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LA uILcU LLLLCU LiictLLu
AuxytituAkm ku urru

Kun uusi Ford ensi kerran laskettiin markki-
noille kaksi vuotta sitten sanoimme, että uusi A-malli
on rakenteeltaan ja suorituskyvyltään parempi kuin
mikään muu huokeahintainen auto. Kahden viime
vuoden kokemus osoittaa, että tuo ennustus on käy-
nyt toteen.

vän 1927 ja helmikuun 4 p:n 1929 välillä. - - Näiden
15 kuukauden aikana tuotanto jatkuvasti kasvoi,
koska uudet menetelmät tekivät mahdolliseksi tehok-
kaamman ja täsmällisemmän valmistuksen.

Näiden uusien menetelmien seuraukset olivat niin
huomattavia, että tarvittiin vain 6 kuukautta toi-
sen miljoonan uuden Fordin rakentamiseen. Tuo-
tantosaavutukset ovat myöhemmin vieläkin ko-
honneet.

Kalidessakymmenessänelj ässä kuukaudessa on ra-
kennettu enemmän kuin 2 \/ 2 miljoonaa Ford-vaunua.
Ensimäinen miljoona valmistettiin lokakuun 20 päi-



Nämä numerot ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä
koska ne osoittavat miten tuotantoa on parannettu.
Mutta niillä on vieläkin laajakantoisempi merkitys.

Ne todistavat miten suuressa arvossa miljoonat autoi-
lijat pitävät uutta Fordia. Sillä tämä suuri tuotanto
olisi ollut mahdotonta ilman yhä kasvavaa kysyntää
yleisön taholta.

Uusi Ford oli hyvä vaunu alusta alkaen. Sitä
on jatkuvasti parannettu. Sillä Ford Motor Com-
panyn periaatteisiin on aina kuulunut tuotteittensa
jatkuva kehittäminen.

Aluksi tiesitte vain vähän uudesta Fordista.
Tiesitte että Ford Motor Company oli sen valmista-
nut ja uskoitte, että se oli hyvä auto. Sitten uudet
Fordit saapuivat Ford-myyjille ja Teillä oli tilaisuus
henkilökohtaisesti tarkastaa niitä.

Muutoksia ei ole tehty vain muuttamisen itsensä
vuoksi tai tilapäisen muotioikun tyydyttämiseksi.

Kuitenkaan ei kulu päivääkään, ettei tehtäisi joita-
kin parannuksia, keksittäisi uusia keinoja tarjota
parempaa palvelusta suuremmalle ihmismäärälle.
Heti kun nämä parannukset on keksitty ja kokeiltu
liitetään ne autoon.

Ajoitte autossa. Näitte niihin se pystyy maan-

tiellä. Kuulitte ystävienne puhuvan sen mukavuu-
desta, turvallisuudesta, luotettavuudesta ja talou-
dellisuudesta ja sen tyydyttävästä suorituskyvystä
kaikissa olosuhteissa. Seuraavat kuukaudet varmis-
tivat vaikutelman, että siihen oli liitetty monia piir-
teitä, joita aikaisemmin oli pidetty mahdottomina
huokeahintaisessa vaunussa, — että Ford-menetelmät
ja Fordin taloudellisuus olivat itse asiassa luoneet
jokaiselle autoilijalle hintaa korkeampaa arvoa.

Tämän periaatteen mukaisesti olemme laskeneet
markkinoille uuden sarjan Ford-vaunukoreja. Jous-
tavassa viivakauneudessaan ilmentävät ne sellaista
täydellistä ja sopusointuista kauneutta, jota aikai-
semmin pidettiin mahdollisena vain kalliissa autoissa.
Eri korimallit on viimeistelty vaihtelevilla väri-
yhdistelmillä. Kaikki ovat tilavia ja mukavia.
Kaikkien jäähdyttäjän kuori, rasvakupit, valonheit-
täjät ja muut kiiltävät metalliosat ovat valmistetut
ruostumattomasta teräksestä.

