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DÅ den nya Ford första gången för två år

sedan utsläpptes i marknaden, nämnde vi, att den
nya vagnen till sin konstruktion och prestations-
förmåga vore överlägsen alla andra vagnar i den
lägre prisklassen. Erfarenheterna under de två se-
naste åren visa, att detta faktiskt överensstämmer
med verkligheten.

hade fabricerats mellan den 20 oktober 1927 och
4 februari 1929. — Under dessa 15 månader steg
produktionen oavbrutet genom tillämpandet av nya
arbetsmetoder, vilka möjliggjorde en mera effektiv
och jämn tillverkning.

Resultatet av dessa nya arbetsförfaranden var,
att endast 6 månader åtgingo till framställandet av
den andra millionen Ford-vagnar. Produktionssiff-
rorna hava sedan dess ytterligare stigit.

Under tjugufyra månader har mer än 2 1/2 mil-
lioner Ford-bilar tillverkats. Den första millionen



Dessa siffror äro av stort intresse och betydelse,

i det de visa, vad som gjorts för att förbättra
produktionen. Men de hava en ännu mera om-

fattande betydelse. Av dem framgår, huru högt
den nya Ford uppskattas av milliontals bilister.
Ty denna enorma produktion skulle varit omöj-
lig utan en växande efterfrågan från allmänhetens
sida.

Den nya Ford var en god vagn från första början.
Och den har förbättrats år för år. Ty det har alltid
hört till Ford Motor Company's principer att oav-
brutet förbättra sina produkter.

Förändringar hava icke genomförts för att blott
ändra på grund av en modenyck. Iv ikväl förgår
ej en dag, då icke någon ändring skulle göras
eller något nytt medel skulle uppfinnas för att kunna
erbjuda bättre betjäning till en större publik. Så
snart dessa förbättringar avprovats, införlivas de
i Ford-bilen.

Till en början visste Ni icke mycket om den nya

Ford. Ni visste, att Ford Motor Company hade
tillverkat den ocli trodde, att den var en god bil.
Sedan anlände de nya vagnarna till Ford-försäljarna
och Ni hade tillfälle att bese dem.

c
Knligt denna princip hava vi utsläppt i mark-

naden en ny serie Ford karosserimodeller. Med sina
graciösa konturer förete de en sådan fullkomlig
och harmonisk skönhet, som man tidigare ansåg
realiserbar endast i vagnar av dyrare märken.
De olika karosserierna framträda i varierande färg-
sammansättningar. De äro alla rymliga och be-
kväma. Hos alla äro kylarmanteln, navkapslarna,
strålkastarna och andra obetäckta delar tillverkade
av rostfritt stål.

Ni åkte i bilen. Ni såg, vad den dugde till på
landsvägen. Ni hörde Kdra vänner tala om dess
bekvämlighet och ekonomi, om dess säkerhet, till-
förlitlighet, dess tillfredsställande prestationsförmåga
under alla förhållanden. De följande månaderna
bekräftade intrycket, att i den införlivats en mängd
särdrag, vilka man tidigare ansett omöjligt att

införa i vagnar av den lägre prisklassen att Ford-
metoderna och Ford-ekonomin faktiskt hade åstad-
kommit en vagn värd högt över priset.

Ny skönhet har sålunda parats med en utom-
ordentlig prestationsförmåga.



Den Nya Tu dos. Sedan
Ett sällsynt gott exempel pk »värde högt över priset». Karosseriet är rymligare än tidigare, vari-
genom utrymmet i vagnens bakre del blir större. Tillträdet till vagnen är även lättare tack vare
det hopfäUbara framsätet. Den raka linjen från kylaren bakåt betonar ytterligare vagnens nya, sve-
pande linjer. Den av takkanten bildade välvningen är också vackrare än tidigare.



Den Nya Standard Sedan

En annan utmärkt familjevagn, skön i linjer och färger, bekväm, säker, ekonomisk och tillförlitlig.

