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Uudet tärkeät piirteet lisäävät Ford II
tonnin kuorma-auton arvoa ja laajen-

tavat sen käyttökelpoisuutta

Kaksi vuotta sitten kun Malli AA Ford h-
tonnin kuorma-auto laskettiin kauppaan

oli se hintaansa nähden harvinaisen arvokas.
Se oli voimakas, lujatekoinen, yksinkertainen,
luotettava ja taloudellinen. Nyt se on vieläkin
arvokkaampi.

Fordin periaatteena on aina ollut valmistaa
mahdollisimman suurelle ihmismäärälle mah-
dollisimman arvokas tuote ja sentähden kaik-
kia Ford tuotteita parannetaan jatkuvasti ja
määrätietoisesti. Tämän periaatteen mukaisesti
on tärkeitä, uusia ominaisuuksia äskettäin
sisällytetty Ford-kuorma-autoon — ominai-
suuksia, jotka oleellisesti parantavat suoritus-
kykyä. Sentähden Ford kuorma-auto on nyt,
enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin, kul-
jetusneuvo, joka soveltuu kaikkiin teollisuuden
ja kaupan monenlaisiin tarpeisiin ja joka tar-
joaa käyttäjälleen luotettavaa, tyydyttävää ja
huokeahintaista palvelusta.



Ford 11 tonninkuorma-auton Konealusta
Ford 1 .-tonnin kuorma-auton konealustaa on huomatta-
vasti vahvistettu tärkeissä kohdissa. Etuakseli, etujousi
ja etumainen V-tuki ovat lujatekoisimpia ja vankempia.
Jalkajarrujen rummut etupyörissä on suurennettu saman-

kokoisiksi kuin takapyörissäkin, taaten paljon suuremman

jarrutusvoiman ja vähentäen jarrukudoksen kulumista.

Kehyksen keskimäinen poikkituki, jota kohtaa taka-akse-
lista johtuva työntöpaine, on tehty lujemmaksi.

Taka-akseli on uutta, lujempaa rakennetta.

Tärkeä seikka on uusi neljällä nopeudella varustettu voi-
mansiirtolaite. Tämä lisää paljon kuorma-auton vetovoimaa
pienellä nopeudella ajettaessa ja tekee koko voiman ja
nopeuden käytön eri asteissa joustavammaksi.



Ford i 1/2-tonnin kuorma-auton uusi taka-akseli on
erikoista kuormavaunulle soveltuvaa kartioveto-
pyörämallia spiraalikierteisine hampaineen. Kar-
tiovetopyörän akseli on tuettu kaksinkertaisilla
kartiorullalaakereilla edestä ja taaempaa tukevalla
spiraalirullalaakerilla.
Tämä rakenne estää kartiovetopyörän etäänty-
mästä lautaspyörästä ja pitää nämä kaiken aikaa

siinsa.toisiinsa tarttuneina.

Uusi
taka-akseli

ja
kaksoispyörät

Itse akselit ovat tukevampia. Ne ovat kolme-
neljäsosaa kuormittamatonta mallia, joten akselin
tehtäväksi jää vain pyörien liikuttaminen. Ne eivät
lainkaan kanna vaunun painoa.

Lautaspyörät kuuluvat standardi varusteisiin.
Taakse saadaan kaksoispyörät pienestä lisämak-
susta. Kaikki pyörät ovat vaihdettavissa toi-



Uusi
vaihdelaatikko
neljällä
nopeudella
Varustettuna neljällä nopeudella pystyy Ford-
kuorma-auto nopeasti ja tehokkaasti suorittamaan
kiireellisiä maantiekuljetuksia; siinä on myös riit-
tävästi voimaa kuljettamaan raskaita kuormia
hiekkakuopista ja ajamaan pehmeällä maaperällä ja
tätä harvinaista voimaa ja nopeutta voidaan vaivat-
tomasti ja joustavasti hallita kaikissa tilanteissa.
Uusi vaihdelaatikko on standardimallista, valitse-
vaa liukuratastyyppiä, jossa on neljä nopeutta

eteenpäin ja yksi taaksepäin. Kaikki rattaat ja
akselit ovat kromiterässeosta, karaistut ja täsmäl-
lisesti koneistetut. Kuula- ja rullalaakerit tärkeissä
kohdissa pienentävät kulumista jahankausta, lisäten
huomattavasti vaihdelaatikon ikää.

Vaihdelaatikossa on suurikokoinen aukko kippi-
koreja y. m. laitteita varten tarvittavan voiman
siirtoa varten.



Uuden Ford kuorma-auton kaikki osat ovat lujia
ja tukevia. Kestääkseen raskasta kuormitusta sekä
suurempien etujarrujen aiheuttamaa rasitusta on
koko eturakenteen lujuutta huomattavasti lisätty.
Uusi etuakseli on miltei kaksi kertaa niin luja
kuin aikaisemmin. Etujousi on tukevampi ja
lehdet ovat leveämpiä. Etumainen V-tuki on
tukevampi ja olkatapit, painelaakerit ja pyörän-

Uusi eturakenne
ja suuremmat

jarrut
laakerit ovat suurempia. Nämä muutokset ovat

takeena riittävästä lujuudesta, pitkästä kestävyy-
destä ja luotettavasta palveluksesta.

