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Uuden
Ford-vaunun

piirteitä

Moottori

FOR D-moottorilla on
monta uutta mekaanista
piirrettä. Se on harvi-
naisen herkkä vauhdin
otossa, sen käynti on no-
pea ja voimakas, samalla
kun se on luotettava ja
taloudellinen. Fordin in-

sinöörit ovat kyenneet suunnittelemaan
moottorin, joka pystyy erinomaisesti kai-
kenlaisiin suorituksiin — ja kuitenkaan ei
ole ollut välttämätöntä rakentaa nopea-
käyntistä moottoria.

Eräs sen erikoisuuksista on sylinteri-
kannen rakenne. Muita ominaisuuksia
ovat: välitön bensiinin omapainesyöttö,
erikoisesti rakennettu kaasuttaja, uusi etu-
lämmitysjärjestelmä, suuri venttiilin läpi-
mitta, venttiilit krominikkeliteräksestä,
aluminimännät, staattisesti ja dynaami-



sesti tasapainoitettu
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pyora seka sytytysjär-
jestelmän yksinkertai-
nen rakenne — samoin-
kuin tehokas voitelu,
jäähdytys- ja polttoai-
nejärjestelmä.

Huomattavaa on, miten moottorin vä-
rähtelyt poistetaan ennenkuin ne saapuvat
konealustaan ja koriin, joten kaikki tar-
peeton värinä häviää. Ford-vaunussa käy-
tetään moottorin joustavaa kiinnitystä, mi-
kä on sekä yksinkertainen että käytännölli-
nen. Se merkitsee suurta edistysaskelta
alallaan ja se saavutettiin vasta monen
kuukauden kokeilun jälkeen.

Ford-vaunulla on poikkeuksellinen no-
peus. Sillä voitte hei-
posti ajaa 90—100 km.
tunnissa. Mutta niin hy-
vin, pysyy vaunu tiellä,

90—100
kilometriä
tunnissaettä voitte ajaa kovalla

vauhdilla pitkiä matkoja
nauttien täysin siemauk-
sin varmuuden, muka-
vuuden ja tasapainon tunteesta.

Herkkä kiihtyväisyys ja ohjauksen help-
pous ovat muita merkittäviä ominaisuuk-
sia.

Kohta alussa ajaessaan uutta Fordia tu-



lette panemaan merkille
sen varman ja tehok-
kaan kuusijarrujärjestel-
män. Järjestelmä takaa
teille mahdollisimman
suuren turvallisuuden

Äänetön
kuusijarru-
järjestelmä

ja varmuuden, sillä se-
kä nelipyöräjarrut että
näistä aivan riippumattomat varajarrut,
ovat molemmat mekaanista sisältäpäin laa-
jenevaa mallia, jossa jarrukengät ovat täy-
sin koteloidut ja suojatut vedeltä, mudalta
ja lialta. Erikoisena parannuksena mainit-
takoon nelipyöräjarrujen itsekeskittyvä
rakenne — mikä on erikoinen Ford-kehi-
telmä, ja vaikuttaa sen, että jarrukengän
koko yläpinta koskettaa jarrurumpua sa-
malla hetkellä kun painatte jalallanne jar-

rupoljinta. Tämä estää
vinkunaa ja ratinaa ja
takaa aina äänettömän
toiminnan.Kuula- ja

rullalaakerit Todistuksena siitä erin-
omaisesta laadusta, joka
on ominaista koko Ford-
vaunun rakenteelle on

kuula- ja rullalaakerien runsas käyttö.
Näitä on yli 20, mikä on harvinaisen
suuri määrä. On kiinnitetty erikoista huo-
miota siihen, että kukin laakeri parhaiten
soveltuu juuri siihen tehtävään, johon se



on aiottu. Kuten kalliin

teräsrakenne

kellolaitteen hienot ki-
Vet, samoin estävät nämä-
kin laakerit turhaa han-
kausta ja kulmista, edis-
tavat äänetöntä käyntiä,
pienentävät kunnossapi-
tokustannuksia, ja lisää-

Fordin periaatteena on aina ollut käyt-
tää mahdollisimman hyvää ainetta jokai-
seen yksityiseen osaan .._

ja koettaa sitten suuren
tuotannon avulla myy-
da tavara yleisölle huo-
keaan hintaan.

Yhtä tärkeä kuin teräs
itse ovat myös Fordin

Kuvaavaa
Ford säästä-

vät tuhansilla kilometreillä vaunun elinikää.
— Ford-vaunussa käytetään yli 40 erilaista
teräslajia ja jokainen laji on varta vasten
valittu silmälläpitäen sen erikoista käyttö-
tarkoitusta. Tässä valinnassa ei säästetä
mitään vaivoja eikä milloinkaan koeteta
käyttää määrätyn laatuista terästä eri osiin
kustannusten säästämiseksi.

karkaisumenetelmät, joi-
den avulla sama teräskappale tulee eri
kohdilta eri lujaksi. Tätä aatetta on edel-
leen kehitetty erikoisen täydellisellä säh-
köuuttausmenetelmällä. Tämän menetel-
män avulla voidaan käyttää runsaammin



takorautaa — valurau-
dan asemesta — ilman,
että painoa silti lisätään
samalla kun kestävyys ja