Såväl i främre som bakre avdelningen rikligt utrymme. Förarsätet är flyttbart. Alla detaljer fram-
häva bilenskvalitetsegenskaper. Sätena äro beklädda med ett fint och på samma gång hållbart överdrag.



DE N NY A FORDOR SKDA N

Utmärkande för dc nya Ford karosserierna är det stora urval färgkombinationer, vilka stå till köpar-
nas förfogande. Ovan avbildade 2-fönst. Fordor Sedan framträder här i rödbrunt, med svarta och
gula lister.



De:n Nya Town vSkdan
Av denna bild framgår tydligt de graciösa, svepande linjerna, vilka förläna samtliga Ford karosserier
en oerhörd charm. Ge akt på den nya kylaren, motorhuven och torpeden, de nya stänkskärmarna
och de nya, långa linjerna från främre till bakre avdelningen. Utrustad med sidolyktor och metall-
list. I den bakre avdelningen finnas sidengardiner och armstöd.



Den Nya Phaet on
Här liksom i den nya Ford Roadstern ser Ni tydligt den raka, obrutna linjen sträcka sig runt hela
vagnen, vilket betydligt ökar skönheten hos de nya Ford karosserierna. Vindrutan kan fällas framåt
om så önskas. Suffletten kan lätt och snabbt fällas ned. Den inre sidan av dörren är smakfullt
beklädd. Sätena äro djupt stoppade och beklädda med konstläder i två färger.



Den nya bpor t cou p k

Förutom skönhet i linjer och färger uppvisa de nya Ford karosserierna ännu ett särdrag — rost

fritt stål som ej förlorar sin glans; detta användes till kylarmantel, strålkastare, smörjkoppar, bak

lyktor, torpedlisten, kylarlocket och beuzintanklocket. Denna nya metall är bättre än föruicklin:
och förkromning av samma orsak som äkta silver är bättre än försilvring.



Den Nya Coupe

En vacker täckt vagn, för vilken de förfinade linjerna äro utmärkande. Kylaren, stänkskärmarna, motor-
huven, torpeden, den sänkta taklinjen, bakre avdelningen och dess olika särdrag ge uttryck för den
nya skönhet, vilken kunnat genomföras även i bilar i den lägre prisklassen genom den nya Ford.
Nu stå sådan skönhet i linjer och färger till varje mans förfogande, som tidigare endast stora automo-
biler kunde uppvisa.



Den Nya Roadstek

Kndast få vagnar kan tävla i graciös skönhet med denna sportmässiga Ford Roadster. Från strål-
kastarna till bakre kofångarna sträcka sig de långa, raka linjerna smidigt och utan avbrott. Vind-
rutan kan också fällas framåt, ökande intrycket av de harmoniska linjerna. De bredare sätena lämna
gott utrymme för tre personer. Vindrutan och dess sidostycken äro utförda av splitterfritt Triplex glas.



I) ]■; n N v a Cabrioi,k T

Denna nya Cabriolet lämpar sig synnerligen väl för kvinnliga bilister, då densamma i sig förenar
Roadsterns smäckra, ungdomliga drag och kupéns täckta, trygga komfort. Den stadiga kuren kan
lätt och snabbt sättas på sin plats och fällas ihop. Sidofönstren äro inramade i glänsande metall-
ramar. Det breda, extra baksätet tillhör standardutrustningen.
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VACKRA KAROSSERIKONTU

RER OCH FÄRGER

De graciösa, svepande linjernas skönhet
förhöjas ytterligare genom harmoniska
färger. Ni må välja vilken karosserityp
som helst, så kan Ni få de färger Ni än
önskar. Detta är självfallet en sällsynt
egenskap hos biler i den lägre pris-
klassen.

ROSTFRITT STAL FÖRLORAR
EJ SIN GLANS

Karosseriernas konturer och färger
göra den nya Ford till en sällsynt till-
talande vagn. Ni känner Er stolt över
dess utseende och njuter i fulla drag
av dess prestationsförmåga.

