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-|fflöär ordkarosserierna aro helt av
stål, av ojämförlig kvalitet och
styrka. Deras solida konstruktion
är en betydande säkerhetsfaktor
vid olyckstillfällen. — Triplex-
glaset förtager även solstrålar-

nas bländande verkan, bryter ljuset från
mötande automobilars strålkastare samt
giver fjådrande efter vid stötar och slag.

i t i
edan strålkastare, kylare och
skärmar ge ett intryck av hur
gediget den nya Ford är byggd.
vStrålkastarna äro helt förnick-
lade. Den kraftiga kylaren har

i ' i [ ' 11[ I H exceptionellt stor kylningseffekt
som ökas genom en fläkt av flygmaskins-
propellertyp. Stänkskärmarna, som äro
svart lackerade, äro tillverkade av tjock
stålplåt och fastade på ramen medels
kraftiga stag av smitt stål.

pffiå

ägg märke till den ändamålsen-
liga placeringen av alla manöv-
reringsorgan. Ljus- och hornkon-
takter äro anbragta i rattens
mitt. Tandnings- och gasreg-

1 1111 11 11 \ni\. leringsarmarna äro placerade
omedelbart under ratten och kunna vid
behov användas under körning utan att
man behöver släppa ratten. Reglerings-
anordningen för luftspjäll och förgasare
sitter strax under instrumentbrädan och
kan nås utan besvär från förarsätet.



JVvalitet i varje detalj

an har ett intryck av spänstig-
het och muskler när man ser
den nya Ford Sport Coupé. Det
är en vagn som i högsta grad

tilltalar vår moderna sportande ungdom.

Den förenar smidigheten hos den två-
sitsiga vagnen med fördelarna hos en täckt
modell. Den är oemotståndlig för alla
som önska sig en fyrapersoners sport-
vagn. Ni kan behändigt öppna bakstyc-
ket i överbyggnaden och fästa det till vag-
nens tak. På det rymliga baksätet finnes
en bekväm plats för tvenne extra perso-
ner. Bakstycket är standardutrustning.
Stort rum finnes för sportattiraljer m.m.

Beslut Er att se och provköra en Sport
Coupé. Den är ett glänsande exempel på
vad nutidens yppersta ingenjörskonst och
obegränsade resurser i förening kunna
åstadkomma.

port Coupé

flLy Ka sommargläcyea
med någon av dessa vagnar

änk att själv sätta sig bakom
ratten, susa iväg under soliga
sommardagar, än till gamla kära
platser, än till nya och lockande. .
flyta fram över vägens ojämnheter
i en egen bekväm vagn, stimule-

I rad och utvilad även efter den
längsta dagsresa. . .

Njut sommaren med en Ford-vagn.
Dess kraftiga, tystgående 40 hkrs motor for-
cerar lekande lätt även de svåraste backar.
Den blixtsnabba accelerationen, den be-
kväma körställningen, de dubbelverkande
hydrauliska stötdämparna och den under-
bara fjädringen göra det till ett nöje att

sitta vid ratten även under en hel lång dags-
färd. Ni har vagnen fullständigt i Er hand.
Mjukt och elegant saktar den av och stannar
då Ni med en lätt tryckning sätter de kraf-
tiga fyrhjulsbromsarna i funktion.

Varje liten detalj är präglad av gedigen enkel-
het — från den helt förnicklade kylaren och
strålkastaren och den glänsande vackra
lackeringen till de bekväma sätena och de
idealiskt placerade manövreringsorganen.

Ni bör själv se och köra den nya Ford-vag-
nen. Bättre än många ord skall en provtur
övertyga Er om dess höga kvalitet och pre-
stationsförmåga.
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tn vagn i tidens smak

en nya Vord-Roadstern är fram-
ställd i en utpräglad sportstil och

en liten lätt vagn. Det sportsliga ut-
seendet understrykes ytterligare av suff-
letten som är av gråbrunt, impregnerat
kordtyg och kan slås ned eller helt och
hållet tagas bort i vackert väder. Klädseln
är av brunt spanskt läder, ett slags
imitation, med mönstrad yta.

ger ändå intryck av stabilitet och
kraft som man sällan finner hos

I det rymliga bagagerummet kan efter
önskan ett extra säte för tvenne personer
inmonteras.

Ni beundrar Roadstern för dess långa,
smidiga linjer. Men Ni måste köra den
för att rätt bedöma dess utomordentliga
egenskaper. Bakom ratten känner Ni
Er trygg och tryggheten i förening med
komfort gör bilningen till en sann njut-
ning.

Roadsfer


