvat pykälät maahan samalla
tavalla kuin „caterpillarin" teräsvyö. Kumivyötä
kuormitetaan 100—150 gr/cm2 lumimallissa ja 300
—400 gr/cm2 sulanmaanmallissa.

Kumivyön sisäpinnan muodostavat:
1) pinnat a, a l

, joita pitkin rullat E juoksevat
(kuva 3),

2) keskiosa b, jonka poikkileikkaus on trapetsi ja
joka pituussuuntaansa on jaettu osasiin, hampai-
siin, tehdäkseen vyön tarkoituksenmukaiseksi ohjausta
varten.

Hampaiden välit tekevät vyön sen paksuudesta huo-
limatta taipuisaksi, jotta se tarkkaan seuraisi pyörien
A ja F (kuva 2) ulkopintaa. Hampaat, joihin veto-
pyörä A tarttuu kiinni, juoksevat rullien E välissä.
Jokainen hammas on siis katkotun pyramiidin näköi-
nen, jonka muodostaa puolikova sydän, päällystyk-
senä kumi.

Veto- ja kiristyslaitteet. Kummankin taka-akselin

Kuva 1.

Kuva 2.
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päässä on vyön vetoa varten kaksiosainen pyörä A
(kuva 2). Ulommainen osa, ollen kiinteästi kiinni
taka-akselissa, pyörittää mukanaan sisimmäistä pyö-
rää kahden renkaan avulla, jotka ovat siten vinoon
asetetut, että vastus, joka aiheutuu auton liikkeelle-
panemisesta tai liikkeessä pitämisestä, pakottaa
sisimmäisen pyörän liikkumaan ulommaista kohti.
Kumivyön hampaat puristuvat täten pyörien väliin,
tehden sen voimalla, joka on verrannollinen auton
kulloinkin vaatimaan tehoon. Täten on kumivyön

Pyörä F lepää omalla painollaan maassa; se ei
kannata vaunua. Näin ollen nousee pyörä helposti
ylöspäin siinä tapauksessa, että tulisi jokin este
eteen, kuten kivi tai muu, ja kumi pääsee kiven yli,
jolloin vaunua kannattavat rullat E helposti vierivät
esteen yli.

Takasilta. Tavallista autoissa tavattavaa n.k. taka-
siltaa taka-akseleineen ja tasauspycrästöineen voitai-
siin käyttää Kegresse-laitteessakin, mutta jotta Keg-
resse laitteen edut tulisivat täysin käytetyiksi, nim.
samanaikaisesti saavuttaisivat suuren nopeuden
teillä, vetäisivät kuormia ja nousisivat mäkiä, täytyy
Kegersse laitteen takasiltaan lisätä vielä yksi vaihde.

Kun tavallisesti autojen vaihdelaatikot sallivat 3
tai 4 nopeuden vaihtoa, sallisi Kegresse laite siis
kaikkiaan 6 tai 8 eri nopeutta. Niinpä 10 HP.
Citroen autolla saadaan seuraavat 6 nopeutta lasket-
tuna 2,000 kierr./min. mukaan.

Taka-akselin Taka-akselin
pienin vaihde suurin vaihde

Pienin vaihde km./t:ssa 3.» 10.0
Keskimm. „ „

6.r, 17..-,
Suurin „ „ 11..-. 32.»

Citroen-moottori voi työskennellä 2,500 kierr./min.
jolloin suurin nopeus nousee 25 % :11a.

Kun kumivyöt lepäävät maassa, voi sattua, että
toinen „sliiraa". Tämän estämiseksi on Kegresse-lait-
teen tasauspyörästöön rakennettu laite, joka sulkee
tasauspyörästön, siis estää sen toiminnan ja tekee

veto turvattu suurimmissa rasi-
tuksissakin, kuten esim. jarrutet-
taessa. Kuulalaakerit ja vetolait-
teet ovat hyvin suojatut vettä,
lunta, hiekkaa y. m. vastaan.
Kumivyön kiristämistä varten on
pyörä F. Sitä kannattaa vipu-
varsi A, jonka toinen pää on
kiinni tapissa B. Kumivyötä voi-
daan kiristää vivun H:n sisässä
olevan ruuvin ja mutterin avulla.

molemmat kumivyöt yhtä tehokkaiksi. Tasauspyö-
rästö voidaan lukota kuljettajan paikalta, joten ei tar-
vitse nousta ylös autosta.

