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VACUUM OIL COMPANY 

Mobiloil - lkeobilube 
Ksikkirt vaihtebWbjti, sekl t a v d -  

s i t  e t a  hypoidi- ja k&~keapaine6ljyjii, 
on 50 jotuaea vuogi myyty MOBILUBE 
- ai MBBI.LOIL - nimisinii, rrih 
MobUube CW, MoMlube C, Mobilube 
GX I18 j&ee T%i1ll nimenmuutok$ella on 
t s rko i tuka  erf voiteluaineryhmien 
@rottaminen toiebhan. MOBILOIL kg- 
sitt&ii Ecinoaataan rnoottoriiiljyt, MOBI- 
LUBE vdhteisto- ja taka-akseli6ljyt 
reek% MOBWEEEASE autm=asvat. 

Mo bi loi l 

Mobilgrease 



Gargo yle-lisko 
Punainen Gargoyle on ollut Vacuum 

Oil Companyn tunnusmerkkina lahes 
puolen vuosisadan aj an. Aiheen t a h b  
kummalliseen elainmerkkiimme saim- 
me aikoinaan Pariisin Notre Dame- 
kirkon veistoksista. 

Varsin harvat tavaramerkit ovat 
tulleet niin laajalti tunnetuiksi kuin 
Gargoyle. Se on seurannut laatuoljy- 
j h m e  mita kaukaisimmille seuduille 
maapallollamme - maitse, meritse ja 
ilmassa. Autoilija Etela-Afrikassa tun- 
tee yhta hyvin Gargoyle- ja Mobiloil- 

- merkkimme kuin autoilija taalla poh- h4 ' . j oisessakin. Laivoj en konemestarit , kul- 
kevatpa nama sitten sisavesilla tai suu- 
rilla valtamerilla, luottavat Gargoyle- 
oljyihin, ja he tietavat, etta Gargoyle- 

: laivakoneoljyja on saatavissa kautta 
maailman kaikissa liikennoidyissa sa- 
tamissa. Teollisuuslaitoksien kone- 
mestareilla on myos hyvia kokemuksia 
Gargoyle-teollisuusiiIjyista, olipa sit- 
ten kysymyksessa turpiinien, diesel- 

( moottorien tai jaahdytyskoneitten 
voitelu. 

Lentava hevonen Mobiloil 
Padiikkeemme New Yorkissa otti 

kuitenkin jo useita vuosia sitten kay- 
tiintoon ZentGvGn p.unaisen hevosen, 
mika nyt alkaa nayttaytya myos mei- 
dan markkinoillamme. Lentava hevo- 
nen, )>Pegasus)), on lennon ja vauhdin 
vertauskuva. Runoilija nousee Pega- 
solleen, kun luova innoitus valtaa 
hanet ja ajatukset lahtevat lentoon, 
mutta lentava hevonen soveltuu myos- 
kin hyvin uudenaikaisten kulkuneuvo- 
jen yhteyteen, milloin lento ja vauhti 
ovat kyseessa. Amerikassa PUNAI- 
NEN LENTAVA HEVONEN on jo 

kauan ollut seka oljyn etta bensiinin 
- Mobiloil'in jo Mobilgas'in - tun- 
nusomaisena merklcina. Lentava punai- 
nen hevonen on kaikissa niissa Vacuum 
Oil Companyn tuotteissa, joita kgyte- 
taan autojen ja lentokoneiden voitelu- 
ja polttoaineina. 

Olemme havainneet taman merkin- 
muutoksen tarkoituksenmukaiseksi 
tadlakin. Samalla olemme katsoneet 
tarpeelliseksi selittaa tata muutosta 
asiakkaillemme, kun lentava hevonen 
nyt t&ta lahtien esiintyy auto- ja 
lentokonevoiteluaineidemme - MO- 
BILOIL-oljyjen, MOBILGREASE- 
rasvojen ja MOBIL-erikoistuotteiden 
- tunnuksena. 

Kaikissa maissa on Gargoyle Mobil- 
oil-oljyja myyty Mobiloil-nimella, 
koska Mobiloil on merkintti, jonka 
Vacuum Oil Company keksi vuosisa- 
dan alussa ensimmiiiselle autooljylleen, 
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minka se laski markkinoille. Tuskin 
lienee maassamme j dleenmyyj aa tai 
autoilijaa, joka ei tieda, etta MOBIL- 
OIL on Vacuum Oil Companyn auto- 
oljyjen laatumerkki - rekisteroity ja 
suojattu kaikissa maissa. Samoin OR 

Mobiloil-nimi tunnettu ja suosittu kai- 
kissa muissa maailman maissa. TBma 
nakyy siitiikin, etta sita vuodesta 
vuoteen kysytaan ja myydaiin enem- 
man kuin mitiiiin muuta autooljya. 

Gargoyle-merkki pysyy kaikkialla 
maailmassa teollisuuden ja laivojen 
kayttoon tarkoitettujen voiteluolj yjen 
nimityksissa. Naiden ijljyjen tunnuk- 
sena on siis edelleenkin Gargoyle- 
merkki seka sen lisaksi kunkin voitelu- 
aineen laatumerkinta. 


