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Nämä vaunut ovat osoittautuneet taloudellisiksi ja luotetta-
viksi kuljetusneuvoiksi kaikkialla maailmassa. Niitä on koeteltu
ja kokeiltu mitä erilaisimmissa olosuhteissa ja ilmanaloissa.
Ne ovat tyydyttäneet omistajien tarpeet niin monipuolisesti,
että tällä hetkellä esim. Amerikassa 40 % kaikista käytännössä
olevista kuormavaunuista on Ford-merkkiä. Se on todella
vakuuttava todistus sen saavuttamasta jakamattomasta suosiosta.

ON MAAILMAN
SUURIN KUORMA-

AUTOJEN
VALMISTAJA Suomessa on prosenttiluku suunnilleen sama kuin Amerikassa-

kin ja omistajien tyytyväisyydestä on meillä lisäksi todisteena
suuri määrä kirjallisia lausuntoja, joista seuraavilla sivuilla
julkaisemme muutamia.

Ford on maailman johtava kuormavaunujen valmistaja.
Vuonna 1937 on kulunut kaksikymmentä vuotta siitä

kun Ford alkoi valmistaa kuormavaunuja. Näiden kah-

Ford-nimelle ovat tunnusomaisia huokea hinta, huokeat käyttö-
kustannukset, pitkä ikä ja luotettavuus. Näin on ollut asian-

laita siitä alkaen kun Ford-kuormavaunuja alettiin rakentaa
vuonna 1917. Mutta vuosien varrella on jatkuvasti tehty pa-
rannuksia suorituskykyyn ja laatuun nähden. Kuitenkaan ei
ole uhrattu taloudellisuutta, josta Ford aina on ollut kuu-
luisa, eikä Ford myöskään ole siirtynyt kalliiseen hintaluokkaan.

denkymmenen vuoden aikana on Ford Motor Company val-
mistanut ja myynyt enemmän kuormavaunuja kuin mikään
muu tehtailija koko maailmassa... näistä yli 3,000,000 yksik-

köä vain Yhdysvalloissa.

Kaikista näistä seikoista saatte yksityiskohtaisia tietoja seu-

raavilta sivuilta ja samalla tutustutte vuoden 1937 Ford V-8
kuormavaunujen moniin tärkeisiin parannuksiin.



FORD V-8 KUORMURIN TUNNETTU TALOUDELLISUUS

KOKEELLISESTI TODETTU
Tuhannet Ford V-8 kuormavaunun käyttäjät maassamme tietävät
omasta kokemuksestaan miten säästeliäs tämä vaunu on polttoaineen
kulutuksessa. Niitä autoilijoita varten, jotka eivät vielä itse ole olleet
tilaisuudessa kokeilemaan Ford-kuormuria, annettiin viime syksynä
uusi »sisäänajamaton» Ford V-8 kuormavaunu kahden tunnetun auto-

miehen kokeiltavaksi, jotta saataisiin kylmiä, puolueettomia numeroita
osoittamaan Ford V-kahdeksikon todellista bensiininkulutusta tavalli-
sella suomalaisella maantiellä. Tarkkailun suorittivat diploomi-insinöörit
T. H. E. Hyytiäinen (Maaseudun Autonomistajien Liitosta) ja A. Heliö
(Postihallituksen auto-osastolta). Kokeet suoritettiin kahtena eri päi-
vänä erilaisilla teillä ja eripituisilla matkoilla. Tulokset vaihtelivat
siten, että pienin kulutus oli 18.7 Itr. 100 km kohti ja suurin 21.17
Itr. 100 km. kohti. Julkaisemme tässä molemmat lausunnot kokonai-
suudessaan.

Kokeen päätyttyä suo
ritetaan bensiinikulu
tuksen loppumittausta

Starttipaikalla
Kulosaaressa.

Kuormavaunujen käyttäjiltä saadut tiedot ja numerot liikkuvat suunnilleen
samoissa rajoissa, joten voidaan liioittelematta todeta, ettei Ford V—B suu-
resta voimastaan ja vetokyvystään huolimatta kuluta enemmän polttoainetta
kuin tavallinen nelonen.



Vuoden 1937 Ford V-8 kuormavaunua on tärkeiltä kohdiltaan enti-
sestään parannettu. Ulkomuoto on virtaviivaisempi kuin ennen. Jääh-
dyttäjän suojus ja kehys on uudelleen muovailtu, samoin moottori-
vaipan tuuletusaukot. Jäähdyttäjä on uudella tavalla asennettu. Moot-
torin puristustila ja sylinterikannet ovat uudelleen muovaillut, monista
muista parannuksista puhumattakaan.

