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Packard »6»

Axel avstånd 1 22" = 3.10 m.

5-pers. Touring Sedan Fmk. 88.000
5-pers. 2-dörr. Touring Sedan

...
» 86.000

2-pers. Business Coupe » 82.500
2—4-pers. Convertible Coupe » 91.000
2—4-pers. Club Coupe » 85.000

STANDARD UTRUSTNING:

6-cylindrar, 3 1/2"x4'/4", cyl. volym 4.02 1., 100 hkr. vid 3600 varv/-
min., 15.5 skattehkr., fallförgasare, automatisk »choke» (luft-
spjäll), effektiva luft- och oljerenare, växellådan med 3 ljudlösa
växlar framåt, Packard Safe-T-flex individuell framhjulsfjädring,
54" x 2" bakfjädrar försedda med specialmetall- och gummiplattor
mellan fjäderbladen, stabilisatorer framför och bakom, dubbelt,
verkande hydrauliska stötdämpare, fullständigt inkapslade hydrau-
liska fyrhjulsbromsar, diskhjul, lågtrycksringar 6.50/16.

Automatiska riktningsvisare, I fullständigt reservhjul placerat
bakom i bagageavdelningens nedre del, dubbla signalhorn, dubbla
vindrutetorkare, dubbla baklyktor, elektrisk klocka på instrument-
tavlan, dubbla bländskärmar, armstöd i främre dörrarna, alla
fönster försedda med splitterfritt säkerhetsglas, fram- och bak-
buffertar med buffertskydd, verktygssats.

STANDARD UTRUSTNING:

FRÅGA DEN SOM ÄGER EN

Packard »8»
8-cylindrar, 3 l /4,/ x4 l /4", cyl. volym 4.6 1., 120 hkr. vid 3800 varv/-
min., 17.6 skattehkr., aluminium cylinderlock, dubbel fallför-
gasare, automatisk »choke» (luftspjäll), effektiva luft-och oljerenare,
växellådan med 3 ljudlösa växlar framåt, Packard Safe-T-flex
individuell framhjulsfjädring, 54" x 2" bakfjädrar försedda med
specialmetall- och gummiplattor mellan fjäderbladen, stabilisatorer
framför och bakom, dubbeltverkande hydrauliska stötdämpare,
fullständigt inkapslade hydrauliska fyrhjulsbromsar, diskhjul, låg-
trycksr.ngar 7.00/16.

Axelavstånd 1 27" = 3,23 m.

5-pers. Touring Sedan Fmk. 107.000
5-pers. 2-dörr. Touring Sedan ...

» 105.000
2—4-pers. Business Coupe » 102.000
2—4-pers. Convertible Coupe » 109.000
2—4-pers. Club Sedan » 104.000

5-pers. Convertible Sedan » 127.000

Axelavstånd 148" = 3.76 m.

7-pers. Touring Sedan Fmk. 152.000
7-pers. Touring Limousine » 162.000

Automatiska riktningsvisare, I fullständigt reservhjul placerat
bakom i bagageavdelningens nedre del, dubbla signalhorn, dubbla
vindrutetorkare, dubbla baklyktor, elektrisk klocka och cigaret-
tändare på instrumenttavlan, dubbla bländskärmar, armstöd i
främre dörrarna, alla fönster försedda med splitterfritt säkerhets-
glas, fram- och bakbuffertar med buffertskydd, verktygssats.



EXTRA UTRUSTNING:

Packard »6» och »8»

Värmeapparat för främre avdelningen Fmk. 1.100
Värmeapparat för främre- och bakre avdelningen » 2.400
Varmluftsanordning för vindrutan i samband med

värmeapparat » 450
Radio » 3.350
Sökarstrålkastare » 1 .200
Koffertställning, bakom » 1 .500
De luxe ratt » 550
Cigarettändare å instrumenttavlan » 135

Packard »8»

2 fullständiga reservhjul jämte skydd placerade
på vardera sidan i främre stänkskärmarna:
5-pers. modellerna Fmk. 3.500
7-pers. modellerna » 4.000
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