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FUnO KUORMAVAUNUT 19 3 9
CPo :n 1939 Ford V-8-ansiovaunut muodostavat For-

din 21-vuotisen kuormavaunujen valmistuskoke-
muksen huippukohdan. Ne ratkaisevat nyt kaikki
kuljetuspulmat. Ne on suunniteltu antamaan mitä
parhainta palvelua pienin kustannuksin. Ja kuten
tiedetään, Fordin taloudellisuus merkitsee yleis-
taloudellisuutta — suurempia kuormia lyhyemmässä
ajassa . . . enemmän kilometrejä päivää kohti pie-
nin käyttö- ja huoltokustannuksin joka suhteessa.
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Täksi vuodeksi on valmistettu uusi 95 hv moot-

tori, joka täydennyksenä parannetuille 85- ja 60-
hevosvoimaisille moottoreille tarjoaa V-8-suori-
tuksia entistä laajemmalla pohjalla. Neste j a r-
r v t ovat uudet ja ne on rakennettu Fordin tur-

vallisuus- ja tarkkuusvaatimusten mukaisesti var-
moiksi, tasaisiksi, herkiksi.

Viitaten kirjeeseenne 15 p:ltä joulukuuta
1938 palautamme kyselykaavakkeenne täy-
tettynä ja samalla mielihyvällä ilmoitamme,
että olemme täysin tyytyväisiä Teidän Ford
V-8-kuorma-autoonne, jota olemme nyt
käyttäneet yhtäjaksoisesti 2 vuotta. Tyy-
dytykseksemme toteamme vielä, että ben-
siininkulutuskaan ei ole ollut suuri siitä
huolimatta, että autoa on rasitettu suurilla
kuormilla etupäässä kaupunkiajossa ja että
siihen on lisäksi ollut kytkettynä perävaunu
ja että korjauskustannuksia ei ole ollut lain-
kaan koko käyttöaikana. Autonne on myös-
kin erinomaisesti kestänyt suuria tukki-
kuormia, joita olemme kuljettaneet met-
sistämme.
Kaiken ylläolevan johdosta rohkenen erin-
omaisen kestävyytensä takia suositella Ford
V-8-kuorma-autoa mitä rasittavimpiinkin
ajoihin.

tettavuus osaltaan aiheutuu: vankka alusta, joka
kestää mitä kovimpia rasituksia . . . keskipakois-
kytkin, eräs luotettavimmista kuormavaunuihin
soveltuvista rakenteista . . . täysin kevennetty taka-
akseli, jonka ansiosta kuorman paino kohdistuu
akselikoteloon eikä akseliin .

. . kardaaniakseli-
ja kolmiotukiveto, jonka ansiosta takajouset vapau-
tuvat veto- ja jarrutusrasituksista . . . vetopyörien
erikoinen laakerointi voimansiirron tehostami-
seksi . . . kierukka- ja rullatyyppinen ohjaus vaunun
hallinnan helpoittamiseksi. Kaikki nämä ovat hyvän
ansiovaunun tunnuksia.

Näitten parannuksien lisäksi vuoden 1939 sarjalle
on vielä ominaista ne aikojen kuluessa koetellut
teknilliset edut, joista Fordin taloudellisuus ja luo-

Helsingissä tammikuun 7 p:nä 1939.

Nykyiset kuusi alustamallia ovat koko Fordin tuo-

tannonhistorian arvokkaimpia edustajia. Verrat-
kaa niitä kohta kohdalta mihin muuhun kuorma-
vaunuun tahansa. Todetkaa ero, ennenkuin uh-
raatte yhtään markkaa. Ford V-8-kuormavaunu
Teidän käytössänne voi merkitä juuri sitä, mikä
tekee tappiosta voiton.