Ett avgörande framsteg har gjorts genom
att man i de nya Ford vagnarna börjat
använda rostfritt stål. Kylarmanteln,
strålkastare, baklyktor, torpedlisten, nav-
kapslarna, kylarlocket och benzintank-
locket äro utförda av sagda metall.

I åratal voro nämnda delar förnicklade.
Nyligen började man använda krom-
överdragna delar, vilka motstå röst-
ning.

Nu har man i de nya Ford vagnarna
tagit i användning rostfritt, blankpolerat
stål med varaktig glans. Det är icke
överdraget med något ämne, som kunde

annan omständighet, som tilltalar
Er, är det stora urvalet karosserityper

Den nya Ford sedd framifrån

Ni har att välja på. Till Edert förfogande stå följande model-
ler: Roadster, Phaeton, Coupe, Sport Coupe, Cabriolet, Tudor,
Fordor, Standard Sedan och Town Sedan. Förutom ny
skönhet garanteras FMer säkerhet, komfort, kraft, snabbhet,
acceleration, lätt styrning, sparsamhet och tillförlitlighet,
vilka egenskaper ställt Ford så högt i kurs hos milliontals
bilister.

slitas, spricka eller skadas. Det utgör samma, klara metall
alltigenom.

Det bästa beviset på dess höga kvalitet fås av uppfatt-
ningen, att skillnaden mellan rostfritt stål och nickel eller
kromöverdrag är densamma som mellan rent silver och för-
silvrad metall. Dess användning i de nya Ford karosserierna är

ett bevis för Fords princip att giva valuta högt över priset.



EN UTMÄRKT MOTOR
Ford A modell motorn är i många avseenden anmärkningsvärd.
Den har en ovanlig acceleration, gången är jämn, den utvecklar
tillräckligt kraft och hastighet utan att någon överansträngning
behöver befaras. Fords ingeniörer hava lyckats införliva i vag-
nen alla goda köregenskaper utan att en motor med högt varv-
tal erfordras.

Cylinderlockets konstruktion utgör en omständighet i denna
prestation. Andra viktiga faktorer är den direkta benzintillför-
seln genom självtryck, den speciellt konstruerade förgasaren, den
omsorgsfullt uttänkta, stora ventildiametern, kromnickel-ven-
tilerna, aluminiumkannorna, den statiskt och dynamiskt balan-
serade vevaxeln och svänghjulet, enkelheten och effektiviteten
i belysnings-, tandnings-, smörjnings-,
kylnings- och bränslesystemen.

ENASTÅENDE PRECISIONS-
UTFÖRANDE

axel är statiskt och dynamiskt balanserad med en precision er-

hållen genom 174 kontroller vid olika arbetsoperationer. Många
av dessa delar tillverkas med så stor precision, att differensen
får uppgå till högst 1/2000".

Denna precision i mekanism och struktur bör tagas i be-
aktande då man tänker köpa en bil. Den har en enorm betydelse
för bilens prestationsförmåga.

100—105 KM. I TIMMEN

Ford A modellen är ovanligt snabb. Man kan köra med den
100—105 km. i timmen. Detta är ingen överdrift. Den nya
vagnen hålls så bra på vägen, att Ni kan köra långa sträckor med
stor hastighet utan att känna någon som helst trötthet. En

Den enastående noggrannheten i F'ords
arbetsmetoder framgår av de oerhört
små avvikelserna i måtten som få före-
komma hos de mera viktiga delarna.
Yrkesskicklighet har tillämpats i mass-
produktion. Milliontals delar tillverkas,
av vilka var och en är så noggrant ut-
förd och är så lik den andra, att de passa
på 1/1000" när på sin plats. T. ex. alu-
miniumkannorna äro tillverkade med
Viooo" tolerans på en diam. av 3 7/8

".

