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uigi Teie majanduslik seisukord on kõigiti

hea, soovite siiski teada, palju tuleb Teil maksta, kui olete kord otsustanud enesele

muretseda oma auto. Teile on kasulik selle jaoks vaadelda lähemalt käesole-

vat raamatukest, võrrelda siin esindatud autosid teiste firmade omadega ja lõppeks

anda võimalust Ford-esindajale proovisõidu kaudu näidata, mida Ford-auto suudab.

Silmitsege selle raamatukese lõpul olevaid tehnilisi üksikasju, mis näitavad
Teile Ford-auto tähtsamaid <- See väljaspool võistlust olev auto-väärtus

põhjeneb valmistusainete esmajärgulikkusele, täpsale tööle ja ehituslaadi lihtsapära-
-*- Seda tõendab arvukas hulk võite autovõistlustel, vastupidavuse proo-

vid ja enne kõike: miljonid rahulolevad ostjad. Sama ainulaadne kui on Ford-

auto kõrgekvaliteediline väärtus, on ka tema peenejooneline ilu, äärjoonte ja värvide
kokkukõla, Hoolimata oma vastupidavusest ja väliskuju kaunidusest, on Ford



siiski kõigile kättesaadav madala hinna kaudu. -❖- Odavahinnalisus on tingitud
Fordi suurtest tooreaine tagavaradest, alati uuendatavatest valmistusmeetoditet, suur-

toodangu majanduslikkudest soodustustest ja Fordi algupärasest põhimõttest: kõige

paremat kaupa kõige odavama hinna eest! Ford-autode tuleviku eest hoo-

litseb Ford hooldeteenistus, mille eest vastutavad Ford-müüjad. **- -*- See päästab
Teid nii mõnestki tülikusest, eemaldades veapõhjuse, enne kui autoga midagi halba
juhtub. Peale selle annab Ford oma tööstussaadusile garantii piiramatuks

ajaks, mis on ainulaadne nähe auto-maailmas. Kõike seda võite saada ainult

väikese sissemaksu eest, makstes ülejäägi meie väga soodsate maksutingimuste järele.
Järgneb — eri autotüüpide vaatlus. -^^^^^^^^^



TUDOR
SEDAN

See harukordselt odavahinnaline Sedan on ehitatud Teie ustavaks ja rahuldavaks teenriks. Selles
on lahedasti ruumi viiele inimesele. Neli Houdaille tõuketasandajat — millega on varustatud kõik
uued Ford-sõidukid — teevad selle sõiduki, ühes madala raskuspunkti ja põikvedrudegä, harul-
daselt mugavasõiduliseks autoks, -v- v- «-- -* s.- -»- -> v -v- -v -«i- - -*- ■■> - <■•



Eri värvikombinatsioonid ja kaunijoonsed varustusosad annavad sellele Sedanile luksusliku väli

muse, mis on haruldane odavahinnaliste sõidukite juures. Katus on elegantne ja eriti vastupidavalt

koostatud. Kõrvallaternad kuuluvad tavalise varustuse hulka. -❖--^--^--❖"-❖--❖--❖--❖--^
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TOWN
SEDAN

Town Sedan annab Teile selge ettekujutuse neist kaunitest, sulavatest äärjoontest, mis teevad kõigi
uute Ford-sõidukite väliskuju nii meeldivaks. Nagu muude Ford-kinnisautode juures, on siingi
juhi-iste paigast-nihutatav. Seljatagusesse uppuv käsitugi lisandab ruumika ja maitsekalt sisustatud
sõiduki külgetõmbavust. Vooderdus on kas Bedford-kangast või mohairist. -❖- -*- -^-



Elegantne sõiduk igasuguse ilmastiku jaoks, kus ühinevad Roadsteri õhuküllasus jaKupee kaitstud
mugavus. Liikraudadega varustatud katus on kergesti ülestõmmatav või kokkulükatav. Iste on

kaetud peene Bedford-kangaga. Tagaseina osa võidakse avada, kui taga ja ees istujad soovivad
omavahel vestelda.
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CONVERTIBLE
CABRIOLET

STANDARD
SEDAN

Peenekujuline, tagasihoidlikult lihtne välimus on omane selle perekondlikule sõidukile. Sisustus

on maitsekalt ja hoolikalt viimisteldud. Ede-iste on paigast-nihutatav. Tagaistmele mahub mugavalt