Tarkastakaa,
Tv tkikaa,
Kokeilkaa,
Vertailkaa

Keskipakoiskytkin.
Keskipakoiskytkimen voimansiirtokyky on poikkeuksellisen
suuri. Pieni pol ji n pai ne hitailla nopeuksilla. Keskipakois-
voima lisää levypainetta moottorin nopeuden lisääntyessä.
Kytkinlevyn läpimitta I I tuumaa.

Neulaiaakerit murtonivelissä

Kummassakin murtonivelessä on neljä neulatyyppistä rul!a
laakeria, mitkä takaavat pitkän kestävyyden. Ford V-8 kuor
mavaunussa on harvinaisen monta rulla- ja kuulalaakeria

Uudet kevyet valuteräs-
männät.

Männät on tehty uudesta ke-
vyestä valuteräksestä, minkä
johdosta mäntien ikä pite-
nee ja mäntien ja sylinteri-
seinämien kuluminen vähe-
nee. Nämä männät voidaan
sovittaa tiukemmalle: koska
ne laajenevat suunnilleen sa-
massa suhteessa kuin sylin-
terit.

Fordin nopeasti toimivat turvallisuusjarrut.
Nämä jarrut tarjoavat teille teräksen turvallisuuden jarru-
polkimesta pyörään saakka. Uusi jarrusäätönasta siirtää jar-
rukenkiä rumpua kohti sitä mukaa kuin hihna kuluu, taaten
yhdenmukaisen liikuntavaran kummallekin kengälle. Yhden
jarrun vioittuminen ei merkitse jarrutoiminnan täydellistä
lakkaamista, koska se ei vaikuta kolmeen jälellä olevaan
jarruun. Uurteiset rummut vähentävät kuumenemista.

Parannettu virranjakaja
lisää kosketinkärkien ikää
Virranjakajaa käyttää nokka-
akselin etupää. Valuteräksi-
nen kampiakseli vastustaa
vaihtelevia vääntövoimia
kaksi kertaa paremmin kuin
taottu kampiakseli. Kampi-
akselin painoa on lisätty 28.S
kiloon.

VUODEN 1937 FORD KUORMA- ALUSTOJEN ERIKOISPIIRTEITÄ

Parannettu jäähdytysjärjestelmä.
Vesipumppujen ja sylinterikannen vesi-
putkien uusi sijoitus lisää jäähdytyksen
tehokkuutta. Vesipumpun voitelu tarpee-
tonta. Tuulettaja on ympäröity suojuk-
sella, jotta aikaansaadaan tasaisempi ilma-
virtaus jäähdyttäjän läpi. Kaksinkertaiset
tuulettajan hihnat lisäävät hihnan ikää, ta-
kaavat tehokkaamman jäähdytyksen ja luo-
tettavamman toiminnan ankarassa työssä.

Uusi ilmanpuhdistaja
öljyhuuhtelutyyppiä huolehtii tehokkaasti
siitä, ettei sylintereihin pääse ilman mu-
kana pölyhiukkasia, joten sylinteriseinä-
mät siten kauemmin säilyttävät peili-
kirkkaan pintansa.



FORD V-KAHDEKSIKON KÄYTTÄJÄT ovat TYYTYVÄISIÄ

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND nj\
llels i n k i

Olemme saaneet lukuisilta Ford V-kahdeksikkojen käyttäjiltä maan eri
tahoilta innostuneita lausuntoja Ford-kuormavaunuista. Julkaisemme tässä
muutamia niistä. Ne puhuvat selvää kieltä Ford V-8 kuormavaunun saavut-
tamasta jakamattomasta suosiosta meidänkin maassamme.

Joulukiuin.su 1. 1934 ostamallani Ford V-8 kuormavnunullu mi
tämän jälkeen ujeitu n. 85.000 km. ilman minkäänlaisia korjausta
koneessa, lukuunottamatta venttiilien hiomista. Vaikka vaunua on käy-
tetty erittäin raskaassa puutavaran kuljetuksessa on sen bensiininkulu-
lus kuitenkin uskomattoman pieni, kesäkelillä ainoastaan 20 l. JOO km.
Ford V-8.-n voimakas moottori ja vaihdelaatikon edulliset välityssuh-
ieet tekevät tämän vaunun miellyttäväksi ajaa ja sopivaksi sekä ras-
kaaseen että kevyeesecn kuorma-ajoon.

