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lJ O I D UK, mida imetleb
terve ilm
UUS FORD AUTO on vastu
võetud vaimustusega, millist
pole osaks saanud ühelegi au-
tole. Tema müügile ilmumist
peale kuulsa T mudeli sünni-
aastat 1908 a. — võidakse
kahtlemata pidada autoajaloo
suurimaks sündmuseks. See oli
midagi rohkem, kui vaid uue
auto ilmumine. Ta sisaldas
eneses sootuks uue idee prak-
tikasse rakendamise — idee
valmistada ja müüa tõeliselt
kõrgeväärtuslist sõidukit suure

hulga ostuvõimele vastava
hinnaga.



j tüs Ford on
(II korgeväärtus-

Une sõiduk

Ainult ise juhtides uut
Ford autot, võite õieti
hinnata tema tõesti

haruldasi omapärasusi. Siin
leiate kõik, mis nüüdisaja
autolt ootate — suure kiiruse
— 90—100 km. tunnis ja

enamgi, võimsa, vaikse 40
hobusejõulise mootori, —

kiirustõste võime B—4o km.
8,5 sek. jooksul Tudor Sedanil
ja kaheistmelisel mudelil veel
kiirem, — imetlusväärt mäkke
tõusu võime, kokkuhoidliku
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bensiini kulu, kahtepidi töö-
tavad hüdraulilised tõuke-
kõrvaldajad, millised õhu-
keste lehtedega laiade ved-
rude kõrval teevad uue Ford
auto käigu tasaseks ja rahu-
likuks nii käänakutel kui ka
konarlister teedel — tugevad,
pehmelt ja momentaanselt
reageerivad neljaratta pidurid,
ning lõpuks Fordi tooteid
iseloomustav usaldatavus ja
väike kuluvus.

piirdu väliskujuga, vaid ulatab
ka sissepoole, kõikidesse var-
jatud siseosadesse, mida ehk
kunagi ei näe. Erapooletud
asjatundjad tunnustavad ühe-
meelselt uue Ford auto me-
haanilist kaunidust. Mõned
üksikasjad on erilised Ford
konstruktsioonid teised jälle
koguni uued auto praktikas.
Proovige uue Ford autoga
sõita! Ise nähes tema koha-
sust, märkate et ta väärtus
on suurem kui ühelgi teisel
autol varemalt ja et pole leida
midagi muud selle sarnast
ehituselt, laadilt ja hinnalt.

Uue Ford auto haruldane
vastupidavus on otsene jä-
reldus tema igakülgsest kõr-
gest väärtusest. Tema ilu ei



Mootor

Üks küsimusi, mis alati kor-
dub kõneldes uuest Ford au-

tost on — kuidas oli võimalik
saavutada nii suurt jõudu,
olgugi et A mudeli silindri
läbimõõt on kõigest 3 mm.
ja käigu pikkus kõigest 6 mm.
pikem kui T mudelil, arendab
uus mootor siiski 2,200 tii-
ruga 40 h. j.

Selle haruldase jõu saavu-
tamiseks on mitu põhjust.

Lühidalt võib esimeseks põh-
juseks pidada gaasi ime-
misseades tehtud paljuid pa-
randusi, milledest on tin-
gitud parem ja ühetasasem
gaasisegu juurevool silindri-
tesse. Kuid ka kergemail
liikuvail osil ja suurematel
laagripindadel on siin oma

tähtis osa. Peale selle lisab
uuele mootorile jõudu täiesti
uue ehitusega gaasisegu eel-
soojendaja.

S£
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Phaeton

Dünamo

Uue Ford auto dünamo on
erilist Ford konstruktsiooni,
lähedalt jõujaama dünamot
meeldetuletav, — erineb ta
täiesti kõigist senini tuntud
harilikudest auto dünamotest.

