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LINCOLN FORDSON

FLYGPLAN

'enry Fords och Ford Motor Com-
panys mål har städse varit att finna en eko-
nomisk lösning av transportproblemet och
icke endast en massproduktion av transport-
medel. För att förverkliga detta mål kom-
mer endast förstklassigt råmaterial till an-
vändning, tillverkningsmetoderna förbättras
efter hand och kvaliteten undergår en stän-
dig förädling. Vid en produktion av i det
närmaste 20 millioner person- och lastvagnar
samt traktorer hava erfarenheter vunnits,
vilka giva en enastående garanti för Ford-
produkternas prövade kvalitet. Ni må hava
ett mindre eller större transportproblem att
lösa, så finner Ni utan tvivel i denna broschyr
något, som kan vara Eder till hjälp och nytta.



FORD LASTVAGNEN
är transportfrågans enklaste
och mest ekonomiska lösning.

utidens transportproblem är av så stor betydelse för
varje affärsgren, att en riktig lösning av detsamma
fordrar den största uppmärksamhet. I denna bro-
schyr framföres Ford-lastvagnens viktigaste egen-

skaper ävensom en mängd utlåtanden och fotografier, er-
hållna från olika delar av landet, vilka utgöra bevis för
den ynnest Ford lastvagnen allmänt vunnit. Ford last-
vagnarna kunna på det mest ekonomiska och tillförlitliga
sätt tjäna affärslivets olika transportbehov.

För flertalet affärstransporter kunna förmånligast använ-
das automobiler med nyttigvikten varierande mellan 1/2 och
1 1/2 ton. Endast ett fåtal firmor belasta sina vagnar med
tyngre laster än 1 1/2 ton. Att det är oekonomiskt att an-
vända bilar, vilkas hela lastkapacitet endast sällan kommer
till användning, är utan vidare klart.

På Ford 1 1/2 tons lastvagnschassi kunna byggas de mest
olika karosserimodeller för vitt skilda transportbehov. Chas-
siet är av stadig konstruktion och motorn utvecklar en kraft,
tillräcklig även för de svåraste transporter. Därför har också
Ford AA lastvagnen tillvunnit sig en enastående bevågen-
het i hela världen. I Finland har flertalet av de ledande
firmorna tagit Ford lastvagnen till sitt transportmedel.
År 1930 utgjorde också 47 % av alla i vårt land inregistre-
rade lastbilar Ford vagnar.

Den mindre 1/2 tons paketvagnen lämpar sig för alla lättare
transporter, där ett snabbt, pålitligt och ekonomiskt tran-
sportmedel behöves. Eder affär må vara stor eller liten, så
kan dock transportfrågan bäst lösas genom att anskaffa
någon av de å följande sidor avbildade Ford-vagnarna.



EKONOMISK TRANSPORT*é,

med Ford-lastvagnen.

i å ram

Cy de
ransportverksamheten blir ekonomisk endast då
de transportmedel man begagnar sig av kunna
hållas kontinuerligt i användning. Ju färre av-

brott man är tvungen göra, desto mindre bliva också trans-
portkostnaderna .

Ford lastvagnarna hava på ett avgörande sätt förenklat de
firmors transportfrågor, vilka övergått till Ford-bilar.

Skötseln av en Ford är lätt och ekonomisk. Ett bekvämt
ombyte av delar och en effektiv service spara tid och
minska reparationskostnaderna till en obetydlighet.

Ford service erbjuder stora fördelar. Reservdelar stå alltid
att få hos den lokala Ford försäljaren. Detta är en syn-
nerligen viktig sak, såväl då chauffören själv utför de små
reparationerna som då vagnen överlämnas åt en auktorise-
rad Ford verkstad för någon större reparation.

Med Ford-försäljaren kan även Överenskommas om en
regelbunden inspektion av vagnsparken i sin helhet. Detta
kan medföra en avsevärd besparing samt garantera en regel-
bunden betjäning av hela vagnsparken.
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STANDARD FORD KAROSSERIMODELLER

FORD HÄCKsKAROSSERI
(Axelavstånd 131 V,")

försett med täckt förarhytt. Sidostyckena kunna löstagas i tre delar.

FORD HÄCKsKAROSSERI
(Axelavstånd 157")

försett med speciellt höga sidostycken. Lämpar sig i synnerhet för
transport av tunga och skrymmande varor.