3 inimest. Lae valgustus lisandab sõiduki meeldivust, -^^-^-^^-^.^^-s-^^-



Selle autoga sõites tunnete, et see on Teie isikukohane auto. Palju eri värvikombinatsioone on Teil

valida. Ruumikas sisemus on kaetud kas mohairiga või tumepruuni Bedford-kangaga. Laia istet
võib hõlpsasti seada säärasesse asendisse, nagu sõitja ise soovib
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STANDARD

COUPE

Suurepärane sõiduk arstidele, ärimeestele ja kaubareisijatele. Selle äärjooned on haruldaselt meel-
divad, on täiesti hädaohutu, väikese kulutusega ja mugav. Standard-Kupee kiire käikuminek, kiirus
ja hõlpus juhtimine on suureks hüveks tänava sõidutungis. Nagu kõigi uute Ford-sõidukite juures,
on siingi sügav jahutaja kaitse jamuud läikivad metallosadroostumatust terasest, mis alati säilitavad hiil-
gava läike.. •+.<+.-+.^^^.*A.^^.^^.^.^,^.^>



Äärjooned on pikad, voolavad ja madalad, ulatudes jahutajast kuni taga-poritiiva viimase kume-

ruseni. Istmed on madalad ja sõitjad istuvad sügavalt sõidukis. Killunematu tuuleklaas ja kõrval-

tuulekaitsed on kergesti allalastavadettepoole. Katust võib üks inimene mugavasti seada ja korraldada
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PHAETON
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DE LUXE
PHAETON

See uus keretüüp on päris erilaadselt peen ja kaunis. Sügavalt pehmed madalad istmed on kaetud
ehtsa pruuni nahaga. Ede-istmeid võib panna kokku, samuti on juhi-iste paigastnihutatav. Rataste
värvid on täiesti kooskõlas kere värvidega ja tagavara ratas seisab poritiiva haardes. Tavalise varus-

tuse hulka kuuluvad kaitserauad ja sõidutarvete tugivarn. -^■-^--^--^»-^--^--^--»--^-s»-



Suurepärane on sõita selle peenestiilse, erksa jausaldusliku autoga. Sirgete, sulavate joonte kaunidust

lisandab meeldivate värvide kooskõla. Killunematu tuuleklaas ja kõrvaltuulekaitsed on allalastavad

ettepoole. Taga on ruumikas reisutarvete panipaik. Lisaistme võib muretseda odava hinnaga. -❖-
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ROADSTER
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D E LUXE
ROADSTER

Haruldaselt luksuslik spordiauto, mis ei jäta äratamast omanikus uhkust ja vaatajais ihaldust. Eri-
laadne spordi-katus on pruun ja varustatud loomuliste puukaartega. Sisevooderdus, ka tagaistme
oma, on ehtsast pruunist nahast. Poritiibasse asetatud tagavara-ratas, sõidupakkide alus ja erivär-
vilised rattad on kooskõlas kere värvidega ja kuuluvad tavalise varustuse hulka. -^-



See elegantne kupee on sama mugav kui kindel ja sama kodune. Kui taga- ja edeistme vahel olev

aken avatakse, on see nagu kõige parem nelja inimese auto, mis viib teid tennisväljale, jahtklubisse

või teaatrisse. Katus on peen ja elegantne. Sisemus on maitsekas ja sportlik. -^-
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UUE FORDI OMADUSI

UUS ROOSTETAMATU TERAS — Uks uue Fordi
erijoontest on see, et jahutajaraam, valguseheitjad, taga-

lamp, lae äärestus, jallutaja- ja bensiinianumakorgid on

kõik hiilgavast roostetamatust terasest, mida on hõlpus
hoida puhtana ja läikivana ilmastiku muutustele vaata-

mata.

UUED VÄIKSEMAD RATTAD - Uued terasrattad on

juba välimuselt tugevad, ilmestades nende ehituse vastu-

pidavust. Rataste väiksem kogu ja suuremad madalrõhu

kummid alandavad raskuspunkti ja lisandavad sellega sõidu-
kindlust. Kõik Ford-sõidukite juures tarvitatavad kummid
on juhtivate rattakummi-tööstuste valmistatud, Ford eri-
liste määruste kohaselt.