Edellä mainitsemieni etujen johdosta voin mielihyvin suositella
Ford V-8 kuorma-autoa.

1. Salo, Turenki
Turengissa, jouiuk. 10 p:nä 191

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y.
Helsinki

Osteltuuni 12 p:nä syysk. 1984 Ford V-8 saan täten 'limoittuu, että
se toimii yli odotusten. Ollen käynnistäminen aina yhtä helppoa kesällä
niinkuin talvellakin ja toimien moottori aina yhtä loistavasti kaikissa
tilanteissa. Vaunulla on ajeltu tänä aikana vähän yli 50.000 km eikä
ole vaatinut mitään korjausta, mitä venttiilit on 2 kertaa hiottu, joten
katson tämän hyväksi, kun ottaa huomioon lyhyen ajomatkan ja kovan
kuormituksen, sillä vaunua on käytetty yleensä puutavaran, soran ja
syksyllä juurikkaan ajoon ja kuorma useasti edestakainen: joten olen
tyytyväinen autooni.

Muurla, marrask. 27 p:nä 1936.

Olen käyttänyt Ford mallia Tja \'-£ ja olen niillä ajanut yhteensä n: 175.000 km. Ölen ollut
niihin täysin tyytyväinen.

O.Y. HELSINGIN MEIJERILIIKE
LASIPALATSI

\utoilija Allan II a apat a.

euHCLiHer

Tänä kesänä hankittuani Ford Junior pakettivaunun on tyytyväisyyteni yhä kasvanut. Vaunu
on erittäin huokea ostaa ja käytännössä hyvin nopea ja taloudellinen sekä luotettava. Huoli-
malta kapeasta raidevälistä on se todellinen huonojen teiden vaunu. Bensiinin kulutus on vähäi-
nen, suorittamieni tarkkailujen mukaan kuorman kanssa 7 1 2 liir. per 100 km. Rasvankuluius
on tuskin maininnan arvoinen.

Ylläolevat ominaisuudet huomioon ottaen en voi olla muuta kuin täysin tyytyväinen Ford
Junioriin.

Alavudella, joulukuun 7 p:nä 1936.

Fei k k o Hnhtu m a k i. Alava

Mi» iiii SSSH
Tamaa » Ma . ssur

TODISTUS.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND 0/\
Helsinki

Omistamastani Ford V-8 kuormaoaunusla sann täten ilmoittaa
seuraavaa:

Suurin piirtein pyydän ilmoittaa mielipiteenäni, että Ford V-8
kuorma-auto on hyva auto, varsinkin lukinajossa, jossa sitä olen käyt-
tänyt, on se yliveto. Bensiinin kulutus on kohtuullinen mielestäni.

Padasjoella, lokak. 22 p:nä 1936.

Väi n ö Lnn k k o Padasjoki. i

/r

Ensimmäisen jford-vaunun hankiciLe vuonna 1921. Sen jälkeen

olemme lisänneet i'ora- vaunustoamme säännöllisesti ja on
meillä nyt käytännössä 25 autoa, yksinomaan Ford-merkkiä.
Autcja käytämme maidon- ja leivänkui;e tus tarkoituksiin.

ITäihin vaunuihin olemme olleet erikoisen tyytyväisiä, var-
sinkin kun Ford-huolto on järjestetty niin tarkoituksen-

mukaisella tavalla, että varaosien saanti on aina täysin

varcaa.

Helsingissä, 31 pnä Jouiuk. 1936.

{y£ Cfo^*^*^.



PAKETTIVAUNUT
muodissa Vuosi vuodelta ovat Ford Junior pakettivaunut saavuttaneet liikemaail-

massa yhä kasvavaa suosiota. Kaikkialla näkee näitä nopeita, siroja ja
käytännöllisiä vaunuja liikkuvan yhä enemmän. — Ford V-8 paketti-
vaunujen suosio on myös jatkuvasti kasvamassa. Tänä vuonna ovat
Ford V-8 pakettivaunut entistäkin edullisempia. Ne ovat nyt varus-
tetut pienemmällä kahdeksansylinterisellä 60 hv. moottorilla, joka
kehittää aivan yllin kyllin voimaa pakettivaunun tarpeisiin, mutta on
huomattavasti taloudellisempi kuin muissa kuormavaunuissa käytetty
tavallinen 85 hv. moottori.

UUDENAIKAISIA
FORD V-8
LINIAVAUNUIA

Tunnettuja helsinkiläisiä Ford Junior-pakettiautoja.