INHEMSKA KAROSSERIMODELLER

FORD MODELL AA CHASSI MED VANLIGT LASTFLAK

Ett synnerligen stadigt, smäckert och rymligt lastflak, som lämpar sig
för de mest olika transportbehov.

(Axelavstånd 157")

FORDsLASTVAGN MED KIPPANORDNING

Denna praktiska korgmodell är synnerligen lämplig för transport av sand,
grus och mull. Kan lätt skötas av en man.



I AFFÄRSLIVETS TJÄNST

STATENS MARGARINFABRIK .skriver

I egenskap av stadigvarande Ford-lastvagnsägare hava vi härmed
nöjet besvara de i Edert brev av den 11/7 1930 framställda frågorna.

Vi köpte den första Ford-lastvagnen genast dä vår fabrik började
sin verksamhet är 1924, och har densamma varit i oavbruten använd-
ning till början av detta är, då det blev nödvändigt att anskaffa en
större bil. Åven härvid ansågo vi Ford vara det förmånligaste märket,
och vid årets början köpte vi en ny (1750 kg netto) lastbil, som förnär-
varande utgör vårt enda i bruk varande transportmedel. Vagnen
användes endast för transport av margarin, och lassens storlek varie-
rar frän 1000— 1750 kg. Huru mycket bensin och smörjämnen även-
som underhålls- och driftkostnaderna per tonkilometer hava kommit
att kosta är svårt att säga, enär körningen är mycket oregelbunden,
men enligt vår åsikt är Ford-lastvagnen fördelaktig, och äro vi nöj-
da med densamma såväl på grund av det låga priset, den lätta styr-
ningen och vändningsförmågan även på dåliga och smala vägar som
lättheten att skaffa reservdelar och andra dylika förmåner.

Ford Motor Company of Finland 0/Y.
Helsingfors

Högaktningsfullt
i TENS MARGA RIN FA ERIK

M. Pedersen
Sl

(Översättning)



I AFFÄRSLIVETS TJÄNST

TÄCKT SPECIALKAROSSERI
Ovanavbildade specialkarosseri är lika praktiskt som tilldragande.
På sidorna finnas tre låsbara dörrar och vagnens inre är uppdelat i
små fack, varigenom de fruktbeställningar, vilka böra transporte-
ras till olika ställen, äro lätt tillgängliga. Dekorationen å karosse-
riet är dessutom otvivelaktigt en god reklam för ägaren, A/B Bal-
tic Company Iytd. O/V.

På Ford AA chassiet kan byggas en synnerligen rymlig och prak
tisk bensintank.



STORA FIRMOR STANDARDISERA

Avg. Ludv. Hartwalls mineralvattenfabrik är en av
landets största Ford-lastvagnsägare, vilket även fram-
går av bilden. Firman har oavbrutet ökat antalet av
sina Ford lastvagnar, vilka från morgon till kväll äro i
flitigt arbete. Ett i sanning slående exempel på Fords
ekonomiska tjänstduglighet.



SIG PÅ FOR DT RANSPORT

DENNA PÅ ETT 157'' CHASSI BYGGDA TÄCKTA VAGN
är konstruerad med tanke på firmans speciella behov. Från si-dorna placeras varvlådor på särskilda stålhyllor, varvid hela ut-
rymmet väl kommer till användning. En synnerligen vacker
och ändamålsenlig lastvagn.

Ovan synes Viipurin Höyryleipomos Ford modell AA lastvagn.



En snygg paket-
vagn, byggd på
131 1 / 2

" chassi.
Vagnen är citron-

gul med mörka
bokstäver.

Bagerier, mejeri-
affärer och andra
firmor, vilka på
kort tid skola di-
stribuera varor till
spridda försälj-
ningsställen, förli-
ta sig på Fords sä-
kerhet, snabbhet

och hållbarhet.

Kol- och koks-
transporter sätta
stora krav på last-
v agn ens hållbar-
het och driftsäker-

het.

Transportaffärer i
alla delar av lan-
det äro synnerli-
gen nöjda med
Ford lastvagnens
outtröttliga pre-
stationsförmåga.



Denna är en av de
många vattenfabri-
ker, vilka trans-
portera sina pro-
dukter endast med
Ford. Därigenom
kunna de snabba-
re och billigare be-
tjäna en allt mer

stigande kund-
krets.