Nii näit. pole kollektori pool-
ses otsas mingit lagrit. Selle
tõttu õli ei saa koguda kol-
lektorile nõrgendama dünamo
tegevust. Laagrid — 500%
üle nõuetava normi kuullaag-
rid — on paigutatud õhu-
kindlasse õlihoidjasse, mis
mahutab küllalt määret 30,000
km jaoks. Harjad on kahe-
kordsed. Nii ankru võll kui
ka keskpaik on nii tuulutatud,
et dünamo püsib võrdlemisi
külm isegi tugevalt ülekoor-
matult. Dünamo on erakord-
selt tugev ja tema ehitus kõr-
valdab täiesti dünamo kõige
sagedamad vead.Uus dünamo



Jahutusseade
Uue Ford auto jahutusseade
tagab tugeva jahtumisekõigis
olukorris. Ventilaator imeb
sisse umbes 30 kantmeetrit
õhku minutis, mootori 1,000
tiiru juures. On eriti huvitav
teada, et uus ventilaator on
114 % tugevam nelitiivasest
T mudelis tarvitatavast. See
oleneb üksnes ventilaatori
ehitusest, mis imeb õhku
ühtlaselt kogu tiivaga, kuna
endine õhku imes peamiselt
välisotstega. Jahutaja sees on

ümargune õhuruum, milles
ventilaator keerleb tõmmates
õhku läbi terve jahutustorus-
tiku. Jahutajal on suur ja-
hutuspind. Neli rida torusid
on varustatud tihedate jahu-
tusribidega. Torud on ase-
tatud vaheleti, mille tõttu õhk
ümber toru pinna voolab,

Peale selle on torud ja ribid
isekeskis ühendatud, mille
tõttu torude kuumus ribide
kaastegevusel kiiremini jah-
tub.
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Tudor Sedan

E e s t e lg
Eestelg on erakordsalt tugev
ja kindel. Käänteljed on se-
pistatud kroomterasest, samast
materjaalist on ka telg. Kään-
teljed asuvad rull-tugilaagri-

tel, mis kandes sõiduki ras-
kust, teevad tema juhtimise
eriti hõlpsaks. Tagatelg moo-
dustab tabava näite Ford
tehaste tehnilistest võimistest.
Tugevus ja kergus on tema
tähelpandavamaid omadusi,
poolteljed ise ei kanna üldse
sõiduki raskust, sest sepitse-
tud ja rull-laagritega varus-
tatud tagatelje kest kannab
kogu raskuse. Lükke üle-
kanne sünnib kardaanvõlli
kesta kaudu ja jõu ülekanne
tagatelje spiraal hammasra-

Eestelg taste kaudu.
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Süüde
Viimane on asetatud mootori
peale ning teda vedav võll
saab liikumise jagajavõllilt

Ka selles suhtes on uues
Ford autos ühinenud ehituse
lihtsus ja töö täpsus. A mudeli
süütesüsteem on oma ehitu-
selt täiesti uus, äärmiselt
lihtne ja ehitatud nii, et soo-
ritab oma töö võimalikult
vähese järelvalvega. Uudiseks
on süüte jagajast küünlatesse
juhtivate süütejuhede ära-
jätmine. Kogu süsteemis on
üksainuskõrgepinge juhe, see
ühendab süütekatsa jagajaga. Differentsiaal ülalt vaadates



Äri Kupee

hammasrataste kaudu. Fordi
oma konstrueeritud süüteja-
gaja on tihendatud küünal-
dega õhukeste proksvedrude

abil. Akkumulaator on Ford
tehastes valmistatud, sama-
laadne kui juba aastaid Ford
autodes tarvitada, tuntud oma
vastupidavuse ja usaldatavuse
poolest.