Vevstakens längd får icke avvika mer än

2/1000" från den bestämda. Varje vev-

snabb acceleration och lätt styrning äro
andra utmärkande egenskaper.

LJUDLÖST, HELT INKAPSLAT
6-BROMSSYSTEM

En omständighet, som Ni snart lägger
märke till, då Ni åker med den nya
är 6 bromssystemets snabba och effektiva
funktion. Detta system garanterar Eder
den högsta säkerhet och tillförlitlighet,
då såväl 4-hjulsbromsarna som de själv-
ständiga reserv- och handbromsarna alla
äro av den mekaniska, invändigt expan-
derande typen, och samtliga bromsnings-
ytor äro helt inkapslade och skyddade
mot smuts, vatten, sand etc.

En annan viktig förbättring är den
självcentrerande egenskapen hos 4-hjul-Dk nya hjulen och stänkskärmarna



bromsarna — en speciell I'ord konstruktion. Med tillhjälp härav
kommer bromsskons hela yta att beröra bromstrumman i samma
ögonblick Ni trycker ned fotpedalen med foten. Detta hindrar
gnissling och garanterar ljudlöst arbete under alla förhållanden.

OVANLIGT STORT ANTAL RULL OCH
KULLAGER

Hos den nya Ford vagnen påträffar Ni den höga kvaliteten och
det omsorgsfulla utförandet icke endast i de yttre för ögat synliga
delarna, utan äro dessa utmärkande för hela vagnen. Bland dess
inre värdefulla särdrag är den rikliga användningen av rull- och
kullager det viktigaste.

— och varje slag har utvalts och utarbetats för att lämpa sig
för sitt speciella ändamål.

I den nya Ford finnas mera än 20 dylika, vilket utgör ett
ovanligt stort antal. Varje lagertyp är särskilt utvald för sitt
speciella ändamål.

Det finns inga bestämda gränser för valet — ingen tanke på
att man bör välja en bestämd stålkvalitet för vissa delar för att
inbespara kostnader.

Enligt Fords principer användes alltid det bästa material för
varje särskild del, vilken sedan kan säljas till allmänheten
till lågt pris på grund av massproduktion.

Lika viktig som själva stålet är den under automatisk kontroll
utförda värmehärdningen, varigenom samma stålstycke kan
hava olika härdningsgrad på olika ställen.

Man kan förlikna dem med en kronometers ädelstenar, de
förhindra onödigt slitage, öka fjädringen och ljtidlösheten, min-
ska underhållskostnaderna och förlänga vagnens livslängd med
tusentals kilometer.

Ford A modellens hela draganordning från motorn ända till
hjulen vilar i själva verket på lättlöpande rull- och kullager.
Förutom det att gången härigenom blir mjukare, inbespara de
benzin, öka bilens hastighet och kraft på första och andra växeln,
minska ljudet och öka hållbarheten och effektiviteten hos växel-
lådan.

Detta förfarande har ytterligare utvecklats genom att upp-
finna den elektriska svetsningsmetodeh. Härigenom möjliggöres
användningen av en mångfald stålsmiden i stället för gjutna
ståldelar utan att öka vikten, medan ökad hållbarhet och enkelhet
ernås.

Den nya Fords tillförlitlighet betyder många hundratals marks
besparing av reparationskostnader i året. Den ringa benzinför-
brukningen och det obetydliga ringslitaget förorsaka låga drift-
kostnader. Samtliga hos de nya Ford vagnarna använda ringarna
äro av ledande ringfabrikers tillverkning, utförda enligt särskilda
F'ord-bestämmelser.

SPLITTERFRITT TRIPLEX VINDSKYDDSGLAS
Alla nya Ford-bilar hava splitterfritt Triplex vindskyddsglas,
som icke splittras ens på grund av hårt tryck. Detta är en viktig
säkerhetsfaktor, emedan faran av kringflygande glasskärvor
härigenom elimineras •— orsaken till de flesta skador vid automo-
bilolyckor. I vår tid med sin livliga trafik är användningen av
Triplex-glas en absolut nödvändighet. Dess speciella värde som
säkerhetsfaktor bör tagas i betraktande vid bilköp.