En speciell möbel-
vagn, som visar
huru lågt flaket
kan sänkas vid

behov.

Allt flere industri-
anläggningar över-
gå helt och hållet

till Ford.

A ndelsaffärernås

transporter på
landsorten ärosyn-
nerligen påfrestan-
de på grund av
de dåliga vägarna.
Men Ford reder
sig även i de svå-
raste förhållanden.



FORD-VAGNEN I DEN ALLMÄN*

RENHÅLLNINGSVERKET
Detta stålkarosseri av specialkonstruktion är byggt för mo-

dern renhållningsteknik. Helsingfors stad är ju känd för sitt
förstklassiga renhållningsverk.

BRANDVÄSENDET
Denna inhemska brandbil, som är byggd på ett 157 tums Ford

underrede, är synnerligen effektiv och praktisk. Fords snabba
startförmåga, dess känsliga acceleration och säkra styrning även
vid hög hastighet kommer i vagnar av detta slag till sin fulla rätt.



NA HUSHÅLLNINGENS TJÄNST

Finska Armén har nyligen anskaffat ovanavbildade ambulans-
vagnar, vilka fungerat synnerligen tillfredsställande och varav in-
begärts ritningar och avbildningar även från utlandet. Även Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen och en mängd andra statsinstitutio-
ner begagna sig av Ford-vagnen företrädesvis på grund av dess
låga underhållskostnader och den lätta tillgången på reservdelar.

Även regeringen i Estland har nyligen inköpt ovanstående 7 st.
Ford lastbilar, vilka begagnas i vägarbeten.



I den
ALLMÄNNA HUSHÅLLNINGENS TJÄNST

Ett flertal kommunala
institutioner, vilka föra
noggrann statistik över
sina automobiler, be-
gagna sig av Ford vag-
nen, enär denna blir
fördelaktigast i an-
vändning.

Den på denna sida av-
bildade specialvagnen,
som tillhör Helsingfors
stads elektricitetsverk
och som är utrustad
med stegar för repara-
tion av luftledningar,
har visat sig i alla av-
seenden lämplig för
dylika arbeten.



Det nya
FORD 157" CHASSIET SOM LINJE.BIL

Genomskärning av Ford«linjebilen utvisande
de viktigaste måtten.

Det längre lastvagnschassiets axelavstånd är 157 tum, och kan
detsamma, i likhet med 131" lastvagnen, förses med dubbla bak-
hjul. Den tillåtna maximivikten är 3.818 kg. Detta förlängda chassi
lämparj sig synnerligen väl som underrede för linjebilar. På det-
samma kan byggas ett busskarossen med plats för 18 passagerare
och föraren. Ford vagnens kända ekonomi, hållbarhet och pålit-
lighet gör, att densamma som underrede för en linjebil blir ett in-
bringande företag, vilket även framgår av räntabilitetskalkyler,
som kunna erhållas hos Ford-försäljarna.

Ford linjebil



FORD LASTVAGNEN I SÄRSKILDA ARBETEN

Ovanstående avbildning och nedanstående intyg ådagalägger
tydligt Ford-lastvagnens enastående prestationsförmåga.

Ford Motor Company of Finland Oy.

Vi äro i besittning av Eder v. skrivelse med förfrågan an-
gående de Ford-lastvagnars förtjänster, vilka användas av vår
insulitfabrik här i Karhula.

Helsingfors.

Som svar ber jag få meddela, att de Ford lastvagnar, vilka
vi använda här, hava arbetat till vår fulla belåtenhet. Dessa
truckar forsla 1 */ 4 m 3 grus uppför en höjd med minst 30° lut-
ning och av c:a 100 fots längd, och prestera de ett storartat arbete.

Undertecknad känner denna lastvagnstyp väl, i det att vi an-
vända en mängd dylika i vår byggnadsavdelning i Förenta
Staterna. Faktum är, att jag anser Ford lastvagnarna av
nämnda typ vara den bästa maskinen i byggnadsarbeten

,
i

synnerhet då det är fråga om släpning av tunga laster upp-
för höga backar.

Högaktningsfullt
THE INSULITE CO OF FINLAND O/V

J. T. McLellan
Byggnadschef

(Översättning)



STOCKSLÄPNI N G MED FORD BILAR

14,300 KG. I ETT ENDA LASS.