Kuten, jo aikaisemmin on mainittu, ei takasilta ole
kytketty jousilla runkoon. Se voi liikkua B-akselin
varassa, johon se on kiinnitetty kahden tangon avulla.
Takasillan liikettä alaspäin rajoittaa kaksi hihnaa P
(kuva 4). Pehmeässä maastossa ajettaessa on tär-
keää, että kumivyön ja maan kosketuspinta saadaan
mahdollisimman suureksi, silloin hellitetään hihnoja
P, jolloin vetopyörät painuvat alaspäin. Sama teh-
dään kiristyspyörille, kunnes ne koskettavat maata.
Takasilta on varustettu tavallisilla rumpujarruilla,
jotka vaikuttavat vetopyöriin.

Käännöksien tekeminen. Ohjaustanko vaikuttaa
etupyöriin, kuten tavallisissa autoissakin, mutta sa-
malla se hellittää taka-akselin jarrut, jotka sallivat
kumivöiden keskinäisen nopeuden muuttamisen ja
samalla helpottavat käännöksien tekemistä. Taka-
akselin jarrut ovat asetetut vetopyörien sisimmäiseen
osaan vaikuttaviksi. Jarrujen vaijerit ovat kiinni
vivussa, joka keskikohdastaan on kiinnitetty käsijar-
run tankoon ja päistään yhdistetty vaijereilla ohjaus-
tankon; vaijerit kiertyvät joko enemmän tai vähem-
män ohjaustangon ympäri ja siten itsetoimivasti vai-
kuttavat tarpeen mukaan jompaan kumpaan kumi-
vyöhön.

Tapa, jolla Kegresse-laitteella varustettu auto tekee
käännöksensä, ottaa „kurvat", herättää probleemeja,
joihin kannattaa lähemmin tutustua. Olipa auto
mikä hyvänsä, kuorma-auto, pyörätraktori tai cater-
pillar, edellyttää kääntäminen tai kurvan suorittami-
nen aina lisää tehonkulutuksessa. Etenkin caterpilla-
ria käännettäessä on tehon kulutus paljon suurempi
kuin ajettaessa suoraan.

Tavallisissa yksinkertaisissa tasauspyörästöissä on
tasapaino olemassa molempien vetopyörien välillä,
ellei oteta huomioon tasauspyörästön omaa vastusta ja
kitkaa. Tasauspyörästön vaikutuksen pienentämiseksi
on sen molemmille puolille asetettu jarrut pienentä-
mään puoliakselin kierrosnopeutta ja samalla nos-
tamaan toisen; toisen puoliakselin lukkoamisesta kas-
vaa toisen puoliakselin kierrosluku kaksinkertaiseksi.
Onpa olemassa sellaisiakin traktoreita, joissa voiman-
siirto kumpankin takapyörään tapahtuu toisistaan
riippumatta.

Kegresse-laitteilla varustetuissa autoissa käytetään
tavallista differentiaalia, joka kuitenkin voidaan lu-
kota tarpeen vaatiessa. Sitäpaitsi säädetään sen toi-
mintaa takajarrujen avulla.

Kuva 3.
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Tarkastakaamme (kuva 5) ca-
terpilleria sen tehdessä kurvaa ja
kumivyön osia, jotka ovat kos-
ketuksessa maanpinnan kanssa
ABCD, A'B'o0 1

. Voimme pi-
tää kumivyön liikettä kurvaa teh-
dessä kahden liikkeen resultant-
tina, nimitäin suoran, pituusakse-

' *

lin suuntaisen liikkeen ja kanto-
pintansa keskipisteen kautta kul-
kevan akselin ympäri tapahtuvan
liikkeen resultanttina.