Uue Ford auto ventiilid on
kroomnikkel terasest valmis-
tatud. Ventiilivarte allotsad
on jämedamad. Seetõttu on
nende javentiilitõukurite kok-
kupuutumispind suurem, jär-
jelikult on kulumine väiksem
ning käik hääletum.Differentsiaali läbilõige

9



10

Määrdesüsteem

Mootori määrdesüsteem on
omapärane, lihtne, käigukin-
del ning enam kui rahuldab
kõikide mootori liikuvate osa-
de nõudeid. Määrdesüsteem
on kombineeritud pumba-,
nõrgumis- ja pritsimistüüpi.
Õli tagavara asub karteris
kuna ventiilitõukurite kam-
mer nõrgumismäärimise õli
anumaks on.

rastraadist sõel, millest õli
enne ventiilitõukurite kamb-
risse tõstmist läbi imetakse.
Kui mootor käib, voolab õli
ventiilitõukurite kambri ala-
lise joana, mille tõttu ei või
öelda nagu oleks mootoril
surve määrimine, selle sõna
otsekoheses mõistes, vaid
pump kogub õli vaikselt voo-
lava nirena. Karteris peab
olema umbes 4 3 / 4 liitrit õli.

Õlipump asub karteri põhjas
ja töötab jagajaga ühisel tel-
jel. Teda ümbritseb tihe te-

Šassiid määritakse määrde-
pressiga.



Sport Kupee

Vedrutus
aga jõudes konarlikule teele
asuvad kohe tegevusse põru-
tusi kõrvaldama.

Uue Ford auto vedrud on
parimast vedruterasest, laiade
õhukeste lehtedega, arvult ja
laiuselt vaheldudes, vastavalt
keremudelitele, et tagada igale
mudelile võimalikult paremat
vetrumist. Neli kahtepidi töö-
tavat tõukekõrvaldajat on
Houdaille süsteemi, seega pa-
rimad olemasolevad. Tõuke-
kõrvaldajad on nii valmista-
tud, et annavad verudele ta-
sasel teel täieliku vabaduse,

— ii —

Tagatelg
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Käitis
Käitis on normaaltüüpi kolme
edasi ja ühe tagasi käiguga.
Kõik hammasrattad on kroom-
nikel-terasest. Peavõll jook-
seb kuullaagritel, kõrvalvõll
rull-laagritel, viimased on vali-
tud nende võime tõttu kanda
suurt külgrõhumist. Samal
põhjusel tarvitatakse rull-laag-
reid peavõlli ja kardaanvõlli
ühtumiskohal, kuna koorma-
tus ka siin on radiaalne.

tatud käitiste laagreid ja teisi
üksikasju märkame, et uue
Ford auto käitis on kõikide
teiste autode omadega ühel
tasapinnal, kui mitte kõrgemal.

Tagasikäigu hammasratas
pöörleb pronks laagris.Võrrel-
des viimastel aastatel valmis- Tagaratta pidurid



Roadster

Neljaratta pidurid on Ford
konstruktsiooni, ning tagavad
suurima kindluse kõigis olu-
des. Nad on mehaanilised,
siseliistudega ja isekohane-
vad, mis samuti uus Ford

leiutis. Iga piduri reguleeri-
mine toimub eraldi, piduri
kambriku sisepinnal oleva
käepärase kruvi abil. Kruvis
olevate lõigete järele võib
näha kui palju kruvi on pöör-
dunud. Seega on võimalik
kõiki pidureid võrdseks re-
guleerida. Piduri kambrikud
on külmalt valtsitud terasest ja
kõik osad kaitstud roostumise
eest kadmiumiga katmise abil.

Välisrumm varjab piduri kam-
brikku kaane taoliselt. Ra-
taste vahetamisel ei ole su-
gugi tarvidust puudutada pi-
durisüsteemi.Eesratta pidur
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Kered ja värvid

Kena välimus ja ruumi-
kus on uue Ford auto
kaks silmapaistvat oma-

dust. Uued kered tõestavad
tabavalt, et väikenegi sõiduk
võib sisaldada sama muga-
vuse, mida muidu loodame
leida ainult suurtes sõidu-
kites. Sõiduautosid on seitse
mudelit. Nad kõik on erili-
selt ilusad jatäidavad nii vä-
limuselt kui mugavuselt kõik
praegusaja nõuded. Need on:

jus miks Ford auto kered
niihästi välimuselt kui ka
väärtuselt kannatavad välja
võrdluse iga teise praegu
müügil oleva autoga.