Fordin erikoisrakenteiselle linjavaununalus-
talle ovat ominaisia samat tunnetut laatu-
ominaisuudet, jotka ovat tehneet Ford-
kuormavaunun niin suosituksi kautta maail-
man. Fordin vankka rakenne, 8-sylinterisen
moottorin voimakkuus ja joustava käynti
tulevat erikoisen hyvin oikeuksiinsa juuri
linjavaunualustassa
Voimakkuudestaan huolimatta on Ford V-
kahdeksikko erikoisen säästeliäs polttoaineen
kulutuksessa, mikä on tavattoman tärkeätä
juuri linja-autoliikenteen kannattavuuden

kannalta. Useat kirjalliset
lausunnot todistavat myös
tämän väitteen oikeaksi.

Ford V—B:n linja-auton
kehys on erittäin vankka-
rakenteinen, kahdesta
kohtaa taivutettu. Siinä
on erikoinen 12 voltin
Bosch-generaattori, kak-
sinkertainen kennosto,
90 litran polttoainesäiliö.
Jarrut ovat poikkeuksel-
lisen tehokkaat, tehos-
tuen mekaaninen toiminta
alipaineella. Kaikki korin
rakentamiseen tarvittavat
mitat selviävät oheelli-
sesta piirroksesta.

Amerikkalainen Ford V-8 pakettivaunu



MILJOONIA
FORD

KUORMAVAUNUJA
ON

KOKEILTU KAIKILLA
MAAILMAN TEILLÄ

Monien muiden maamme osuusliikkeiden
tavoin on Voinvientiosuusliike Valiokin
Ford-kuorma-autojen suurkäyttäjä.

Ford V-8:n moottorin ylimääräinen voima
ja huipputeho tulee erikoisesti oikeuksiinsa
juuri tämäntapaisista »montuista» kuormia
vedettäessä.

Tässä nähdään vuoden 1937 Ford V-8 kuorma-
auto varustettuna amerikkalaismallisella säle-
reunalavalla, joka soveltuu erikoisen hyvin
paljon tilaa vaativien tavaroiden kuljetuk-
seen.

Ford-alustalle rakennettu »lumikiitäjä» tela-
ketjulaitteineen, joka liikennöi Rovaniemen—
Petsamon linjalla.



UUSI IVa TONNIN
FORD 8-SYLINTERINEN
KUORMAVAU N U
UUSI HUIPPUSAAVUTUS

Fordin uusin tuote on eturakenteinen Ford V-8
kuormavaunu — ihanteellinen kevyiden ja puoli-
raskaiden kuormien kuljetukseen. Ei liian suuri
eikä liian pieni, taloudellinen ja helppohoitoinen.

ERIKOISETUJA
I. Uusi kevyt rakenne. Huippuunsa kehitetyn valmis-
tustekniikan ja kestävän raaka-aineen ansiosta on vaunun
painoa voitu huomattavasti alentaa, pienentämättä silti
kaikille Ford-kuormavaunuille ominaista voimaylijäämää.
2. 60 hv. moottori. Uusi V-8 moottori on raken-
nettu erikoisesti tätä kuormavaunua varten. Se on enti-
siä V-kahdeksikkoja keveämpi ja voimankehitys sopu-
soinnussa vaunun kuormituskyvyn kanssa. Se on talou-
dellinen ja luotettava sekä säästeliäs polttoaineen kulu-
tuksessa.

3. Mukava eturakenteinen ohjaushytti — kauttaal-
taan teräksestä tehty. Se on harvinaisen tilava, muka-
vine, pehmeine istuimineen. Ikkunat ovat alaslaskettavat.
Kojelauta on käytännöllinen ja erikoisesti tätä vaunua
varten suunniteltu.

4. Oikea kuorman jakautuminen. Moottori ja ohjaa-
janhytti on sijoitettu edemmäs kuin tavallisesti, joten
on saatu mahdollisimman pitkä kuormalava, ja painon
tasaisempi jakautuminen kaikille pyörille.
5. Helppo ohjaus. Akselinväli on vain 2.ra m (106
tuumaa), joten vaunua on helppo ohjata ahtaassakin liiken-
teessä jakapeillakin teillä. Kääntöympyrän halkaisija 9.» m.