Suoran liikkeen aiheuttama vastus kumivyötä kohti
merkitään kirjaimella R ja käännöksestä aiheutuvaa

vastusta kirjaimella M. Olettakaamme, että kumivyöt
ovat samallaisten kuormitustan alaisia. Silloin on
pyörimisvastus R kummassakin vyössä sama. Mer-

kitsemme ulommaisessa kumivyössä vetävää voimaa
Ti :11a, ja sisimmäistä Ta. Vaikkakin differenttaali on
olemassa, ei Ti:n silti tarvitse olla yhtä suuren T 2 :n
kanssa, koska toinen jommastakummasta jarrusta voi
olla toiminnassa.

Jos jätämme huomioonottamatta etupyörät, jotka
ovatkin vähän kuormitetut (ne kantavat n. V» koko-
naispainosta), näemme, että vaunun, joka tehdessään
käännöstä on tasaisessa liikkeessä, voidaan katsoa
olevan vetovoimien T ja vastuksien R ja M:n aiheut-
tamana tasapainossa.

Koska voimat Ti R ja M ovat samassa tasossa ja
voimien projektsionien summa akselilla Oi (L = 0,
voimme kirjoittaa kaksi tasapainoyhtälöä, joista toi-
sessa on projektsionit o y akselilla:

2R = T l +T2
ja toisessa momentti pisteeseen 0 nähden 0,02 keski-
pisteessä:

2M=,(Tl ~Ta)i

Kuva 4.

Kuva 5.

Citroen autoja matkalla Saharan halki
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jossa 1 merkitsee pyörien etäisyyttä toisistaan. Rat-
kaisemalla yhtälöt saadaan:

2M 2 M

Tästä seuraa: kun ajoneuvo on kääntynyt kulman =:

f) astetta ja samalla kulkenut eteenpäin — siis kulke-
nut kaarta pitkin, jonka sisäsädettä merkitsemme r:llä,
on suoritettu ulkoinen työ:

W = Tl (r +l)e +T2 re
Ellei toista puoliakselia jarrutettaisi, pysyisi vas-

takkaisen vetovyön vetomäärä voimana Ti eikä Ta;
jos a Ta esittää Ta momenttia akseliin nähden, täytyy
jarrutusmomentin olla \ (Ti — Ta) ja tämän momen-
tin suorittama työ yllämainitun käännöksen aikana
saa arvon (Ti — Ta) r. f-) . Vihdoin saadaan taka-
askelin suorittamaksi työksi:

W/

= W + (T 1 —T2)rfi
W,

= Tl (2r +l)6
w/=^R +2Mj (2r + 1)9

Laskeaksemme W*:n täytyy meidän arvioida R
ja M.

Eteenpäinkulusta aiheutuva vastus R. Merkitkääm-
me d:llä kumivyön uppoumaa löysässä maassa, a :11a
leveyttä ja E:llä pituutta. Jos yhä jätämme laskuista
pois etupyörät, niin huomaamme, että kumivyön
aiheuttama paine maata vastaan on:

p
P —

2 a E'
jossa P on ajoneuvon kokonaispaino.

Yleensä lasketaan, että maan vastus kappaleen

painuessa siihen on verrannollinen uppou-
maan, jäljen syvyyteen. Kun ottaa tämän
laskun perustaksi, saadaan työksi, joka tar-
vitaan painamaan kumivyö syvyyteen cl:

A=-/ KaEXxdx
O

d 2
KaE-2

Mutta A esittää myöskin voimaa, joka
tarvitaan kulettamaan kumivyön eteenpäin
matkan E, joten

d 2R-E = KaE-2
-

Tekemämme otaksuman mukaan on

2ITE = Kd

ja luonollisesti:
1 _P2R "8 X KaE'-

Laskettuna koko kuormasta aiheutuva vastus:
2R

_

1
,

p
~4 X K a E 2
_1 _p_
= 4 X KE

Saadusta tuloksesta nähdään, että kysymyksessä ole-
valle kulkuneuvotyypille on ominaista, että kulusta
aiheutuva vastus on suoraan verranollinen kumi-
vöiden aiheuttamaan paineeseen, siis kuormaan, ja
kääntäen verrannollinen kumivöiden pituuteen. On
siis edullista käytää pitkiä ja kapeita kumivöitä.