Uutta kauneutta on todellakin lisätty erinomaiseen
suorituskykyyn.



Uusi Tudor Sk dan

Harvinaisen hyvä esimerkki hintaa korkeammasta arvosta. Kori on tilavampi kuin aikaisemmin
joten takaosasto on mukavampi. Pääsy vaunuun on myös helpompaa, koska eteenpäin kääntyvä etu
istuin antaa enemmän tilaa. Vaunun uusia joustavia ääriviivoja tehostaa suora listoitus jäähdyttä
jästä vaunun takaosaan. Katon reunojen kaarto on myös kauniimpi kuin ennen.



Uusi Fordor Sedan

Uusille Ford-koreille on ominaista laaja väriasteikon valinta. Yllä kuvattu Fordor on punaisenruskea,
mustine ja keltaisine listoituksiueen. Muita miellyttäviä ja taiteellisen kauniita värejä on runsaasti
ostajan valittavana, joten jokainen saa yksilöllisen makunsa tyydytetyksi.



Uv s i Town vS e dan

Ylläoleva kuva paljastaa elävästi ne miellyttävät, joustavat ääriviivat, jotka antavat niin paljon
viehätystä kaikille uusille Ford-koreille. Tankaa erikoisesti merkille uusi jäähdyttäjä, konepeitto ja

rintalevy, uudet lokasiivet ja uudet pitkät suorat viivat etuosasta takaosaan. Varustettu sivulyh-

dyillä ja nietallipienalla. Takaosassa on silkkiuutimet ja käsinoja.



IT US I PHAE T O N

Tässä samoinkuin uudessa Ford Roadsterissa näette miten ääriviivat suoraan ja joustavasti ulottuvat
ympäri vaunun, mikä seikka huomattavasti lisää uusien Ford-korien kauneutta. Haluttaessa voidaan
tuulilasi kääntää eteenpäin. Kuomu voidaan taittaa kokoon nopeasti ja helposti. Ovien sisäreunat
ovat aistikkaasti päällystetyt. Istuinsijat ovat hyvin pehmustetut ja päällystetyt kaksivärisellä nahka-
jäljittelyllä.



Uusi Sport Coupr

Uusien ääriviivojen ja värien kauneuden lisäksi tarjoavat uudet Ford-korit Teille vielä toisen erikoisen
piirteen — ruostumattoman, himmentymättömän teräksen, jota onkäytetty jäähdyttäjän kehyksessä,

valonheittäjissä, rasvakupeissa, takalampussa, rintalevyn listassa, jäähdyttäjän ja bensiinisäiliön
tulpissa. Tämä uusi metalli on parempi kuin kromium samasta syystä kuin täyshopea on parempi
kuin hopeoitu levy.



Uusi Coupe

Kaunis umpivaunu, jolle on erikoista sen hienostunut ulkonäkö. Jäähdyttäjä, lokasiivet, konepeitto,
rintalevy, matalampi katto, takaosasto ja kaikki yksityiskohdat kuvastavat sitä uutta kauneutta,
jonka uudet Ford-korit ovat tehneet mahdolliseksi huokeahintaisissa vaunuissa. Jokaisen käytet-
tävissä on nyt sellaista ääriviivojen ja värien sopusuhtaisuutta, jota aikaisemmin pidettiin mahdol-
lisena vain suurissa autoissa.



U USI ROADSTER

Vain harva vaunu kykenee kilpailemaan viehättävässä kauneudessa tämän urheilumallisen Ford
Roadsterin kanssa. Valonheittäjistä takapuskuriin kaartuvat pitkät suorat viivat joustavina ja not-

keina. Tuulilasikin taittuu eteenpäin lisäten sulavien ääriviivojen aiheuttamaa vaikutelmaa. Tilavalle
istuimelle sopii kolme henkilöä. Tuulilasi ja tuulilasin sivukappaleet on valmistettu pirstoutumatto-
masta. Triplexlasista.