Tuulilasi
pirstoutu-

mattomasta
Triplex-
lasista

yksinkertaisus lisääntyy.
— Ford-vaunun kestä-
vyys ja luotettavuus
säästää teiltä vuoden
mittaan monta sataa markkaa. Alhai-
set käyttökustannukset johtuvat pie-
nestä bensiinin kulutuksesta ja renkaiden
vähäisestä kulumisesta. Kaikki ne renkaat,
joilla Ford-vaunut ovat varustetut ja joita
suositellaan jatkuvastikin käytettäviksi
ovat valmistetut erikoisen Ford-määritte-
lyjen mukaan. Kaikki Ford-vaunut ovat
varustetut pirstoutumattomalla Triplex-
lasilla. Nämä poistavat lentävien lasisiru-

jen vaaran, jotka aiheut-
tavat 65 % auto-onnetto-
muuksissa sattuvista va-
hingoista. Neljä kah-
taalle vaikuttavaa Hou-
daille-mallista nesteis-
kunvaimentajaa kuuluu
vakiovarusteisiin. Vh-

Houdaille
iskunvai-
mentä jat

dessä matalan painopisteen, pienen jousit-
tamattoman painon ja poikittaisjousien
erinomaisen toiminnan kanssa tekevät is-
kunvaimentajat uuden Fordin harvinaisen
mukavaksi ja pehmeäkulkuiseksi autoksi.



Paineroiske-
voitelu

seen erilaisiin ajo-olo-
suhteisiin ja tällöin on
myös otettu huomioon
eri korimallien painot ja
ajo-ominaisuudet. Poi-
kittaisten jousien raken-
ne edistää myös kuusi

Lisää Ford
yksityis-
kohtia

Ford-konealustaa voi-
dellaan Alemite-korkea-
painejärjestelmällä, mi-
kä on yksinkertaisin ja
varmin voitelujärjestel-
mä. Jouset ovat poikit-
taiset ja erikoisesti For-
dia varten suunnitellut.

Ne ovat valmistetut hienoimmasta jousite-
räksestä leveine, ohuine lehtineen. Kukin
jousi on kokoonpantu määrätystä lukumää-

rästä lehtiä soveltuak- __

vät pehmeää

jarrujärjestelmän varmaa toimintaa.
Kaikkien Ford-vaunujen vakiovarustei-

siin kuuluvat: viisi teräspuoläpyörää, tuu-
lilasinkuivaaja, nopeusmittari, bensiini-

mittari kojelaudalla, ko-
jelautalamppu, säädettä-
vät valonheittäjät, peili,
yhdistetty seisaus- ja ta-
kalyhty, öljytasonosoit-
taja, täydellinen valikoi-
ma työkaluja, yhdistetty
varmuus- ja sytytysluk-



ko. Tilava ja mukava
takaistuin seuraa va-
kiovarusteena urheilu-
kupeessa ja Cabrio-
let'ssa. Roadsterissa ja

Vakio-
varusteet

Phaetonissa ovat tuulila-
sin sivulasit myös pirs-
totumattomasta Triplex-lasista.

Nelisylinterinen moottori on valettu ryh-
mään; sylinteritilavuus 200.5 neliötuu-
maa. Sylinterin halkaisija 3 % tuumaa,
iskunpituus 4 Vi tuumaa. 40 jarrutettua he-
vosvoimaa 2,200 kierroksella minutissa.
Yksilevykytkin. Itse-ehkäisevä kierrukka-
mallinen ohjauslaite. Kolmeneljäsosaa
kuormittamaton taka-akseli. Teräksinen
kardaaniveto. Bensiinisäiliön tilavuus 40
litraa. Pallorenkaat 19x4.75. Raideväli
1.22 m (56") Kääntösäde 5.18 m. Halkaisija
10.36 m. Pienin etäisyys maasta 24 cm.



Uudet Ford-Korit

v
vaikutuksen.

Ford Motor Company of Finland O. Y.
Helsinki

udet Ford-vaunut esiinty-
vät nyt entistä kauniim-
massa asussa. Korien ääri-
viivat ja väriyhdistelmät
ovat kokonaan uudistetut.
Vaunu tekee nyt entistä pi-
temmän ja matalamman

Etuosaa ja jäähdyttäjää on koroitettu ja
yhtenäinen listoitus ulottuu suoraviivai-
sesti ympäri vaunun.

Lokasiipien muoto on entistä sulavampi
ja ne ulottuvat alemmaksi takapyörien koh-
dalla.

Kaikki korin kiiltävät osat ovat ruostu-
matonta terästä.

Pyörät ovat läpimitaltaan pienemmät,
mutta renkaiden koko on suurempi, joten
painopiste on saatu lähemmäksi maata.

Uusi Ford on uudistetussa asussaan en-
tistä kauniimpi ja luotettavampi ja sen me-
kaaninen etevämmyys on edelleen voitta-
maton.
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