Kääntövastus. Olemme otaksuneet, että paine-
yksikkö suorakaiteen ABCD alalla on konstantti:

p

Kääntömomentti on siis:

M= ff fXpXpdp,
ABCD

jossa f on kitkakerroin ') kumivyön ja maan välillä ja
p elementääripinnan dp ja suorakaiteen ABCD kes-
kipisteen etäisyys.

Lausekkeen ratkaisu saa verrattain komplisoidun
muodon, mutta laskutoimitusta voidaan tuntuvasti
yksinkertaistukaa, kun huomaamme, että vyön leveys
a on pieni verrattuna vyön pituuteen E. Ratkaisemme
lausekkeen tarpeeksi tarkoin ottamalla elementiksi d^

Nousu mäenrinnettä myöten
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äärettömän pienen suorakaiteenmuotoisen nauhan,
joka on yhdensuuntainen dimensionin a kanssa: p
esittää silloin jonkun mielivaltaisen nauhan, jonka
pinta-ala on aXdp, etäisyyttä pinnan ABCD:n keski-
pisteestä.

Silloin on
/\5. 1 f P EM = J 2 f p p a d o= - f p a E- = —^—

o

Lopuksi saamme taka-akselin suorittamaksi työksi
Kegressin ajoneuvon käännyttyä kulman Ö ja ajet-
kaarta pitkin, jonka säde on r =

W' =[ R + ] (2r + l)B

= 4-[ 2-K-aEP]<2 '+" e

„Kegresse"-laitteen ominaisuudet. Jos tavallisilla
pyörillä varustettu auto kohtaa jonkin esteen, esim.
ajettaessa kiven päälle, niin kohdistuu koko ajoneu-
von pyörän osalle tuleva paino yhteen ainoaan pistee-
seen ja siitä aiheutuva isku on sitä voimakkaampi,
kuta suurempi auton nopeus on. Jos pyörä on varus-
tettu ilmakumirenkaalla, heikkenee isku jonkun ver-
ran, sillä kumi ottaa osan iskusta vastaan ja loput
siirtyy akselille ja jousille. Jos pyörän ympärillä on
täysikumirengas, on pyörän vertikaaliliike likipitäen
sama kuin esteen korkeus ja isku on voimakkaampi.

Epätasaisella tiellä, ja vieläkin enemmän kuop-
paisella ja kivisellä, uusiintuvat iskut jatkuvasti;
jokainen isku vaatii voimaa, jonka väheneminen huo-
mataan nopeuden alenemisessa.

„Kegresse"-laite niin sanoakseni imee kaikki
tällaiset vastukset ja se tapahtuu laitteen mo-
nien kannatuspintojen avulla. Iskua ei vaimen-
na, kuten tavallisessa autossa, joustava kumi,
vaan yksinomaan mekaaninen järjestelmä, jo-
ka perustuu kunkin jäsenen suhteellisesti pie-
neen massaan ja vipuvarsijärjestelyyn.

Ottakaamme esimerkiksi yhdistelmä, joka
on kokoonpantu kahdeksasta rullasta

,
kah-

dessa rivissä, neljä kussakin: kantosysteemi
perustuu silloin 3 vipuun, jotka jakavat kuor-
man tasan rullien kesken. Kun kivi sattuu
jonkun rullan alle, nousee mainittu rulla yh-
tä korkealle kuin kivi on korkea. Merkitk-
käämme tätä h :11a: siis rulla nousee kor-
keuteen h, mutta jokainen vipuvarsi, joka on
tuettu keskikohdastaan, nousee vain puoleen
h:n korkeuteen. Koska meillä nyt on systee-

mi, joka perustuu kolmeen vipuun, ei viimeinen eli
systeemin ja rungon yhtymäkohta, siis runko, nouse
kuin korkeuteen eli j. Tästä johtuu, jos esim. kul-
jemme 40 cm. korkean kiven yli, ettei kantoakselissa
tapahdu kuin j= 5 cm:n vertikaaliliike. Jos kivi
sattuu rullaparin alle, on vertikaaliliike tässä ta-
pauksessa siis 10 cm.