Uusi Cabri o i, k t

Tämä uusi Cabriolet soveltuu erikoisen hyvin naisautoilijalle, koska siinä yhdistyvät Roadsterin sirot
nuorekkaat piirteet ja Coupén tiivis, suljettu mukavuus. Luja kuomu voidaan helposti janopeasti aset-
taa paikoilleen ja taittaa kokoon. Sivuikkunat on kehystetty kirkkaalla metallilla. Tilava, mukava
takaistuin ja sivulyhdyt kuuluvat vakiovarusteisiin.
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KAUNIIT KORIVIIVAT JA
VÄRIT

Miellyttäville, joustaville ääriviivoille an-
tavat sopusointuiset väriyhdistelmät lisää
kauneutta. Valitsittepa minkä korityypin
tahansa voitte valita mieleisenne värin.
Tämä on tietenkin harvinainen ominai-
suus huokeahintaisessa vaunussa.

RUOSTUMATON TERÄS SÄILYY
KIRKKAANA

Korien ääriviivat ja värit tekevät
uudesta Fordista poikkeuksellisen tyylik-
kään auton. Tunnette todellista ylpeyttä
sen ulkonäöstä ja nautitte täysin sie-
mauksin sen suorituskyvystä.

Ratkaisevaa edistysaskelta merkitsee
uusissa Ford-vaunuissa ruostumattoman
teräksen käytäntöönottaminen jäähdyttä-
jän kehyksessä, valonheittäjissä, takalyh-
dyssä, rintalevyn listassa, rasvakupeissa,
jäähdyttäjän ja bensiinisäiliön tulpassa.

Vuosikausia on nämä osat nikkelöity.
Äskettäin on ruvettu käyttämään kro-
mium päällystystä, koska likatäplät eivät
siihen pysty.

Nyt on uusissa Ford-autoissa otettu

käytäntöön ruostumaton teräs kirkkaaksi
kiilloitettuna, jonka loisto on kestävä.
Se on ruostumaton ja turmeltumaton.
Naarmutkaan eivät vahingoita sen kiil-

Toinen seikka, josta pidätte on monen
eri korityypin valintamahdollisuus. Va-
littavananne ovat seuraavat korityypit:

Uusi Ford edestä nähtynä

Roadster, Phaeton, Coupe, Sport Coupe, Cabriolet, Tudor, For-
dor, Standard Sedan ja Town Sedan. Uuden kauneuden lisäksi
kaikki takaavat Teille turvallisuuden, mukavuuden, voiman,
nopeuden, kiihtyväisyyden, helppo-ajoisuuden, taloudellisuuden
ja pitkäikäisen luotettavuuden, jotka ominaisuudet ovat kohot-
taneet uuden I 'ordin niin korkeaan arvoasemaan miljoonien
autoili jäin mielessä.

toa. Ei ole mitään päällystystä, joka kuluisi, halkeaisi tai va
hingoittuisi. Se on samaa kirkasta metallia läpikotaisin.

Sen paremmuutta nikkeli- jakromiumpäällysteiseen metalliin
verrattuna ei voida osoittaa havainnollisemmin kuin sanomalla,
että ero on sama kuin täyshopean ja hopeapäällysteisen metallin
välillä. Sen käytäntö uusissa Ford koreissa on eräs osoitus Fordin
periaatteesta tarjota arvoa, joka ylittää hinnan.



ERINOMAINEN KONE
F"ord A-mallin moottori on monessa suhteessa merkillinen. Se
on tavattoman nopea kiihtymään, käynti on tasainen, nopeutta
ja voimaa on yltäkyllin tarvitsematta pelätä liikarasitusta.
Fordin insinöörit ovat kyenneet aikaansaamaan kaikki hyvät
ajo-ominaisuudet tarvitsematta käyttää moottoria, jonkakierros-
luku on suuri.