Helsingin Kaupungin Rakennustoimisto,
Eero Kurejoki.
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KEVYT KUORMAVAUNU 310 m akseliväli
Kevyt Ford V-8 kuormavaunu tuli kauppaan vuosi sitten.
Se toi keskiraskaaseen kuormavaunusarjaan sitä samaa
Fordin taloudellisuutta, mistä suuremmat V-kahdek-
sikot jo olivat kuuluisia raskaassa sarjassa. Näihin
vaunuihin on tänä vuonna valittavissa joko 60 tai 85
hv moottori, joten Te voitte tässä sarjassa päästä
entistä taloudellisempiin kuljetuksiin. Lukuisia paran-
nuksia on otettu käytäntöön. Uudet voimakkaat
nestejarrut pysäyttävät vaunun nopeasti ja suoravii-
vaisesti, ja poljinkosketus on kevyt. Kytkin on pa-
rannettu. Keularakenne on suunniteltu uudelleen.
Alusta ja kehysrakenne on poikkeuksellisen luja.
Tämä kuormuri on oikea säästövaunu Ford-paketti-
vaunujen ja raskaitten Ford kuormavaunujen välisessä
sarjassa.

Kevyen konealustan yksityiskohtia:
Kytkin. Painelevyn puristuspaine suurenee keski-
pakoisvoiman vaikutuksesta moottorin kiihtyessä.
Kytkinlevyn halkaisija on 85 hv moottorissa 11",
pinta-ala 123,7 neliötuumaa. 60 hv moottorissa on
halkaisija 9" ja pinta-ala 75,3 neliötuumaa.
Vaihdelaatikossa on 3 nopeutta eteenpäin. Vaihde-
laatikon sivuakselin ja toisen vaihteen vetopyörät
ovat viistohampaiset. 2 ja 3 vaihde ovat synkroni-
soidut. Sivuakseli on laakeroitu rullalaakereihin.
Kardaaninivelissä on karkaistut ja hiotut neulalaa-
kerit ja laakeriholkit.
Kehys on lujaa hiiliterästä. Siinä on 6 poikkitukea.
Kehyksen leveys on 34". Pituuspalkkien mitat: pi-
tuus 183,56", korkeus 6", leveys 2,25", ainevahvuus
0,19". Pääpoikkituen korkeus on 12,62".
Etuakseli on lämpökäsiteltyä erikoisterästä.
Jouset ovat kromiterästä. Poikittaisen etujousen pi-
tuus on 40,25", leveys 2". Puolielliptisten takajousien
pituus on 45", leveys 2,25".
Iskunvaimentajat. Edessä olevat nestevaimentajat
ovat säädettävät ja kaksitoimiset.
Ohjaus on rulla- ja kierukkatyyppiä. Välityssuhde
18,2:1. Ohjauspyörän halkaisija on 17".
Taka-akseli on täysin kevennetty. 4-pyöräinen
tasauspyörästö. Välityssuhteet: 85 hv moottori —

4,86:1. 60 hv moottori —6,67:1.

Jarrut. Nestejarrut, edessä 12x 1,75", takana 14x 2".
Jarruhihnan kokonaispintaala on 201,21 neliötuumaa.
Rummun napa on terästä, hankauspinta valurautaa.
Käsijarru vaikuttaa takapyöriin.
Pyöriä on viisi, koko 17x5". Teräksinen napa on nii-
tattu teräsvanteeseen. Pyörät ovat kuormavaunumallia.
Renkaita on viisi, kudos 6-kertainen. Renkaiden koko
on edessä 6,00x 17", takana (ja vararengas) 7,00;; 17".

Yläkuva: amerikkalainen umpinainen pakettivaunu 3,10 m. alustalla.
Alakuva: 3,10 metrin konealusta. Kotimaisia koreja on saatavissa
kaikkiin eri tarkoituksiin.



RASKAAT KUORMAVAUNUT 3.40 ja 3.99 m alustat
Konealustan vakiovarusteet. Konepeite. Etu-
lokasuojukset ja astuinlaudat. Kojelauta vakio-
varusteineen. Sähkölaitteet, mukaanluettuna torvi,
etulyhdyt sekä yhdistetty jarru- ja takalyhty. 18
gallonan bensiinisäiliö. Varapyörän kannatin. 5
pyörää ja 4 rengasta. Kromioitu etupuskuri.
Nostovipu ja työkalusäiliö. Kaksoispyörät, vah-
vistetut renkaat y.m. erikoislaitteet eri hintaan.

