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HANGON VAIHDE, l/7 1926* Ford Motor Company of Finland O/Y,

Helsinki.

Vastauksena arv/. kyselyynne ilmoitamme kunnioittaen

seuraavaa:

Kaikille pääkaupunkilaisille tuttu Ford-pakettiautomme

on ollut käytännössä yhtäjaksoisesti toista vuotta ja on se täyt-

tänyt tehtävänsä aina moitteettomasti ja antamatta aihetta pienim-

päänkään tyytymättömyyteen. Sitä on käytetty päivät pääksytyksin

mitä eripainoisimmilla tavaramäärillä kuormitettuna ja aina se on

osoittautunut yhtä käyttökelpoiseksi. Erikoisen suuriarvoisiksi a-

vuiksi olemme havainneet tämän auton helppohoitoisuuden ja helpon

ohjattavuuden* Se mahtuu pieneen tilaan'ja pujottautuu eteenpäin

vilkkaimmassakin katuliikenteessä, se on osoittautunut huokeaksi

käyttökustannuksiltaan ja kumiossapitokulutkin ovat olleet mitat-

tömät©

Sanalla sanoens Kukaan ei voi olla kuljetusneuvoonsa tyy

tyväisempi kuin me käyttämäämme Ford-pakettivaunuun*.

Kunnioittaen

3(aagoa IlytafgariinJtehdas @.
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HELSINGFORS

Ärtholmsg. 16.

Som svar a Edert frägecirkulär av den 13 aug. a.c.

fa vi härraed meddela Eder, att:

vi började använda Ford-lastvagnar ar 1923,
vi ha för närvarande 4 st. Ford-lastvagnar i användning,
vi använda dessa för transport av mineralvatten och is,
vi köra mcd dera 8 tim. per dag.
vi köra mcd dem ända upp tili I,soo'kgeS lass,
vi aro i stort sett nöjda mcd Ford-lastvagnarnas prestationer,

tili reservdelar.

orsakerna tili att vi valt Ford tili transportmedel aro: prisbilligheten, den
lätta manövreringen, den lilla svängningeradien ävensom den lätta tillgangen

Högaktningsfullt»
Jr / CV? / °&? y. f*
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Ford Motor Company of Finland O/Y.,

Heisi n k i

lemme liikeajoissamme kesällä ja myöskin talvella käyttäneet

"FORD H I-tonnin kuormavaunua ja on se tähän asti toiminut moit-

teettomasti. Bentsitnin ja voiteluöljyn kulutus on ollut varsin

vähäinen ja korjauksia emme vielä ole tarvinneet sanottavasti

suorittaa. Olemme sitä mieltä, että Ford kuormavaunu on halvin,

taloudellisin ja käytännöllinen, varsinkin kevyempien kuormien

ajossa. Kunnioittaen

SAVONLINNP^UKKUKAUPPA

kuun ...2.1... p:n ä iq. 26.

Pyynnöstä täten toteamme, että vuodesta 1922 alkaen o-



SAVONLINNAN RAUTA O. Y.
LRJITELTU VRRRSTO: RRKEMNUS-, LRIVRtIVRRUSTUS-, MRRiIVILJELYS-, TRLOUS-, METSÄSTYS- JR URHEILUTRRPEITR

Sähkö-osoite: RfIUTfIYMTIÖ

Puhelimet
RHUTfIKfIUPPfI ja KONTTORI 75 -.s a
KHUPfINHOITfIJfI jO*+

VARASTO 22
JOHTAJA Ja JOHTOKUNTA. . 58

TIILITEHDAS (Ju»ola)

Savonlinnassa elo kuun ...2.5- p:nä 19 26*

Ford Motor Company of Finland O/Y,

Helsinki

vaunu, on työskennellyt

tena vuotena tavaroiden kuljetukseen, emme vielä ole tarvinneet

virheettömästi. Ottaen huomioon kestävyyden, vähäisen polttoaine

menekin ja halvat hoitokustannukset on mielipiteemme, että Ford

kuormavaunu tulee haivimmaksi tavarankuljetusvälineenä.

Kunniafcitaen. /1

SaYOD]i™ffiawO.T.
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Mielihyvin voimme todistaa, että täkäläiseltä valtuute-

tulta myyjältänne keväällä v. 1925 ostamamme I-tonnin Ford kuorma

erinomaisesti. Käytettyämme sitä nyt kah-

tehdä siihen sanottavampia korjauksia ja työskentelee edelleenkin
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FORD MOTOR COMPANY OF FINLAITD O/Y"
Helsinki »

Hernesaarenkatu 16.

Arv. kyselynne johdosta kesäkuun 16 p:nä, koskeva Ford-
kuorma -auto ja, ilmoitamme:

Että ostimme ens imaiset 2 autoa keväällä 1924. Seuraavana
keväänä hankimme lisäksi 3 kpl. joten meillä niitä nyt on käytännös-
sä 5 kpl.

