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FORD V-8 har bevisat för tusentals
ägare, att en 8-cylindrig motor ej behö-
ver kosta mera än en 4-cylindrig i drift.
Trots ökad effekt och högre varvtal är
den mycket ekonomisk både i fråga om
bensin- och oljeförbrukning.

Liksom alla andra motorer, oavsett antalet
cylindrar, kräver Ford V-8 motorn minst

olja vid lägre hastigheter. Våra kunder
ha emellertid ofta sagt oss, att V-8 mo-
torn är så jämn, så känslig och så tyst-
gående, att de ofta till sin förvåning finna,
att de köra omkring 90 km./tim. när de
trott hastigheten vara 60—70. När vä-
gen tillåter, köra därför många av dem
regelbundet 90 km./tim. eller mera.

Ford oljemätsticka är
av bajonettyp
(Se vidstående bild)

Oljan bör ej stå högre
än vid märket F, som
markerar fullt. Olja där-
utöver är till ingen nytta.

Endast när oljenivån
sjunkit till omkring y2

"

från matstickans spets,

behöver ny olja påfyllas.

L betyder lågt. Låt ej
oljenivån sjunka under
detta märke.

Om Ni använder oljemätstickan rätt, på
sätt som beskrives å nästa sida, hjälper
den Er att uppnå största smörjnings-
ekonomi.

Smörjningsekonomien beror alltid på körhastigheten

För att uppnå bästa resultat bör Ni följa
ovanstående anvisningar om avläsandet av
matstickan i Er vagn.



Ue flesta Ford-ägare bruka byta olja i
vevhuset för varje 1.500 km. Detta bör
framför allt ske, om vagnen regelbundet
köres med hög hastighet.

Motorolja, som uppblandats med bensin
eller vatten, har ringa smörjningsvärde
och bör, oavsett den körda vägsträckan
ersättas med olja med rätt viskositet. Se
upp för utspädning av oljan särskilt un-
der den kalla årstiden, då motorn ofta
köres under onormalt låga temperatur-
förhållanden.

Det är av största vikt för motorns gång
och ekonomi att endast smörjolja av god
kvalitet användes.

Körning med choken utdragen under läng-
re sträcka förorsakar allvarlig utspädning
av oljan i oljehuset.

Fordra alltid original Ford reservdelar.
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