Edellisessä ei ole otettu huomioon lainkaan kumin
kimmoisuutta eikä myöskään jousien vaikutusta. Jou-
sien vuoksi ei vertikaaliliikettä teoreettisesti katsoen
paljon tulisi tapahtua tällaisen esteen sattuessa eteen.

Jos toisaalta otamme tarkastettavaksi kuorma-auton
pyörän sen kulkiessa kiven yli, huomaamme, että
kuorma kokonaisuudessaan hetkisen on kiven päällä.
Tämä selittää osaltaan, miksi kumirenkaat antavat
niinkin huonoja tuloksia, kun on kysymys ajoneuvois-
ta, jotka ylittävät tietyn tonnimäärän. „Kegress"-
laitteessa tapahtuu seuraavaa: ensiksi nousee kiven
päälle kiristyspyörä, jolla on ainoastaan oma pai-
nonsa kannettavana. Tällä kohtaa on paine kiven ja
kumien välillä hyvin pieni. Taempana nousevat rul-
lat vuoron perään kivelle, mutta koska kukin rulla
kantaa 1/e auto puolesta painosta, on paine kiven ja
vyön välillä 8 kertaa pienempi kuin äskeisessä kuor-
ma-autoa koskevassa tapauksessa renkaan ja kiven
välillä. Kivi jätetään samoissa olosuhteissa, veto-
pyörät nimittäin kantavat myöskin vain oman pai-
nonsa.

Lopputulos on siis, että kumivyöt samoissa olo-
suhteissa kuluvat vähemmän Kegresse-laitteissa kuin
tavalliset renkaat autoissa. Tähän vaikuttaa myöskin

Suksilla varustettu Citroen
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se, että kulutuspinta on Kegresse-laitteessa suurempi
kuin renkaassa. Haittana Kegresse-laitteen vöillä on
se, että ne venyvät enemmän kuin kuluvat.

Kumivöillä on vielä se etu, että ne kesäkuumalla-
kaan eivät käy kuumiksi, koska niissä jäähdytyspinta
on suuri ja kuormasta aiheutuva puristus pieni.

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, voidaan „Keg-
resse"-laite sijoittaa mihin autoon tahansa ja kärsi-
tään silloin n. 30 % nopeuden häviö, mutta häviö
voitetaan sillä, että autoa voidaan silloin käyttää
minkälaisessa maaperässä hyvänsä sekä talvella että
kesällä. Tällä laitteella varustettua autoa voidaan
käyttää traktorina kuormien vetämiseen, kuorma-
autona y.m. Autolla voidaan nousta nousuja aina
60 % saakka, ajaa maastossa ja olosuhteissa ja tilan-
teissa, joissa tavalliset autot ovat kelvottomia

Laitteen hyvänä ominaisuutena mainittakoon vielä,

että se säästää teitä, koska ei mainittavaa hankausta
synny maan ja kumivyön välillä, vetopinta kun on
suuri.

Niin onnistuneelta kuin edellä lyhyesti selostamani
maasto- ja lumiautokysymyksen ratkaisu näyttääkin,
on kuitenkin sanottava, ettei sitä toteutettaessa vielä
ole onnistuttu löytämään täysin tarkoitusta vastaa-
via yksityiskohtia. Kumivyön venymiseen olen jo
edellä viitannut. Lumikelillä ajettaessa täytyy vyö
pitää erittäin tiukalla, sillä muuten pääsee vetopyörä
kovemmassa vedossa luistamaan. Tästä taas on seu-
rauksena se, että lumi luistamisen synnyttämän läm-
mön vuoksi sulaa vyön ja vetopyörän väliin. Jos pak-
kasella tällöin hiukankin pysähtyy, niin jäätyy vesi
vyön ja vetopyörän väliin ja tällöin ei vyön luisu-
mista millään voi estää. Kun tämä epäkohta vielä
saadaan korjatuksi, voi laitteesta jo odottaa todella
käyttökelpoista talvikulkuneuvoa.

