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aunukorit ovat kokonaan teräs-
tä, laadultaan ja lujuudeltaan
voittamattomat. Niiden vankka
rakenne on erittäin tärkeä var-
muuden kannalta ajo-onnetto-
muuden sattuessa. — Triplexlasi

ehkäisee auringonsäteiden ja vastaantule-
vien .autojen valonheittäjien häikäisyn
sekä taipuu joustavasti iskujen tai töy-
täysten sattuessa.

o valonheittäjät, jäähdyttäjä
ja lokasiivet osoittavat, kuinka
tunnollisesti uusi Ford on raken-
nettu. Valonheittäjät ovatkoko-
naan nikkelöidyt. L,entokone-
potkurin mallinen tuulettaja

on harvinaisen tehokas. Mustiksi kiilloi-
tetut lokasiivet on valmistettu paksusta
teräslevystä ja kiinnitetty runkoon lujilla
takoteräspidikkeillä.

iinnittäkää huomionne ohjaus-
ja säätölaitteiden tarkotuksen-
mukaiseen sijoitukseen. Valojen
ja äänitorven säätäjät on ase-
tettu ohjauspyörän keskustaan.
Sytytys- ja kaasunsäätövivut

on sijoitettu välittömästi ohjauspyörän
alapuolelle siten, että niitä voidaan tar-
peen mukaan käyttää myöskin ajettaessa,
hellittämättä käsiä ohjauspyörästä. Kuris-
tusventtiili ja kaasuttajan säätölaitteet
ovat varustelaudan alapuolella ja tavoite-
taan helposti ohjaajanistuimelta.



Kuntoa jokaisessa yksityis-
kohdassakin

äntevyyden, voiman ja määrä-
tynlainen »teräslihasten» vaiku-
telma on ensimmäinen, joka
saadaan uutta Ford Urheilu-
kupeeta katseltaessa. Tämä

vaunu on kuin nykyaikaisen urheilu-
nuorison vertauskuva.

Se liittää kaksi-istuimisen vaunun suju-
vuuden ja umpiauton edut toisiinsa. Se
on korvaamaton kaikille, jotka haluavat
neljän henkilön urheiluvaunun. — Voitte
helposti avata vaunun takaosan ja saada
siten mukavan lisätilan kahdelle henkilölle
takaistuimella, jokakuuluu vaunun vakio-
varusteisiin. Väljä tila urheilutarpeille.

Koeajakaa Urheilukupeeta. Tutustukaa
siihen. Silloin huomaatte, että se on lois-
tava esimerkki siitä, mitä nykyajan kehit-
tynein insinööritaito ja melkein rajatto-
mat keinot ja varat voivat yhteisvoimin
aikaansaada.
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[||isatkäa kesäiloanne
jollakinnäistä vaunuista

uvitelkaahan istuutuvanne oh-
jauspyörän ääreen ja ajaa huris-
tavanne jonnekin, jokovanhoihin
rakkaiksi käyneisiin paikkoihin
tai uusiin houkutteleviin etäi-
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_ Mennä viillettää
yli tien epätasaisuuksien omassa mukavassa
vaunussaan ja tuntea levänneensä ja vir-
kistyneensä pisimmänkin päiväretken jäl-
keen. .

.
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Sallikaa Ford-vaunun lisätä nautintojanne.
Sen voimakas, pehmeäkäyntinen 40-hv
moottori lennättää vaununne kevyesti yli
rasittavimpienkin mäkien. Nopea kiihty-
väisyys, mukava ohjaus, kahtaalle vaikut-
tavat nesteiskunvaimentajat ja ihmeellinen

jousitus aiheuttavat, että ajonne huvittaa
Teitä pitkilläkin päivämatkoilla. Teillä on
täydellinen vaunu käsiteltävänänne. Sen
käynti hiljeneepehmeästi ja miellyttävästi ja
se pysähtyy, kun keveästi painaltaen panette
sen voimakkaat nelipyöräjarrut toimimaan.

Kunnon yksinkertaisuus kuvastuu sen jokai-
sesta yksityiskohdastakin — kauttaaltaan
nikkelöidystä jäähdyttäjästä ja valonheittä-
jästä ja loistavan kauniista kiilloituksesta
samoinkuin mukavista istuimista ja ihanteel-
lisesti sijoitetusta ohjauslaitteesta.

Teidän itsenne pitää ohjata uutta Ford-
vaunua. Koeajo vakuuttaa Teidät paremmin
kuin monet sanat sen erinomaisesta laadusta
ia suorituskyvystä

Roadsler

.Nykyajan maun ameellistuma

usi Ford Roadster on ilmeinen
urheilumalli, jonka harvinaisen
voiman ja kestävyyden aavistatte
jo ensinäkemältä. Sen urheilu-
maisia piirteitä tehostaa erittäin-

kin harmaanruskea impregnoidusta cord-
kankaasta valmistettu kuomu, joka kau-
niilla ilmalla voidaan taittaa kokoon tai
irroittaa kokonaan. Verhoilu on ruskeaa
kuviopintaista nahkajäljittelyä, »espan-
jannahkaa».

Jos ostaja haluaa, voidaan ylimääräinen
kahden henkilön istuin kiinnittää tila-
vaan matkatavarasäiliöön.

Te ihailette Roadsterin pitkiä, sujuvia vii-
voja. Mutta Teidän tulee ajaa sillä voi-
daksenne oikein arvioida sen erikoiset omi-
naisuudet. Ohjauslaitteen ääressä tun-
nette varmuutta, joka yhtyneenä muka-
vuuteen tekee Roadster-autoilun Teille
todelliseksi nautinnoksi.