Uusi Ford autosid valmista-
takse neljas erivärvis, millest
ostja võib valida meeldivama.

Värvimiseks on tarvitatud
pürokseliin lakki, kui auto-
kerede kestvamaid ja peene-
maid värve. Peale selle on
nad eriti läikivaks poleeritud.
Lakk ei katke kergelt, külm,
kuumus ja üldse tempera-
tuuri vaheldus ei avalda mõju.
Pestes tema hõõguv läige
ainult suureneb.

Roadster
Phaeton
Kupee
Sport kupee
Äri kupee
Tudor Sedan
Fordor Sedan

Kered on terasest, puud on
tarvitatud vaid polstri liistu-
dena ja kinniste sõidukite
katustes. Seesama peen väl-
jatöötus mis üldse omane
kõigile Ford toodetele, ilmneb
ka neis keredes. See on põh-

Uue Ford auto juures on
tarvitatud kõik võimalikud
abinõud kolina ja klõbina
vältimiseks.

Uksed on uuendatud ja tu-
geva ehitusega. Katteaine
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Fordor Sedan

pole valitud ainult väljanä-
gemise vaid ka kestvuse jä-
rele. Kinniste sõidukite sis-
sesead on mugav ja soe.
Istmepatjade ehituses on jäl-
gitud kõiki praegusaja nõu-
deid kestvuse ja mugavuse
saavutamiseks. Istme sees on

tarvitatud nii otse kui ka kel-
lavedru tüüpi keerdvedrusid,
mille ülemised otsad on kae-
tud erilise teraslõnga kan-
gaga. Tuuleklaasid on pu-
runemata tripleks klaasist,
millel õige suur tähtsus õn-
netuste puhul.
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Praktilisi üksikasju
Käitise kang on paigutatud mõnusalt rooli lähedale.
Käiguvahetus sünnib hõlpsalt ja hääletult, kergesti rõ-
hudes.

Käsipidur on hõlpsasti kätteulatuv ja nii asetatud, et ta
tüliks pole autosse istudes ega sealt lahkudes.

Uus isetakistuv juhtimiskäitis takistab tee põrutuste eda-
siandmist suurele mugavale roolirattale.

Tumedaks nikeldatud armatuurlaual asuvad kiiruse, amper-
ja bensiinimõõtjad ja vargakindel süütelukk. Ühendatud
õhu ja kütteaine reguleerimisseade asub armatuurlaua
all ja on kergesti kättesaadav.

Kõik uste käepidemed — nii sees kui välispidised —

liiguvad hõlpsasti ja kindlasti.

Kõik sõiduki mudelid on varustatud tagasivaate peegliga
a tuuleklaasi pühkijaga (kinnis-mudeleis on automaatne

tuuleklaasi pühkija). Tammetõru kujulised eeslambid on

nikeldatud ja varustatud deflektor tüüpi läätsaga. Vasema
laterna alla paigutatud elektri signaali heli on selge ja
meeldiv.

Stoplatern ja numbrilaua pide on kõvasti kere külge
kinnitatud.

Hüdraulilised tõukekõrvaldajad ühes raskuspunkti madala
asendiga ja tugevate hällivate vedrudega annavad uuele
Ford autole pehme ja mugava käigu, olgu tee milline
tahes.

Šassiit määritakse sõiduki normaal varustusse kuuluva
määrdepressiga.

Kõik mudelid on saadaval neljas erivärvis.
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Helsinki 1929. J. Simelius'en
Perillisten Kir'apaino O. Y.