Että meidän kuorma-auto jakäytetään melkein yksinomaan tuk-
kien ajossa noin 4 km. etäisyydellä tehtaastamme olevalta nostopai-
kalta ja ovat varustetut n.s. perävaunuilla, joita olemme itse val-
mistaneet.

Että 4 perävaunulla varustettua Ford kuorma-autoa kykene-
vät vaivatta kulettamaan sahamme tarvitseman tukki määrän (600 kpl.
päiv.) main. nostopaikalta tehtaallemme ja ovat mitä parhaiten rat-
kaisseet meille aikaisemmin paljon harmia tuottaneen tukkien kulje-
tuksen, johon ennen käytimme hevosia ja traktoreita.

Että kustannuksemme main. tukkien kuljetuksessa saatuamme
Ford kuorma-autot käytäntöön laskeneet noin 40 %•

Että Ford-kuorma-auton ostohinnan halpuus, suuri kestävyys
mitä väikeimmissakin olosuhteissa, joustavuus ja näppäryys liikkeis-
sään ahtaammillakin paikoilla ja hyvin järjestetty varaosien saanti
ovat tekijöitä, jotka pakostakin saavat Ford kuorma-auton omistajan
ja käyttäjän tyytyväiseksi.

Vedenojalla heinäkuun 2 p:nä 1926.

Juho Mäntti Osakcvhtiö
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Ford Motor Company of Finland 0.-Y.,

HÄRSTÄDES.
Ärtholmsgatan 16.

Aberopande Edert v/. cirkulär av den 2 ds bedja fä
meddela, att vi för närvarande hava 3 Ford-lastvagnar i
användning hos oss för transport av styckegods och aro
dessa vagnar i arbete S timmar ora dagen. Tvenne av biler-

na hava en belastning av 1,5 ton och en en belastning av

2 ton. Överhuvudtaget aro vi nöjda mcd lastvagnarnas pres-

tationer»
Betr. Eder fräga vilken huvudorsaken är tili att vi

valt Ford-typen meddela vi, att det dels värit det billiga
priset, dels den lätta tillgangen tili reservdelar som vä-

rit avgörande vid valet av vagntyp.

Högaktningsfullt
MASKIN-och BROBYGGNADS

AKTIEBOLAGET



HELSINGFORS MEJERIAFFÄR
LAPPVIKSGATAN 11

HELSINGFORS, DEN 2 sept. 192 6o

TELEFONER:
EXPEDiTION 3366
KASSA 85 37
DIREKTION 62 63

BKYDOBMIRKE

Ford. Motor Company of Finland O/Y
Helsingfors.

Pa grund av Edert v. brev far jag meddela att vi nu ha-

va ?• Fordlastvagnar i vär mjölk och brödaffär och att vi hava vä-

rit fullt nöjda mcd dem, sa att vi anse att det lönat sig för oss

Att delvis överga fran hästtransport tili biltransport, och da pri

set pa. Fordvagnarna värit "betydligt lägre an pa andra vagnar och

hallbaxheten trots vara tunga lass mycket god, hava vi enbart köpt

Fcrdvagnar, oaktadt otaliga anbud fran konkurrerande bilfirmcr.

Högaktningsfullt

HELSINGFORS MEJERIAPFÄ*
HELSINGIN MEIJERILIIKE



VAASAN RAUTABETONI 0.-Y.
RAUTABETONI- ja

RAKENNUSLIIKE
SEMENTTIVALIMO
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MYY VARASTOSTA
VAASA KAIKE NLAATUISTA

PUUTAVARAA, TIILIÄSähköos.. RAUTABETONI
PUHELIN 751 SEMENTTIPUTKIA

KAI VONRENKAITA y.m.
V.»

Vaasa kesä- kuun 22 p:nä 1926.

i Ford Motor Company of Finland O.Y
Helsinki.

Pyynnöstä on meillä mielihyvä tiedoittaa, että hankki-
miimme Ford kuorma-autoihin olemme erittäin tyytyväisiä.

Käytännössä on meillä nykyään 3 kpl. Tord kuorma-autoja

joista ensimmäisen hankimme toukokuussa v. 1924 ja ovat ne olleet

käytännössä mitä erilaisimmissa raskaissa ajoissa ja niistä suoriu

tuneet erittäin hyvin.

Kestävyytensä, halpojen korjaus, käyttö ja hankintakus-

tannuksiensa takia olemme huomanneet sen taloudelliseksi ja vaati

muksiamme vastaavaksi.

t aen



OSKAR PARKKINEN HELSINKI ?Ip:nä 19 26..»

HELSINKI

SILTASAARENKATU 16

Sähköosoite: O S PAR K
PUHELIMET:

Toimisto 38 49
Maaseutupuhelin . . 105 31
Yksityiskonttori ... 4114
Varasto 22 17
Asunto 105 32

Ford Motor Company of Finland Oy.

Helsinki

Mielihyvällä ilmoitan, että käyttämäni 5 Ford autoa ovat

toimineet täysin tyydyttävästi. 2 tonnin Ford autoa on kahden vuo-
*

Den aikana päivittäin ajanut 1.700 kg:n kuormia niiden siitä eri-

koisemmin rasittumatta. Matkustajani, jotka käyttävät Ford henki-

löautoja matkoillaan ympäri maata, ovat niihin tyytyväiset.