FORD V-8 KUORMA- JA PAKETTIVAUNUJEN TEKNILLISET ERITTELYT

KUORMAVAUNUN ALUSTA MOOTTORIT FORD V-8 »ETURAKENTEINEN»
Kytkin. Levynpaine lisääntyy keskipakovoiman vaiku-
tuksesta konetta kiihdytettäessä. Värinän vaimentaja.
Läpimitta 11".
Vaihdelaatikko. Vankkarakenteinen. 4 nopeutta eteen-
päin. Voimanottolaite.
Murtonivelet. Neulalaakeri-tyyppiä.
Kehys. Korkealaatuista hiiliterästä, viisi poikkitukea.
Leveys kehyksen laidasta laitaan(hytin takaa kehyksen
päähän saakka) 38" (96 x / 2 sm). Sivukappaleiden mitat:
pituus (131 I j2

" alusta): 192.5/8" (4,89 m). (157" kone-
alusta): 218 l /8

" (5,54 m). Syvyys (suurin): 7" (17,8'sm).
Leveys 2 3/ 4

" (7 sm), paksuus 7 /S2
" (5 I j2 mm). Pääpoikki-

tuen syvyys 12 5/8
" (31,8 sm).

Etuakseli. I-muotoinen, hiilimangaaniterästä. Asetel-
tavat, kartiomaiset rullalaakerit pyörissä.
Etujousi. Vankkarakenteinen, poikittainen. Kromi-
terästä. Pituus 36 7/ 8

" (93,8 sm). Leveys 2 1/4
" (5,7 sm).

Ohjaus. Kierukka ja sektori kuormavaunutekoa. Väli-
tyssuhde 17 :1.

KAHDEKSAN SYLINTERIÄ, 90 ASTEEN
V-TYYPPIÄ, L-MUOTOINEN SYLINTERIPÄÄ
85 hv. kuormavaunun moottori. Läpimitta 3 1/l

6"

(77,79 mm). Iskunpituus 3 3/4
" (95,25 mm). Syl. tilav-

-221 kuutiotuumaa (3.62 1). 85 jarrut, hv. 3 800 kierr-
min. Puristussuhde 6.12 :1.

I V2 TONNIN ALUSTA

60 hv. pakettivaunun moottori. Läpim. 2,6" (66.04 mm).
Iskunpit. 3,2" (81.28 mm). Syl. tilav. 136 kuutiotuu-
maa (2.23 lt.). 60 jarrut, hv. 4200 kierr.min. Puris-
tussuhde 6.75 :1.
Sylinteriryhmä. Puoliteräsvalua. Molemmat sylinteri-
ryhmäpuoliskot valetut yhdeksi kappaleeksi kampi-
kammion kanssa. Täysipitkät vesi vaipat ympäröivät
sylinteriseinämiä ja kampikammiota. Kiilloitetut, peili-
pintaiset sylinterit.

Moottori. Sama kuin pakettivaunujen 60 hv. moottori.
Taka-akseli. Täysin kuormittamaton.
Vaihdelaatikossa 3 nopeutta eteen-, 1 taaksepäin.
Akselinväli. 2.68 m.

Kampiakseli. Ford valuterästä. Täysin tasapainoi-
tettu. Vastapainot valetut yhdeksi kappaleeksi akselin
kanssa. Paino 85 hv.moottorissa 28,5 kg, 60 hv.mootto-
rissa 20,5 kg. Kolme valtalaakeria. Valtalaakerien
kokonaislaakeripinta 85 hv.moottorissa 270 sm2, 60 hv.-
moottori 214 sm2 .
Kiertokanget. Hiilimangaaniterästä. Asennettu parit-
tain kokouiville erikoisseoksesta valmistetuille laake-
reille. Pronssiset männäntapin holkit.

Taka-akseli. Täysin kuormittamaton. Kartiomaiset
vetopyörät. Kaksinkertaiset rullalaakerit vetopyö-
rässä. Kardaaniakseli- ja kolmiotukiveto. Välityssuh-
teet joko 5.14 : 1 tai 6.6 : 1.
Jarrut. Ford turvallisuusjarrut. Jalkajarruissa sisältä-
päin laajenevat 14X2 */, kengät. Käsijarrujen hihnat
takarummuissa 14x1 1/2

". Jarruhihnojen kokonais-
pinta-ala 470 3/ 4 neliötuumaa.
Takajouset. Vankkatekoiset, puolielliptiset. Kromi-
terästä. 50" pitkät, 2 1/2

" leveät. Liikkuvat nivelet kum-
massakin päässä. Varajouset.
Kääntöympyrä. 13172