Sylinterikannen rakenne on vain yksi tekijä tässä suoritus-
kyvyssä. Muita tärkeitä seikkoja ovat suoranainen omapaine-
syöttö, erikoisrakenteinen kaasuttaja, uusi etulämmittäjä, huo-
lellisesti suunniteltu, suuri venttiilin läpimitta, krominikkelivent-
tiilit, aluminimännät, staattisesti ja dynaamisesti tasapainoitettu
kampiakseli ja vauhtipyörä, sähköjärjestelmän, sytytys-, jääh-
dytyé-, voitelu- ja polttoaine]ärjestel-

nen kampiakseli on staattisesti ja dynaamisesti tasapainoi-
tettu 174 eri tarkistuksen varmuudella. Monet näistä tarkis-
tuksista suoritetaan 1/1.000" tarkkuudella, jotkut 5/10.000" tar-
kuudella.

Tätä mekaanista ja rakenteellista tarkkuutta on pidettävä
mielessä harkittaessa auton ostoa. Sillä on suuri merkitys hyvään
suorituskykyyn nähden.

100—105 KILOMETRIÄ TUNNISSA

män yksinkertaisuus ja tehokkuus.

HARVINAISEN TARKKA
VALMISTUS

Fordin valmistusmenetelmien harvinainen
tarkkuus ilmenee siinä miten vähän tär-
keitten mekaanisten osien mitat saavat
poiketa normeista. Ammattitaito on so-
vellutettu joukkotuotantoon. Miljoonit-
tain osia valmistetaan, joista jokainen on
niin täsmällinen ja niin toisensa kaltainen,
että ne sopivat paikoilleen tuhannesosa
tuuman tarkkuudella. Aluminimännät
esim. valmistetaan 1/1.000 tuuman tark-
kuudella, määrätyn läpimitan ollessa 3 7/8

tuumaa. Kiertokangen pituus ei saa poi-

Ford A-malli on harvinaisen nopea. Sillä pääsee 100—105 kilo-
metriä tunnissa. Tämä ei ole liioiteltu lausunto. Uusi auto pysyy
tiellä niin hyvin, että voitte matkustaa suurella nopeudella pitkiä
matkoja tuntematta lainkaan väsymystä. Nopea kiihtyväisyys

ja helppo ohjaus ovat muita ominai-
suuksia.

ÄÄNETÖN, TÄYSIN KOTELOITU
6 JARRUJÄRJESTELMÄ

Eräs seikka, jonka kohta huomaatte
ajaessanne uutta Fordia on sen 6-jarru-
järjestelmän nopea ja tehokas toiminta.
Tämä järjestelmä takaa Teille mahdolli-
simman suuren turvallisuuden ja luotet-
tavuuden koska sekä 4-pyöräjalkajarrut
että erilliset vara- eli käsijarrut ovat
kaikki mekaanista sisältäpäin laajentuvaa
tyyppiä, joiden jarrutuspinnat ovat täysin
koteloidut ja suojatut mudalta, vedeltä
ja hiekalta.

UUDET PYÖRÄT JA LOKASUOJAT

Toinen tärkeä parannus on 4-pyörä-
jarrujen itsekeskittyvä ominaisuus, mikäketä enempääkuin 2/1.000 tuumaa. Jokai-



on erikoinen Ford-kehitelmä. Tämän avulla saadaan koko jar-
rukengän pinta koskettamaan jarrurumpua samalla hetkellä
kuin painatte jalkaanne polkimeen. Tämä estää kitinän ja
takaa äänettömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Valinnalla ei ole mitään rajoituksia, ei ole ajateltu, että mää-
rätyn teräksen tulisi sopia eri osiin kustannusten säästämiseksi.