AUSTIN PIKKUAUTO
MEILLÄ, kuten aikaisemmin muuallakin, on aina

näihin asti yleisesti suhtauduttu varsin epäillen
varsin pieniin henkilöautoihin, n.s. „cykle-car":eihin,
autoihin, joiden moottorin sylintereitten tilavuus
vaihtelee n. 500—1,100 cm a ja paino 300—350 kg
välillä.

Tällaisia autoja on jo useampien vuosien aikana,
jopa kymmenkunta vuotta, rakennettu Europan maista
varsinkin Ranskassa ja Englannissa. Viimeisinä vuo-
sina on niitä alettu valmistaa myös Saksassa. Aikai-
semmin oli Amerikassakin useita tällaisia vaunuja
rakentavia tehtaita, vaan ne ovat kilpaillessaan pää-
asiassa Fordin kanssa järjestään joutuneet alakynteen.
Näillä autoilla on ymmärrettävästi tarkoituksena voi-
da tarjota autojen etuja sellaisillekin tällaisten ajoneu-
vojen tarvitsijoille, joille tavalliset, siis suuremmat
autot ovat liian kalliita ostaa ja varsinkin liian kalliita
käyttää. Löytyyhän kyllä nykyäänkin sellaisia suu-
rempiakin autoja, kuten varsinkin Ford, mitkä
ostaessa eivät tule monia tällaisia pikku-autoja kal-
liimmiksi, vaan käytössä ovat ne, ajatteleepa sittea
polttoaineen tai renkaiden kulutusta, kiistämättömästi
tuntuvasti kalliimpia.

Tällaisten pikkuautojen rakennetavasta on oltu ja
ollaan vieläkin niiden varsinaisissa valmistusmaissa-
kin jyrkästi eri mieltä. Osa pikkuautoja rakentavista
tehtaista on ratkaissut tämän kysymyksen yksinker-

taisesti siten, että suurin piirtein katsoen on ainoas-
taan pienennetty tavallista autoa. On siis tehty pieni
4-sylinterisellä vesijäähdytetyllä moottorilla, kytki-
mellä, tavallisella vaihdelaatikolla ja tasauspyöräs-
töllä varustettu auto. Tähän ryhmään kuuluu myös
englantilainen autotehdas Austin, minkä valmista-
maa pikkuautoa seuraavassa lyhyesti selostamme.
Runko ja useasti jousetkin ovat kyllä tällaisissakin
autoissa tavallisista autoista poikkeavat. Tällaista
pikkuautojen raennustapaa vastaan on väitetty sillä
perusteella, että siten rakennettu auto ei koskaan voi
tulla niin halvaksi kuin pikkuauton täytyy tulla, että
vesijäähdytyksellä varustettu, 4-sylinterinen moottori
tällaisissa autoissa on tarpeetonta ylellisyyttä, että
tasauspyörästö näin keveissä ajoneuvoissa on tarpee-
ton ja samoin 3-vaihteinen vaihdelaatikko.

Onko tällaisissa väitteissä perää tai ei, sitä emme
halua tässä yhteydessä ryhtyä sen tarkemmin pohti-
maan. Johtuneeko se ostajain ennakkoluuloista, mo-
nista varmasti liiallisuuksiin menneistä yksinkertais-
tuttamisyrityksistä vai mistä, mutta kieltämätön tosi-
asia lienee kuitenkin se, että tavallisista autoista pie-
nennetyt" pikkuautot ainakin nykyään ovat voittaneet
enemmän alaa kuin periaatteessa niitä yksinkertai-
semmat vaunut.

Austin pikkuvaunun runko on, kuten tavallisesti
tällaisten autojen, suhteellisesti lyhyempi kuin suu-