" konealusta, 46 jalkaa (14 m).
157" alusta 55 jalkaa (16,8 m). Raideväli. Edessä: 57"
tuumaa (1,41 m). Takana: Yksinkert. pyör. 57 3 /8

"

(1,46 m), kaksinkert. pyör. 65 tuumaa (1,65 m). Akselin -

välit. 131 V,* (3,34 m) ja 157" (4 m).
Polttoainejärjestelmä. Kaksoiskanavakaasuttaja varus-
tettuna ilmanpuhdistajalla ja äänenvaimentajalla.
Kaksoisimuputkisto. Mekaaninen polttoainepumppu.
Vetää 64 litraa.
Sytytys. Virranjakaja, kondensaattori ja katk. kärjet
vedenpitävässä kotelossa. Suoraan kytketty jakoakse-

Jim. Täysin automaattinen sytytyksen säätö.
Generaattori. 6-volttia, kolmas harja säädettävä. Ilma-
jäähdytys.
Kennosto. 17-levyinen, 100 amp.tuntia, vankkatekoi-
nen. Moottorivaipan alla. x

KEVYT KUORMAVAUNUNKONE-
ALUSTA

Kytkin. Läpimitta 9". Pieni polkimen paine hitailla
nopeuksilla. Kytkinpaine lisääntyy keskipakoisvoi-
malla koneen nopeuden kasvaessa. Värinän vaimen-
taja.

Männät. Kevyet, valuterästä. Kokouivat männäntapit,
laakeripinnat sekä tapissa että männässä.
Nokka-akselit. Kulumiskestävää, valurautatekoa.
Kolme teräspohjaista valkometallilaakeria. Nokka-
akselin hammaspyörä puristettua, lujaa ainetta.
Venttiilit. Kaikki imu- ja poistoventtiilit ovat kuumuu-
den kestävää krominikkeliterästä. Venttiilivarsien
päät suurennettu. Kevyet, ontoksi valetut, yhdestä
kappaleesta valmistetut venttiilinnostajat. Poisto-
venttiilin istukkarenkaat tungsten teräksestä.
Moottorin voitelu. Suoranainen painevoitelu kaikkiin
kampi-, nokka-akselin ja kiertokangen laakereihin.
Kampikammion tilavuus 85 hv.moottorissa 4 3/ 4 1,
60 hv.moottorissa 3 3/4 1.
Kampikammion tuuletus. Kampikammion välitön ilma-
tuuletus.

Vaihdelaatikko. Kolme nopeutta eteen- ja yksi taakse-
päin. Toisen ja kolmannen vaihteen hammaspyörät
synkronisoidut.
Kehys. Taivutettua mallia. X-poikkituet, joiden päät
ulottuvat sivutukien koko pituudelle.
Etuakseli. Vankka I-muotoinenkromiteräsakseli. Sää-
dettävät, kartiomaiset rullalaakerit etupyörissä.
Ohjaus. Kierukkamaiset rullalaakerit säätävät itsensä
automaattisesti. Kolmihampainen sektori. Välitys-
suhde 18,2 :1. Ohjauspyörän läpimitta 43 sm {17").
Jarrut. Uudet helposti toimivat Ford-turvallisuus-
jarrut. Itsetehostuva toiminta lisää jarrutustehoa ja
pienentää poljinpainetta. Uusi putki- jakotelorakenne.
Jarruhihnan pinta-ala 186 neliötuumaa. Valurautaiset
jarrurummut rivoilla varustetut kestävyyden ja jäähty-
misen lisäämiseksi.

Taka-akseli. 3 /4 kevennetty, välityssuhde 4,15 :1. Veto-
pyörän kummallakin puolella laakerit. Kartiopyörä-
veto. Kolmiotuet.
Jouset. Krominikkeliteräksestä. Poikittaiset sekä
edessä että takana.Jäähdytys. Kaksi keskipakoisvesipumppua. 85 hv.-

kuormavaunun moottorissa on nelisiipinen, 18 tuuman
tuulettaja kaksoishihnoineen, myös uudenmalliset vesi-
pumput, jotka saavat automaattisen voitelun. Vetää
23 litraa.

Iskunvaimentajat. Neljä Houdaille-nesteiskunvaimen-
tajaa, kahtaalle vaikuttavat. Renkaat. 6,00 x 16.
30 naulan paine (2 kg). Akseliväli 112" (2,85 m).
Jäähdyttäjä vetää 14 litraa.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O. Y.
Kustannusosakeyhtiö Otavan Syväpaitlo, Helsinki, 1937.
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