HARVINAISEN SUURI MÄÄRÄ RULLA- JA
KUULALAAKEREITA

Uudessa Fordissa ette tapaa korkeata laatua ja huolellista val-
mistusta ainoastaan ulkonaisissa seikoissa vaan ovat ne ominaisia
koko vaunulle. Sen näkymättömien arvojen joukossa on huo-
mattavin rulla- ja kuulalaakerien runsas käyttö.

Fordin periaatteiden mukaisesti käytetään aina mahdollisim-
man parasta ainetta kutakin osaa varten ja sitten joukkotuo-
tannon avulla annetaan se yleisölle huokeaan hintaan.

Uudessa Fordissa on näitä enemmän kuin 20, mikä on harvi-
naisen suuri määrä. Ne on huolellisesti valittu erikoistehtäväänsä
varten ja ovat yhtä täsmällisiä sekä kokoonsa kuin lukumääräänsä
nähden.

Yhtä tärkeä kuin itse teräs on automaattisen valvonnan
avulla suoritettu Fv ordin karkaisumenetelmä, joten sama teräs-
kappale saattaa olla karaistu erilaiseksi eri kohdissa.

Tätä menetelmää on vielä kehitetty keksimällä entistä täy-
dellisempi sähköuuttausmenetelmä. Tämän avulla voidaan käyt-
tää monta terästaetta valettujen teräsosien asemasta lisäämättä
painoa ja kuitenkin suurentamallakestävyyttä ja yksinkertaisuutta.

Ne ovat verrattavissa tarkkuuskellon jalokiviin; ne estävät
tarpeetonta kulumista ja hankausta, lisäävät joustavuutta ja
äänettömyyttä, pienentävät pitokustannuksia jalisäävät tuhansia
kilometrejä vaunun ikään.

Koko Ford A-mallin vetolaite moottorista pyöriin saakka
lepää itse asiassa kevytkulkuisilla rulla- ja kuulalaakereilla.
Pehmeämmän käynnin lisäksi ne säästävät bensiiniä, lisäävät
auton nopeutta ja voimaa ensimäisellä ja toisella vaihteella,
pienentävät ääniä ja lisäävät vaihdelaakerien kestävyyttä ja tehoa.

Uuden Fordin luotettavuus merkitsee monen sadan markan
säästöä vuodessa korjauskulujen suhteen. Huokeat käyttökus-
tannukset johtuvat pienestä bensiinikulutuksesta ja pienistä
kumimenoista. Kaikki uusissa Fordeissa käytetyt renkaat ovat

johtavien rengastehtaitten valmistamia, erikoisten Ford-määrit-
telyjen mukaisesti.

PIRSTOUTUMATON TRIPLEX TUULILASI
Kaikilla uusilla Ford-vaunuilla on pirstoutumaton Triplex tuuli-
lasi, joka ei sinkoile kovimmankaan paineen alaisena. Tämä on
tärkeä turvallisuustekijä, koska se poistaa sinkoilevien lasisirujen
aiheuttaman vaaran, josta useimmat vahingot auto-onnettomuuk-
sissa johtuvat. Nykyisen vilkkaan liikenteen aikana Triplex-
lasin käyttö on aivan välttämätön. Sen ylimääräinen turvallisuus-
arvo kannattaa ottaa huomioon auton ostoa suunniteltaessa var-
sinkin kysymyksen ollessa naisista ja lapsista.

Samanlaisia hyviä tuloksia saavutetaan myös kardaaniakse-
lissa, kenraattorissa ja kaikkialla, missä kuula- ja rullalaakereita
käytetään.

Noin 40 erilaista teräslajia käytetään uudessa Ford-vaunussa —

ja jokainen laji on valittu ja valmistettu sopimaan kunkin erikoi-
sen osan tarpeisiin.