Kierukka- ja rullaohjaiis. Pieni kitka mer-

-kitsee helppoa ohjausta. Tässä rakenteessa on

kitka vierintäkitkaa eikä laahauskitkaa ja siis

vähäistä. Kierukka on asennettu kartiomai-
sille rullalaakereille.

Erittäin luja takaak-
seli. Pienen vetopyörän
akseli on laakeroitu
myös vetopyörän taka-
na, mikä seikka yhdessä
ison vetopyörän järeän

rakenteen kanssa takaa
pettämättömän ham-
maspyörien toiminnan
kovimmallakin kuormi-
tuksella.

Uudet nestejarrut ovat suuret ja voimakkaat.
Takajarrut ovat suuremmat, sillä leveyttä on li-
sätty 2,5 tuumasta 3,5 tuumaan. Käsijarru on täy-
sin erillinen ja vaikuttaa mekaanisesti takapyöriin.
Jarrurummut ovat valurautaa, joka muodostaa
ihanteellisen jarrutuspinnan. Rummun napa on
terästä kestävyyden lisäämiseksi.

Kardaaninivel on varus-

tettu neulalaakereilla kit-

kan pienentämiseksi ja ku-
lumisen ehkäisemiseksi.
Kardinaaliputki- ja kol-
miotukivedon ansiosta

tarvitaan 134" ja 157"
Ford kuormavaunuissa
vain 2 kardaaniniveltä
tavanomaisten kolmen
asemesta.

Suurtehokytkin. Keskipakois-
voiman hyväksikäyttö kytkimessä
merkitsee suurta voimansiirto-
kykyä, pientä poljinpainetta ja eri-
koista luotettavuutta. Kierroslu-
vun lisääntyessä painoilla varuste-

tut vipuvarret painautuvat eteen-

päin ja lisäävät puristuspainetta.
Kytkin on täten ehdottomasti liu-
ku maton ja siis myös pitkäikäinen.

Luja, luotettava etupyörärakennt. Fordin poikkeuksellisen
vankka etupyörärakenne lisää vaunun luotettavuutta. Huo-
miota ansaitsevat esim. pyörän kartiomaiset laakerit, joita

voidaan tarvittaessa helposti kiristi,ä. Kuningaspultit on] va-
rustettu pitkäikäisillä laakenholkcill; . Kuningaspulttien paine-
laakerit, jotka vähentävät kitkaa ol'<a-akseleita käännettäessä,
ovat myöskin kartiomaista rullalaake ityyppiä.Kardaaniputki- ja kolmiotukiveto Takajouset säästyvät veto- ja

larrutusrasituksista, koska voima siirtyy kardaaniputken ja kolmio-
tuen välityksellä suoraan kehyksen poikkitukeen. Etuakselin ajo-
ja jarrutusrasitus siirtyy etumaiseen kolmiotukeen, /oka myös pitää
akselin oikeassa asennossa.

Vuoden 1939 erikoisuutuudet:
Uusi 95 hv moottori saatavissa.
Nestejarrut kaikissa malleissa.

Tässä ovat ne V-8 kuormavaunut, jotka suorittavat nykypäivien
raskaat työt Fordin kuuluisalla yleistaloudellisuudella.
V-8 moottori pitää bensiinin- ja öljynkulutuksen pienenä. V-kah-
deksikon nopeus ja kiihtyväisyys merkitsee paljon työtä lyhyessä
ajassa — siis suurta ansaitsemiskykyä. Moottorin ja alustan luja
rakenne takaa pienet huoltokustannukset. Ohjauksen, jarrutuk-
sen ja kuormituksen huolellinen järjestely takaa pienet rengas-
kulungit. V:n 1939 Ford-kuormavaunut ovat parempia kuin ennen.
Niissä on suuret, voimakkaat nestejarrut. Ja uuden 95 hv mootto-
rin käyttö laajentaa niitten toimintamahdollisuuksia . . . tekee
niistä entistä soveltuvampia vaunuja kaikkein raskaimpiin töihin.