Den senaste snölösa vintern förorsakade oväntade svårigheter med
avseende å stocksläpning å sådana orter, varest stocken måste
forslas direkt ur skogen till sågen och där vattenvägar icke kunde
anlitas.

Redan på hösten anlades från skogen till sågen en c:a 20 km lång
vinterväg, vilken kunde göras hållbar först sedan den kärrartade
marken frusit.

Aunuksen Puuliike i Suojärvi överkom denna svårighet genom
att anskaffa en stor mängd lastbilar för stocksläpning.

Alla lastbilar voro försedda med släpvagnsanordningar; dessa äro
så starkt byggda, att de bära hälften av lassets tyngd. Aunuksen
Puuliike har för eget bruk inköpt 10 Ford 1 1/2 tons lastbilar samt
dessutom för transportarbetet hyrt andra märken.
Enligt den 13 mars 1930 verkställd kontrollberäkning hade 1023
stockar med en sammanlagd volym av 13.300 kubikfot transporte-
rats i 32 lass, således i medeltal 32,3 stockar eller 420 kubikfot,
vilket utgör 9,2 ton per lass.
Den å bilden synliga Forden drager ett rekordlass. Den trans-
porterade 55 stockar eller 650 kubikfot, utgörande 14,300 kg.
Ford lastbilen har återigen ådagalagt, att den är i stånd till
prestationer, som aldrig hittills ansetts vara möjliga.
Det som duger i ödemarkens vinterköld bör även duga annor-
städes.



FORD MODELL A /_ TONS PAKETVAGNAR

FORD PAKETVAGN FÖR LÄTTA TRANSPORTER

Talrika affärsidkare hava kommit till insikt om, att de icke i detta
konkurrensens tidevarv kunna komma tillrätta utan en x/2 tons
Ford-paketvagn, enär dess snabbhet, pålitlighet och ekonomi avse-
värt öka deras konkurrenskraft på marknaden. Denna lätta och
lättskötta Ford paketvagn utgör en oavbruten förbindelselänk
mellan affärsmannen och hans kunder och är samtidigt en god rek-
lam för hans produkter och hans affär.

Ford-paketvagnen kan med obetydlig skötsel ständigt bevaras i
gott skick. För att inga stagnationer i transporterna skola behöva
uppstå, är det rådligt att låta en auktoriserad Ford-försäljare med
regelbundna mellanrum inspektera vagnen. Vid behov kan utbyte
av delar ske utan tidsspillan, enär samtliga Ford-försäljare hava ett
välsorterat dellager.

FORD DE LUXE PAKETVAGNEN,

som är avbildad här ovan, är konstruerad för firmor, som önska
giva sin varud istribution en speciell elegant prägel. Lastrummet
är tillgängligt även från förarsätet.



FORD MODELL A % TONS PAKETVAGN

FORD Vo TONS TÄCKT PAKETVAGN

På baksidan finnes en bred dubbeldörr. Rymlig och bekväm.
Karosseridimensioner: längd 57 9/16"; bredd 49 7 /9 "; höjd 45 27 / 3 2'

FORD U TONS ÖPPEN PAKETVAGN

Ett stadigt stålflak, vara man bekvämt kan transportera även stora lass.



MODELL AA SPECIFIKATIONER

Motor 4 cyl. L-motor, gjutna i ett block. Cylindervolym
200,5 kub. tum (3285 cm 3). Cylinderdiam. 37 /s" (98,4
mm). Slaglängd 4 V 4" (108 mm). 40 hkr. vid 2200 varv.
Den enkla konstruktionen av det elektriska systemet
samt av alla anordningar för tandning, kylning, smörj-

ning och bensintillförsel garanterar den största effektivi-
tet och pålitlighet.

Bromsar Sex-bromssystem. Fyra-hjuls fotbroms. Handbrom-
sen verkar fullt oberoende på bakhjulen. Alla bromsar
äro av den invändigt expanderande typen och helt
inkapslade. Sammanlagda bromsytan är 471 5 /8 kvad-
rattum .

Fjädrar och
kardanrör

Ford-lastvagnens bakfjädrar äro av Cantilever typ.
Kardanröret befriar fjädrarna från all annan funktion,
än deras naturliga att mottaga stötar.

Hjul och ringar Stålskivhjul. Ringarna på framhjulet 6,00 x2O ballong-
ringar (6 ml.), på bakhjulet 32x6 högtryckrinyar
(8 ml.), på tvillinghjulen 6,00 x 20 ballongringar (6 ml.).