KILLUNEMATU TUULEKLAAS --Kõigi uute Ford-
autode juures on tuuleklaas tehtud killunematust klaasist.
See on tähtis tegur hädaohutuks sõiduks ja hoidnud ara
mõnedki õnnetused, mis lendavad klaasikillud oleksid või-
nud tekitada..

HOUDAILLE TOUKETASANDAJAD - - Neli kahele-
poole mõjuvat Houdaille tõuketasandajat kuuluvad uue

Fordi tavalise varustuse hulka. Ühes püsiva raskuspunkti,
väikese vedrutamatu raskuse ja põikvedrude heade sõidu-
omadustega teevad tõuketasandajad uue Fordi haruldaselt
mugavaks sõidukiks.

05 — 100 KM. — Uus Ford on erakordselt kiire sõiduk.
Sellega pääseb hõlpsasti 95—100 km-lisele sõidukiirusele
ja see püsib nii hästi kogu reisukestusel, et teil ei tarvitse
sõita ühegi teise auto tolmus, kui te seda ei soovi — ja
ometi hoiate alal täielise valitsemise auto üle. Käikuminek
on erk ja juhtimine hõlpus.

TÄIESTI KAITSTUD PIDURID —Sõites uue Fordiga,
märkate kohe, kui nobedalt ja tõhusalt pidurid töötavad.
Need on täiesti kindlad ja usalduslikud, sest nii neljale
rattale mõjuvad jalgpiduridkui ka erilisedrippumatud käsipi-
durid on mehhaanilise, seestpoolt laieneva ehitusega janende
pidurduspinnad on täiesti kaitstud vee, liiva ning pori eest.



KUUL- JA RULL-LAAGRID — Tõenduseks Ford-
A-tüübi kõrgest kvaliteedist on kuul- ja rull-laagrite arvu-
rohke hulk. Neid on ühtekokku kolmkümmend, mis on

haruldaselt suur määr. Nagu kalliskivid peenemas kella-
värgis takistavad tarbetut hõõrumist ja kulumist, lisan-
davad need kergust ja hääletut käiku, vähendavad tarvitus-
kulusid ja pikendavad autoiga tuhandete kilomeetrite võrra.

TUGEV TERASRAKENDUS — Umbes 40 eri teras-

sorti tarvitatakse uue Fordi valmistuse juures ja iga erisort
on valitud eri ülesannete jaoks. Ei maksa mõelda, et mõnda
terasliiki on tarvitatud mõnesuguse osa valmistusekulude
kokkuhoidmiseks. Fordi põhimõtteks on alati olnud tar-
vitada kõige paremat materjali iga eriosa jaoks jaanda see siis
suurtoodangu kaudu publikule võimalikult odava hinnaga.

VARUSTUS — Kõigi Ford A -tüüpi autode juures kuulub
tavalise varustuse hulka 5
terasratast, automaatne tuule-
klaasi pühkija, valguseheitjad, LINCOLN

LENNUKEID

FORD

Fordsoiv

Ford-saadused tagatakse piiramatuks ajaks. Vigastunud
osad asendatakse uutega või parandatakse maksuta.

TAGATIS

peegel, ühendatud taga- ja stoplamp, õlinäitaja-tikk,
täielik tööriistade komplekt ja kindel süütelukk. Ruu-
mikas, mugav tagaiste kuulub peale selle Sport Kupee ja
Cabrioleti tavalise varustuse hulka. Kõrvallaternad on ta-

valise varustusena Town-Sedani, Cabrioleti, De Luxe Se-
dani ja De Luxe Kupee juures.

MUID FORD A-TUUBI ERIJOONI — Mootor, 4

silindriline L-kujulise peaga, silindrimaht 3.286 ltr., silindri
läbimõõt 3 7/s ," kolvikäik 4 IjJ' pidurijõud 40, 2.200 tiiru
juures minutis. Uhekettaline sidur. Olianumasse mahub
4 3/4 liitrit, bensiini mahub 40 liitrit. Rattakummid 4,75 —19.
Telgede vahe 103 1/2 .

" Pöörderaadius 5,2 mtr.

Jätame enesele õiguse teha ilma ette teatamata muutusi
hindadesse, tehnilistesse üksi-

kasjusse ja varustusse ilma
vastutuseta.
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