Kytkin. Painelevyn paine suurenee keskipakoisvoiman vaikutuk-
sesta moottorin kiihtyessä. Kytkinlevyn navassa on tärinää ehkäi-
sevä vaimentaja. Kytkinlevyn halkaisija on 11". Koko hankauspinta
on 123,7 neliötuumaa.
Vaihdelaatikko on vahvistettua rakennetta ja on siinä 4 nopeutta
eteenpäin. Eteenpäinajovaihteissa rulla- ja kuulalaakerit. Vaihde-
laatikon seinämässä on aukko ja reiät standardisoitua voimansiirto-
laitetta ja sen kiinnityspultteja varten.
Kardaaninivel on neulalaakerityyppiä.
Runko on lujaa hiiliterästä ja on siinä 6 poikkitukea. Leveys on
34". Pituuspalkkien mitat ovat: pituus: 134" alustan —203,44".
157" alustan — 226,44"; korkeus 7"; leveys 2,75"; ainevahvuus 0,21";
pääpoikkituen korkeus on 12,54".
Etuakseli on hiilimangaaniterästä. Sen runsasmittainen poikki-
pinta on l-muotoa.
Jouset ovat kromiterästä. Edessä poikittainen jousi, jonka pituus
on 38", leveys 2,25". Jousinivelet eivät kaipaa voitelua. Takana on
puolielliptiset jouset, pituus 50", leveys 2,5".
Ohjaus on kierukka- ja rullatyyppiä. Välityssuhde on Oh-
jauspyörän halkaisija on 18".
Taka-akseli on täysin kevennetty. Vetopyörät ovat viistohampai-
set. Tasauspyörästössä on neljä tasaushammaspyörää. Vetopyörän
välityssuhde on 5,14 tai vaihtoehtoisesti 6,67:1. Lisähintaan on saa-
tavissa kaksivaihteinen taka-akseli, jonka välityssuhteet ovat 5,83:1
ja 8,11:1.
jarrut ovat nestejarrut. Etupyörän jarrurummun halkaisija on 14",
leveys 2". Takapyörän jarrurummun halkaisija on 15", leveys 3,5".
Käsijarrulaitteet ovat täysin erilliset ja vaikuttavat takapyöriin.
Jarrurummun halkaisija on 14", leveys 1,5". Jarruhihnan koko pinta-
ala on 466,86 neliötuumaa. Jarrurumpujen kehät ovat valurautaa
ja navat terästä.
Pyörät, lukumäärältään 5, ovat kokoa 20x 5". Teräsvanteet ovat
niitatut teräsnapoihin.
Renkaat, lukumäärältään 4, ovat edessä kuusikudoksiset, koko
6,00x20", takana 8-kudoksiset, koko 32x6". Erikoisvarusteet,
kuten 7,50x20" renkaat etu- ja takapyöriin, kaksoispyörät y.m.,
toimitetaan eri hintaan.



FORD V-8
pakettivaunut
112 akseliväli - 85 tai 60 hv moottori

Fordilla on tässä luettelossa esitettyjen V-8-kuormavaunujen
lisäksi täydellinen sarja pakettivaunuja. Nämä uudenaikaiset

taloudelliset vaunut säästävät keveissä kuljetuksissa rahaa
monella tavalla. Niitten hankintakustannukset ovat pienet.
Käyttökustannukset, erikoisesti 60-hevosvoimaisen mootto-

rin ansiosta, ovat pienet. Myös huoltokustannukset ovat
alhaiset, koska jokaiselle vaunun osalle on ominaista Ford-

laatu. Huoltokustannuksia pienentää lisäksi moottorin ja
tärkeimpien osien vaihtojärjestelmä.

112'' alustan teknillisiä yksityiskohtia
Kytkin — Puoleksi keskipakoinen. Kytkinlevyn halkaisija
on 9".
Vaihdelaatikko — 3 nopeutta.

Kehys — Kahdesti taivutettu X-tukivahvikkeineen.
Etuakseli — Karaistua terässeosta.

Jouset — Erikoisterässeosta. Poikittaista mallia.