TUKEVA TERÄSRAKENNE

HOUDAILLE NESTEISKUNVAIMENTAJAT
Neljä Houdaille kahtaalle vaikuttavaa nesteiskunvaimentajaa,



on vakiovarusteena uudessa Fordissa. Yhdessä alhaisen paino-
pisteen, pienen jousittamattoman painon ja poikittaisten jousien
hyvien ajo-ominaisuuksien kanssa tekevät ne uudesta Fordista
harvinaisen mukavan vaunun.

VAKIOVARUSTEET

Jouset ovat poikittaista, vartavasten Fordille suunniteltua
mallia. Ne ovat valmistetut hienoimmasta jousiteräksestä, lehdet
ovat leveitä ja ohuita. Kukin jousi on kokoonpantu erisuuruisista
lehdistä tarpeellisen joustavuuden aikaansaamiseksi kutakin eri
korityyppiä varten. Poikittaisten jousien raVcnne lisää myös
(i-jarrujärjestelmän turvallisuutta ja tehoa.

Kaikkien uusien Ford-vaunujen vakiovarusteisiin kuuluu: 5 teräs-
puolapyörää, automaattinen tuulilasin puhdistin, nopeusmittari,
bensiinimittaii kojelaudalla, mittarilaudan lamppu, etulyhdyt,
peili, yhdistetty taka- ja seislyhty, öljyn osoittaja, täydellinen
työkaluvalikoima ja sytytys-lukko. Tilava varaistuin on vakio-
varusteena myös Sport Coupe'ssa ja Cabriolet'ssa. Pirstoutu-
mattcmat Triplex tuulilasin siivet ovat vakiovarusteina Roadste-
rissa ja Phaetonissa.

UUDET TUKEVAMMAT PYÖRÄT Moottori, 4-sylinteriä, L-muotoinen, ryhmään valettu, sylinteri-
tilavuus 3.286 ltr., sylinterin läpileikkaus 3 7/8 ", iskunpituus
4 i/4 "; jarrutettu hevosvoima 40, 2.200 kierrosta minuutissa.
Yksi levy kytkin. Kardaaniveto. Öljysäiliöön mahtuu 4 3 / 4 lit-
raa, bensiiniä mahtuu 40 ltr. Pallorenkaat 4,75x19. Akselin
väli 103 ] / 2

". Kääntösäde 5,2 mtr.

Uudet teräspuolapyörät ovat ulkonäöltään tukevat kuvastaen
rakenteensa lujuutta. Pyörien pienempi koko ja suuremmat
pallorenkaat alentavat painopistettä ja tuovat auton lähemmäksi
tietä. Tämä takaa suuremman turvallisuuden ja lisäävät muka-
vuutta.

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta hintoihin, teknil-
lisiin yksityiskohtiin ja varusteisiin milloin tahansa ilman mitään edesvastuuta.

MUITA FORD A-MALLIN PIIRTEITÄ

HYVÄÄ HUOLTOA OSTETTUANNE AUTON

Ford Motor Company tähdentää huoltoa yhtä paljon kuin myyntiä. * Olemme aina uskoneet, että myynti ei päätä
meidän ja ostajan välisiä liiketoimia vaan merkitsee meille uutta velvoitusta huolehtia siitä, että hänen autonsa
palvelee häntä. * Meitä kiinnostaa yhtä paljon Teidän autonne taloudellinen käyttö kuin Teitä kiinnostaa sen

taloudellinen valmistus. * Meidän puoleltamme tämä on vain tervettä liikeperiaatetta. * Jos automme palvelee
hyvin sujuvat myynnit itsestään. * Sentähden olemme järjestäneet erikoisen huoltojärjestelmän huolehtimaan
kaikista Ford-auton tarpeista taloudellisella ja parannetulla tavalla. * Tahdomme kaikkien Ford-autojen käyt-
täjien tietävän, mihin he ovat tässä suhteessa oikeutettuja, jotta he käyttäisivät hyväkseen tätä huoltoa.

Ford Motor Company of Finland O/Y, Helsinki
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