Kylsystem Centrifugal vattenpump. Kylaren är av tubulär kon-
struktion. Tvåbladig ventilator av aeroplantyp, driven
av en V-rem. Kylaren rymmer 12 ltr.

Chassiets standard 131 1/2
" (3,34 m) chassis. Totalbredd från

bakhjulsnav tillbakhjulsnav 69 1/2
" (1,76 m), totalbredd

med tvillinghjulringar 76 7 /i<>" (1,93 m); Totallängd
183 l/_" ( 4 >66 m). 157" (3,98 m) chassiets totallängd
är 223 9/io" (5,66 m).

dimensioner

Spiralskuret snackdrev, tre-kvarts avlastad. Utväx-
lingsförhållande 6,6 till 1 och 5,14 till 1.

Bakaxel

Vändningsradie
Hjulbas

Standard 131 7_" 14 m. 157" chassis 17,4 m.

131 Va* (3,34 m), 157" (3,98 m).
Främre delens
konstruktion

Framfjädern är av speciell Ford tvärtyp-konstruktion.
Den är tyngre och har bredare blad. V-staget är tyngre
och spindlar, hjul och trycklager större. Den nya fram-
axeln är dubbelt starkare än tidigare. Den är hejar-
smidd av en kromstållegering och av I-balk konstruk-
tion. Justerbara, koniska rullager för hjulen.

Ramen Standard 131 1/ 2
" chassi: tjocklek 7 /32". Sidobalkarna

äro 6" höga och 2 3 /4
" breda. Ramen avsmalnar framåt

och har 5 ovanligt tunga tvärbalkar. Kan avkortas
27" för att passa till kippvagn. Längd från förarhyttens
bakkant 81 1/2

". Från förarhyttens bakkant till bak-
axelns centerlinje 51 3/4".

157" chassiet. — Tjocklek 7 /s2", sidobalkar 7" höga
och 2 3/4

" breda. Längd från förarhyttens bakkant
120 25 /32", från förarhyttens bakkant till bakaxelns
centerlinje 7 7 9/ :J _" '.

v



MODELL A SPECIFIKATIONER

Motor 4-cylindrig L-motor med cylindrarna gjutna i ett block.
Cylinderdiameter 3 7 /8

" eller 98.4 mm, slaglängd 4 1/4
"

eller 108 mm. Cylindervolym 200.5 kub. tum., (3.285
kbcm.) 40 hkr. vid 2.200 varv.

Växellåda Standardtyp med förskjutbara växelhjul, tre hastig
heter framåt samt backgång.

Bromsar Helt inkapslade, expanderande 4-hjulsbromsar, på-
verkade av fotbromspedalen. Dessutom ett av fot-
bromsen helt oberoende handbromssystem av samma
typ, verkande på särskilda trummor på bakhjulen.
Total bromsyta 225,5 kvtum.

Koppling Av euskivig torrlamell-typ med progressivt ingrepp.

Styrinrättning Självhämmande av typen snäcka och sektor. Ut-
växling 13: 1.

Smörjs
anordning

Kombinerat pump-, stänk- och droppsystem. Olje-
sumpen rymmer 4 1 /2 liter.

Kylning Kombinerat pump- och termosifonsystem. Kylaren
rymmer c:a 12 liter.

Bensintank

Bakaxel

Rymmer 40 liter.

Av tre-kvarts avlastad typ. Drivaxlar av Ford mangan-
stål. Drivhjulet i ett stycke med drivaxeln. Kraft-
överföring medelst kardandrev och kardanhjul med
spiralskurna kuggar. Alla lager av rullagertyp.

Ballong 19x4.75".Ringar

Hjulbas

Vändningsradie

103%* eller 2.629 mm.

17 fot eller 5.2 ni. Vändningsdiameter 34 fot eller
10.4 m.

56" eller 1.42 m.Spårvidd

Markavstånd
från vägbanan

9" eller 23 cm.



VIKTIGA MÅTT FÖR MONTERING AV
KAROSSERIET

FORD 131 Va* LASTVAGNSUNDERREDE

FORD 157" LASTVAGNSUNDERREDE



SERVICE

Ford Motor Company tillmätes

service lika stor betydelse som försäljning. Det har

alltid varit vår åsikt, att förbindelsen med kunden

ickebör avslutas i och med köpet av en bil. Tvärt-

om förpliktar det oss att se till, att han får mesta

möjliga nytta av sin vagn. Vi äro lika intresse-

rade av att hans vagn alltid gör fullgod tjänst,

som han är av våra tillverkningars höga kvalitet.