112 umpinain. pakettivaunu
Miellyttävä ulkonäkö ja tukeva rakenne.
Taloudellinen kuljetusneuvo mitä erilai-
simpiin tarkoituksiin. Varapyörä on

sijoitettu korin oikealle puolelle. Saman-
tapaisia koreja valmistetaan kotimaassa
erikoispiirustusten mukaan kunkin osta-
jan omia tarpeita silmälläpitäen.

Iskunvai mentajat — 4 kahtaalle vaikuttavaa, säädettävää
nesteis kun valmentajaa.

Ohjaus — Kierukka ja rulla. Välityssuhde 18.2:1. Ohjaus-
pyörän halkaisija on 17".
Taka-akseli — 3/4 kuormittamaton.

112 pakettisedan
Uudenaikainen hieno ulkonäkö. Hyvää
mainosta mille liikkeelle tahansa. Ensi-

luokkaisesti sisustettu. Tavaratilan pi-
tuus 65", leveys 52", korkeus 44,75".
Samantapaisia kotimaisia koreja myös
saatavissa erikoistilauksesta.

Jarrut — Nestejarrut. Läpimitta 12". Leveys 1,75", Jarru-
hihnan pinta-ala on 162 neliötuumaa.
Pyöriä on 5, koko 16x4".
Renkaita on 5, koko 6,00 16'.
Akselinväli on 112".



V-K AHDEKS I KON HIENOUKSIA
Fordin tehtailla jatkuu lakkaamatta uusien, entistä parempien raaka-aineiden kehittely. Nykyään käytetään jokaisessa Ford-

kuormavaunussa 47 erilaista terästä. Näistä erikoisteräslaaduista valmistetut vaununosat eivät useinkaan ole näkyvissä. Eikä

osia päältäpäin silmäiltäessä liioin käy ilmi se ääretön tarkkuus, mitä niitten valmistuksessa noudatetaan eivätkä ne nerokkaat

Fordin kehittämät automaattiset koneet, joilla ne koetellaan ja tarkastetaan. Yksinomaan vain käyttö osoittaa, mitä tämä

kaikki kuormankuljetuksessa merkitsee: huippusuorituksia, huipputaloudellisuutta, huippuluotettavuutta vielä kymmenien

tuhansien kilometrien palvelun jälkeen.

Kampiakselit ovat kovaa, kulumista kestävää valuteräs-

seosta. Laakeripinnat on hiottu peilikirkkaiksi laakerien

kulumisen vähentämiseksi. Kampiakselien tasapainoitusj on

mitä tarkin — valmistettu 3 10 tuuma-unssin tarkkuudella.

•

jousinivelet eivät kaipaa voitelua ja pienentä-
vät siten huoltokustannuksia.

Suorituskyvyn lisäämiseksi ovat kaikki] 95 hv moottorin

imu- ja poistoventtiilien istukkarenkaat ia 85 hv ja 60 hv

moottorin kaikki poistoventtiilien istukkarenkaat wclframi-

terästä. Tämä metalliseos ei muutu kovassakaan kuumuu-

dessa, joten istukat kestävät kauan.

Kartiomaiset renkaat kiristyvät taka-akseiin laipan ja
akselin kiinnityspulttien väliin varmistaen siten akselin
kiinnityksen ja ehkäisten reikien väljentymisen.

•

Valurautaseoksisen nokka-akselin liukupinnat ovat

poikkeuksellisen !<ovat. Venttiilin nostajat, jotka

ovat aina kosketuksissa nokkiin, ovat myös saman-

laista Fordin kehittämää kulumista ehkäisevää
valua.

•

Takajousen etumaisen jousiripustimen tappia

pitää nyt pysyvästi paikallaan kiinnityspultti.

•

Männät ovat kevyttä valuseosta. Uudenmalli-

set männänrenkaat pienentävät öljynkulutusta.

Erikoisseoksesta valmistetut uivat kiertokan-
kien laakerit vähentävät kulumista.

Jotta päälaakerien kannet pysyisivät varmasti paikoillaan,
käytetään nyt varsinaisten kiinnityspulttien lisäksi vielä
uurre- ja ripakiinnitystä. Laakerit eivät siis vähimmäs-
säkään määrin voi liikkua mihinkään suuntaan. Erin-
omaiset laakerimetallin ominaisuudet omaavasta, kulu-
mista kestävästä erikoisseoksesta valmistetut irtolaa-
kerit ovat teräsrenkaiset. Tämä laakerirakenne pienen-
tää korjauskuluja.