Likadana goda resultat kunna skönjas även i kardanaxeln,
generatorn och på alla ställen varest kul- och rullager komma
till användning.

STADIG STÅLKONSTRUKTION
C:a 40 olika stålkvaliteter komma till användning i den nya Ford



HOUDAILLE STÖTDÄMP ARE
Fyra dubbeltverkande Houdaille hydrauliska stötdänipare till-
höra den nya Ford-vagnens standard-utrustning. Tillsammans
med den låga tyngdpunkten, den ringa ofjådrade vikten och de
tvärgående fjädrarnas goda köregenskaper göra de den nya
Forden till en sällsynt bekväm bil.

Fjädrarna äro tvärgående, speciellt konstruerade för Ford.
De äro utförda av det finaste fjäderstål, bladen äro breda och
tunna. Varje fjäder är sammansatt av blad av olika storlek
för att erhålla lämplig fjädring för varje särskild karosserityp.
De tvärgående fjädrarnas konstruktion ökar även tillförlitlig-
heten och effektiviteten hos 6-bromssystemet.

Till samtliga nya Ford-vagnars standaid utrustning hör: 5 stål-
ekerhjul, automatisk vindrutetorkare, hastighetsmätare, benzin-
mätare på instrumentbrädet, instiumentbrädslampa, strålkastare,
spegel, kombinerad bak- och stopplykta, oljevisare, fullständig
verktygskollektion och stöldsäkert tandningslås. Ktt rymligt
reservsäte ingår i standard utrustningen för Sport Coupe och
Cabriolet vagnen. Splitterfritt Triplex sidoglas för vindrutan
utgöra standardutrustning för Roadster och Phaeton.

STANDARD UTRUSTNING

NYA STADIGARE HJUL
YTTERLIGARE SÄRDRAG HOS FORD MODELL A

Motor, 4-cylindrig, L-foimig, cylindervolym 200,5 kubiktum, (3,3
ltr.) cylinderdiameter 3 7/

8
/ / slaglängd 4 1/ 4

// broms. hkr. 40, vid
2.200 minutvarv. Torr enlamell koppling. Kardan tubs drev.
Vevhuset 5 ltr. Benzintanken rymmer 40 litr.
benzin. Ballongringar 4,75x19. Axelavstånd 103 I j2

" (2.629 mm).

De nya stålekerhjulen äro till utseendet stadiga, återspeglande
den kraftiga konstruktionen. Hjulens mindre diameter och de
större ballongringarna sänka tyngdpunkten och flytta vagnen när-
mare marken. Detta garanterar större säkerhet och ökad komfort.

Vi förbehålla oss rätt till ändringar i pris, specifikationer och utrustning
när som helst utan föregående meddelande och utan förbindelse å vår sida.
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GOD SERVICE EFTER DET NI KÖPT BILEN
Ford Motor Company sätter lika stor vikt vid service som vid försäljning, * Vi hava alltid varit av den åsikten,
att en försäljning icke avbryter affärsförbindelserna mellan oss och köparen, utan medför den en ny förpliktelse
för oss att draga försorg om att hans bil betjänar honom. * Vi äro lika intresserade av den ekonomiska an-
vändningen av Eder bil som Ni av dess ekonomiska tillverkning. * Å vår sida är detta endast en sund affärs-
princip. ■*- Om vår bil betjänar Eder tillfredsställande, sköta försäljningarna sig själva. * Vi hava därför in-
rättat ett särskilt servicesystem för att taga hand om alla Ford vagnars behov på ett ekonomiskt och förbättrat sätt. *

Vi önska, att alla Ford-ägare skola veta, vartill de i detta avseende äro berättigade, så att de kunna begagna sig
av denna service. , T „ ' -,* TT

.Ford Motor Company of Finland O/V, Helsingfors
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