Suuremmat etujarrun rummut takaavat entistä
paljon tehokkaamman jarrutusvoiman. Jarrun
käyttölaitteita on myös parannettu helpomman ja

tehokkaamman toiminnan aikaansaamiseksi.



Neljä Standardi
kuorma-
auton koria

Miellyttävä ulkomuoto ja perinpohjainen vank-
kuus ovat uusien Ford kuorma-autojen korien
silmäänpistäviä ominaisuuksia. Nykyjään valmis-
taa tehdas seuraavia standardi korimalleja: kuorma-
lava, joka voidaan varustaa häkillä, avonainen
teräslava ja umpikori. On saatavissa sekä avo-
naisia ohjaajanhyttiä tai umpinaisia, kokonaan te-
räksestä valmistettuja hyttejä. Kuormalava on

5 jalk. 8 tuumaa leveä ja 8 jalk. i V2tuumaa
pitkä. Sivukappaleiden korkeus häkkilavaa varten

on 26 tuumaa lavan pinnasta.
Avonaisen teräslavan sisämitat ovat: leveys 4 jal-
kaa ja pituus 7 jalkaa, 2 tuumaa. Pohjasta sivujen
yläreunoihin on 12 ] /s tuumaa.
Umpikorin kuormatila on suunnilleen: leveys 43
tuumaa, korkeus 50 tuumaa, pituus 88 tuumaa.



Ford malli AA
erikoispiirteitä

MOOTTORI — Ford kuorma-auton neli-
sylinterinen moottori kehittää 40 hevos-
voimaa, tavallisella nopeudella. Tämä mer-
kitsee, että miltei täysi hevosvoimamäärä
voidaan kehittää tavallisella nopeudella
ajettaessa. Moottorilla on useita harvinai-
sia mekaanisia ominaisuuksia. Erikoisesti
suunniteltu kaasuttaja, uusi etulämmittäjä,
kromiteräksestä valmistetut venttiilit, alu-
minimännät ja sekä staattisesti ettädynami-
sesti tasapainoitettu kampiakseli ja vauhti-
pyörä, kaikki nämä aikaansaavat tehokkaan
ja joustavan voiman käytön mahdollisim-
man pienellä värinällä, äänellä ja osien
kulumisella.

JARRUT — Hiljainen, täysin koteloitu kuusi-
jarrujärjestelmä on seikka, joka takaa tur-
vallisuuden ja lisää suuresti auton suoritus-
kykyä. Jalkajarrut ja varajarrut toimivat
toisistaan riippumattomina eri jarrurum-
muissa. Kaikki ovat ulospäin laajenevia
ja täysin koteloituja ja suojassa mudalta,
vedeltä, hiekalta ja muilta aineilta, jotka
saattaisivat vaikuttaa haitallisesti niiden toi-
mintaan. Vahvasti suurennetut jalkajarru-
rummut etupyörissä lisäävät jarrutustehoa.
Kokonaisjarrutuspinta on 2,864 neliösentti-
metriä.

JOUSET JA VETOAKSELIN PUTKI —

Ford kuorma-auton takajouset ovat kanti-
levermallia. Vetoakselin putki vapauttaa
jouset kaikesta muusta toiminnasta sallien
niiden yksinomaan huolehtia töytäysten
tasoittajina. Vetoakselin putki siirtää taka-
pyöristä työntöpaineen kehyksen keskim-
mäiseen poikkitukeen. Yhdysakseli siirtää
voiman vaihdelaatikosta vetoakseliin va-
pauttaen vaihdelaatikon siten kaikesta
työntöpaineesta ja ajon aiheuttamista ny-
käyksistä. Etujouset ovat poikittaiset ja
erikoista Ford-rakennetta.

HELSINKI

KEHYS — sivukappaleet ovat 5 sm paksut,
15 sm syvät ja 7 sm leveät. Hytin taka-
seinästä laskien on pituus 207 sm; hytin
takaosasta taka-akselin keskiviivaan 105 sm
Kehystä voidaan lyhentää 68 sm kippi-
korien sijoittamista varten.

PYÖRÄT JA RENKAAT — Teräksiset lau-
taspyörät. Edessä pallorenkaat 20 x6"
takana yksinkertaiset pyörät 32 x 6 korkea-
paine kaksoispyörät 6.00x 20 pallorenkaat.

JÄÄHDYTYS — keskipakoisvesipumppu;
putkijäähdyttäjä; kaksisiipinen lentokone-
potkurinmallinen tuuletin läpimitaltaan 16
tuumaa, jota käyttää aseteltava V-hihna.
Teho ii 3/4 Itr.

KONEALUSTAN MITAT — Suurin le-
veys takapyörien napojen välillä 169 sm
Suurin leveys kaksoispyörillä 190 sm
Suurin pituus 466 sm.

ETUAKSELI — taattua kromiterästä, »I»-
poikkileikkaus rakennetta. Säädettävät kar-
tiorullalaakerit pyörissä.

TAKAsAKSELI — spiraalikartio pyöräveto,
kolmeneljäsosaa kuormittamaton akseli.
Vaihde 6.6:1.

POLTTOAINE — Omapainesyöttö uute-
tusta terässäiliöstä, joka on rakennettu
yhdeksi kappaleeksi kuvun kanssa. Tila-
vuus 40 ltr.
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