Kaikissa Ford-taka-akseleissa on 4-pyöräinen ta-

sauspyörästö tavallisen 2-pyöräisen sijasta. Ham-
maspyörien paine on näin ollen pienempi.



3 V-8 MOOTTORIA: 95-85-60 HV.
Teknillisiä yksityiskohtia

95 hv moottori — Syl. halkaisija 3,185". Iskun-
pituus 3,75". Syl. tilavuus 239 kuutiotuumaa.
Teho 95 jarrut, hv kierrosluvun ollessa 3600
kierr. min.

85 hv moottori — Syl. halkaisija 3,062". Iskun-

pituus 3,75". Syl. tilavuus 221 kuutiotuumaa.
Teho 85 jarrut, hv kierrosluvun ollessa 3800
kierr. min.

60 hv moottori — Syl. halkaisija 2,6". Iskun-
pituus 3,2". Syl. tilavuus 136 kuutiotuumaa.
Teho 60 jarrut, hv kierrosluvun ollessa 3500
kierr. min.

Sylinteriryhmä on puoliteräsvalua. Molemmat
sylinteriryhmäpuoliskot ovat valetut yhdeksi
kappaleeksi. Täysipituiset vesivaipat. Sylinterit
ovat hiotut peilikirkkaiksi.

Kampiakseli on Ford-valuterästä ja on se täy-
sin tasapainoitettu kiinteine vastapainoineen.
Paino: 95 hv 31,3 kg, 85 hv 30 kg, 60 hv 20,4 kg.
Kolme päälaakeria. Päälaakerien pinta-ala: 95
ja 85 hv 36,81 neliötuumaa, 60 hv 27,1 neliö-
tuumaa.

Kiertokanget — Hiilimangaaniterästä. Kierto-
kanget on asennettu parittain uiville laakereille.
Männäntapin holkki on pronssia.

Männät — Kevyet, valuterästä. Uivat männän-
tapit, laakeripinta sekä männässä että männän-
varressa.

Nokka-akseli on kulumista kestävää valurau-
taa. Kolme teräsrenkaista valkometallilaakeria.
Hammaspyörä on puristettua kuitua.

Venttiilit — Kaikki imu- jja. poistoventtiilit
ovat kuumuudenkestävää krominikkeliterästä.
Venttiilin varren pää on sienimäisesti laajeneva.
Kevyet, ontot, yksikappaleiset venttiilinnosta-
jat. Koko venttiilikoneisto on tarkkuusvalmis-
tetta.

Venttiilien istukkarenkaat ovat Wolframi-
terästä kaikissa 95 ja 85 hv moottorien imu- ja

poistoventtiileissä sekä 60 hv moottorin poisto-
venttiileissä.

Moottorin voitelu — Suoranainen painevoi-
telu kaikkiin kampiakselin, nokka-akselin ja
kiertokangen laakereihin ja jakopyöriin. Kampi-
kammion tilavuus on 95 ja 85 hv moottoreissa

4 3/4 I. ja 60 hv moottoreissa 3 3/4 I.

Kampikammion tuuletus — Välitön ilma-
tuuletus 95 ja 85 hv moottoreissa.

Jäähdytys — Kaksi keskipakoisvesipumppua.
Automaattinen voitelu.

Polttoainejärjestelmä — Kaksoiskanavakaa-
suttaja ilmanpuhdistajineen ja äänenvaimentaji-
neen. Kaksoisimuputkisto. Mekaaninen poltto-
ainepumppu.

Sytytys — Virranjakaja on asennettu välittö-
mästi nokka-akselin päähän. Virranjakaja ja
induktiopuola ovat vedenpitävässä kotelossa.
Sytytyksen säätö täysin automaattinen.

Kennosto— 17-levyinen. Teho 100 amp. tuntia.

TÄYDELLINEN FflHll KUORMAVAUNUSARJA
TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 193,9