Kunnioittaen,

(^m^m^dd^



MAANVILJELIJÄIN 22 kesä-
MMTOKESKUSMIKE O.Y. Helsinki, kuuta 19&J.T"P-

HELSINKI
KONTTOPI: SÄLOMONINK. 3

PUHELIMET:
N:0 84 66 toim. johtaja

618 äp. johtaja ja leipomoa osasto
11 86 kesk. kontt. ja kassa
4295 toimisto

~.,_
(tark. maito osasto

1 \kermamaito osasto

aan

Ford Motor Company of Finland 0.Y.,
Hei n k i

Hernesaarenkatu 16.

Vastaukseksi arv/. kysymyksiinne kirjeessänne t»k» 16

p:ltä ilmoitamme seuraavaa:

1. Ford-kuorma-autoa ryhdyimme käyttämään v» 1922*

2. Meillä on nyt käytännössä 8 kpl. Ford -kuorma-auto ja»
r

3. Niitä käytetään pääasiallisesti maidon ja leivän a-

joon 7 tuntia päivässä.

maksamaan noin Smk. 35:- päivältä. Kunnossapito on

tullut maksamaan noin Smk. 15:- päivältä.

6. Syynä siihen, että olemme valinneet Fordin kuljetus-

neuvoksemme tahtoisimme pääasiallisesti mainita sen

halpa hinta ja helppo varaosien saanti.

O.Y.

Kunnioittaen

MAANVILJELIJÄIN

4. Kiillä ajetaan korkeintaan 1000 kg. painavia kuormia

5. Polttoaine ja voiteluöljy on kirj oj emme mukaan tullut



CENTRAL KESKUS
\ OSUUSKUNTA

"\ PORVOO

ANDELSLAGET

BORGÄ
TELEFONER PUHELIMET.

590
581
582
553

BORGÄ den. 28 jimi
PORVOO

Ford Motor Company of Finland 0.Y.,

Helsingfors.

Högaktningsfullt

CENTRALANDELSLAGET

Pa. Eder anhallan ha vi härjämte nöjet intyga, att vi se-
dän är 1923 ha i användning en Ford lastvagn, mcd vilken vi i
poster om 1000 - 1500 kg under 8 timmar dagligen forsia vara varor
sommar och vinter. Under denna tid har lastvagnen vunnit vart syn-
nerligen stora gillände, dels pa. Grund av att reparations- och un-
derhallskostnaderna samt bränsleatgängen värit ytterst minimala»
dels pa grund av den lätta manövretingen och den lilla svängnings-
radien, vilka torde ställa Ford lastvagnen framom vilket annat bil~
märke som hälst i fraga om praktisk användbarhet. Härtill kommer? matt eventuella reparationer kunna utföras utan nämnvärd tidsutdräkt,
enär alla erforderliga reservdelar alltid sta att fas pa närä hali.
Som ett bevis för var stora uppskattning av Ford lastvagnen kunna
vi ytterligare nämna, att vi pa försommaren salde bort en mindre
lastbil av annat fabrikat och ersatte den mcd en ny Ford laabil,
vilken vi nu använda jämsides mcd den äldre. I samma syfte ha vi
tidigare gjort oss av mcd en större lastbil, vilken befanns olämp-
lig för vart behov.
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Den 25 nov. .19 26.

Ford Motor Company of Finland O/Y.
Helsingfors.

Besvarande Edert ärade av gardagen far jag meddela: att
bolagets Ford-lastvagnar togos i bruk, den ena den 26 aug. och den
andra den 17 nov. d.a.

Vagnarna användas tili transport av papper fran bruket
tili Byttylä station samt ramaterial tili bruket och tillryggaläg-
ga dagligen c:a 200 km. transporterande c:a 15000 kg. per vagn och
dag i vardera* riktningen.

Vikten per lass utgör c:a l£ ton.
Da. vagnarna använts endast kort tid, har priset för bräns

le, smorjning och underhall annu icke kälkylerats.
Vi aro synnerligen nöjda mcd vagnarnas prestationer och

främsta crsaken tili deras anskaffande var att de i hog grad spara
vägarna, isynnerhet nu höstetid, da under rädande regnväder häst-
fordon och tyngre vagnar fara mycket illa fram mcd de huvudsakli-
gast av lera bestaende vägarna. Bidragande orsaker aro även vagnar-
nas lätta manövreringsförmaga, deras snabbhet och maskinstyrka i
uppforsbackar. Av stor betydelse vid reparationer är att reservde-
lar snabbt kunna erhallas, varigenom langvariga stagnationer kunna
iindvikaa.

Ehuru dessa Ford-vagnar värit i användning endast en kort
tid och under varsta menförestid, hava vi dock konstaterat att vi
mcd dem kunnat transporterä större mängder varor an vad värit fal-
let mcd vara äldre 2- och 3-tons biler»

Hö gaktningsfullt
fe
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