Detta är endast en sund affärsförpliktelse från vår

sida. Om vagnen gör fullgod tjänst, komma för-

säljningarna att ta hand om sig själva. Av den

orsaken hava vi inrättat en automobilservice, vars

uppgift är att vid behov på bästa sätt och till ett

minimum av kostnader se till och reparera varje

Fordvagn. Vi önska, att alla Fordägare verkligen

taga reda på, vad de äro berättigade till i detta av-

seende, så att de kunna draga nytta av denna

service.
Henry Ford.

FORDRA ALLTID AKTA, AV FABRIKEN
GARANTERADE FORD=DELAR!



y

OBEGRÄNSAD GARANTI

( -L ord garantin har ingen tidsgräns. Garantin

CZs gäller icke blott för tre månader, ett halvt
år eller högst ett år, som fallet är med de flesta
andra automobiler, utan för hela livslängden. Bn
person kör årligen med sin bil kanske 20.000 km.,
en annan endast 5.000 km. Det är därför klart ;

att eventuella fel i den förres bil måhända fram-
komma redan t. ex. inom ett år, varemot de i den
senare komma i dagen först under därpå följande
år — då garantin kanske icke längre är i kraft.
Denna nackdel, som en till tiden begränsad ga-
ranti kan medföra, behöver en F A ord-ägare icke
frukta.

Ford Motor Company of Finland O/V garante-
rar för obegränsad tid alla av dem levererade pro-
dukter och utbyter mot ny varje del, som med
avseende å fabrikation eller material visar sig vara
felaktig. Det genom dylikt utbyte uppkomna ar-
betet utföres gratis av Ford försäljaren.

Denna obegränsade garanti, som varje Pord-A-
ägare kommer i åtnjutande av, är det bästa bevis
på Ford bilens höga kvalitet. I den skriftliga ga-
rantiförbindelse, som varje köpare erhåller, ingå
detaljerade bestämmelser betr. garantivillkoren.



UTDRAG UR BREV

Aug. Tuhkanen (översättning)
Härmed önskar jag uttala min tillfredsställelse med den

av mig inköpta nya Ford lastvagnen och får meddela, att
jag företrädesvis använt densamma för transport av trä-
varor men även för sandtransporter, och ha lassen varierat
mellan 1 1/2

— 4 ton. Oaktat den stora belastningen har
min vagn fungerat väl, reparationskostnaderna hava un-
der de första fyra månaderna varit minimala, ehuru jag
dygntals kört oavbrutet i två skiften.

Det är mig ett nöje att rekommendera den nya Ford-
lastvagnen åt envar, som behöver en lastbil, ty jag har fak-
tiskt ernått bättre resultat med Ford lastvagnen än med
många andra dyra. märken i liknande arbeten och imder
samma tid.

Lahdenpohja, den 16 augusti 1929
AUG. TUHKA NEN

Käkisalmen Autotarvike. (Översättning.)
Vi fä meddela, att den 14-persons Ford autobuss, vilken

vi redan haft i användning under 5 månaders tid och som
tillryggalagt 18.000 km., är en synnerligen god bil med av-
seende å motorn; någon brist pä kraft har ej en enda gäng
kunnat förmärkas, olje- och bensinåtgången har i förhäl-
lande till arbetet och effektiviteten varit synnerligen mått-
lig, likaså äro broms- och styrinrättningarna oförlikneliga,
varförutom även karosseriet är synnerligen stadigt, och
har bilen bibehållit sig i ett utmärkt skick trots stora på-
frestningar.

11öga/aningsfullt
W. BERG

(Översättning.)
Wiborg, den S februari 1930

Viipurin Autola, Wiborg.
Som svar pä Fder v. förfrågan få vi härmed meddela,

att den av oss våren 1929 inköpta 1 Af 2 tons Ford last-
vagnen av ny modell hittills fungerat väl, och äro vi fullt
tillfredsställda med, dess arbetsprestation.

Högaktningsfullt
KOTILEIPOMO T. KOLJOSEN PERILLISET

genom Anni Koljonen.
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