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Packard »6»

Axelavstånd 122'M— 3.10 m.

5-pers. Touring Sedan Fmk 90,000
5-pers. 2-dörr. Touring Sedan » 88,000

2—4-pers. Club Coupe » 87,500
2-pers. Business Coupe » 87,500

2—4-pers. Convertible Coupe » 94,000

STANDARD UTRUSTNING:

6-cylindrar, 3 l /i"x4 'M", cyl. volym 4,02 1., 100 hkr. vid 3200
varv/min., fallförgasare, trycksmörjning ända till kolvtapparna,
automatisk »choke» (luftspjäll), automatiskt kylarjalusi, effektiva
luft- och oljerenare, 68 liters bensintank, växellådan med 3 ljud-
lösa växlar framåt, växelspaken under ratten, Packard Safe-
T-flex individuell framhjulsfjädring, 54" x2" bakfjädrar försedda
med specialmetall- och gummiplattor mellan fjäderbladen, sta-
bilisatorer framför och bakom, dubbeltverkande hydrauliska stöt-
dämpare, en femte »horisontal» stötdämpare bakom, fullständigt
inkapslade hydrauliska 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 och cigaret-
tändare på instrumenttavlan, dubbla bländskärmar, armstöd i
främre dörrarna, alla fönster försedda med splitterfritt säkerhets-
glas, fram- och bakbuffertar med buffertskydd, verktygssats.



Packard 120

8-cylindrar, 3'/4x4 'A, cyl. volym 4,6 I. 120 hkr. vid 3600 varv-
min., dubbel fallförgasare, trycksmörjning ända till kolvtapparna,
automatisk »choke» (luftspjäll), automatiskt kyiarjalusi, effektiva
luft- och oljerenare, 79 liters bensintank, växellådan med 3
ljudlösa växlar framåt, växelspaken under ratten, Packard
Safe-T-flex individuell- framhjulsfjädring. bakfjädrar
med specialmetall- och gummiplattor mellan fjäderbladen, sta-
bilisatorer framför och bakom, dubbeltverkande, hydrauliska
stötdämpare, en femte »horisontal» stötdämpare bakom, full-
ständigt inkapslade hydrauliska fyrhjulsbromsar, diskhjul, låg-
trycksringar 7,00/16.

Axelavstånd 127'= 3,23 m.

5-pers. Touring Sedan Fmk 106,000
5-pers. 2-dörr. Touring Sedan .... » 104,000

2—4-pers. Club Coupe » 103,000
2—4-pers. Business Coupe » 101,000
2—4-pers. Convertible Coupe » 112,000

5-pers. Convertible Sedan » 130,000

Axelavstånd 148"= 3,76 m

7-pers. Touring Sedan Fmk 146,000
7-pers. Touring Limousine » 156,000

STANDARD UTRUSTNING:

Automatiska riktningsvisare, I fullständigt reservhjul placerat
bakom i bagageavdelningens nedre del, De luxe ratt, kylaremblem,
dubbla signalhorn, dubbla vindrutetorkare, dubbla baklyktor,
elektrisk klocka och cigarettändare på instrumenttavlan, dubbla
bländskärmar, armstöd i främre dörrarna, alla fönster försedda
med splitterfritt säkerhetsglas, fram- och bakbuffertar med buffert-
skydd, verktygssats.



EXTRA UTRUSTNING

PACKARD »6»

PACKARD »6» och 120

PACKARD 120

2 fullständiga reservhjul jämte skydd placerade
på vardera sidan i främre stänkskarmarna:
5-pers. modellerna Fmk 4,500
7-pers. modellerna » 5,000

Generalagent för Finland

AUTOLA Ab.
Helsingfors . Henriksgatan 9
Telef.: 2348 0, 3035 3, 2276 6.

Phr— I

De luxe ratt Fmk 550: —

Kylaremblem » 350: —

Sparvaxel (econodrive) Fmk 3,500: —

Värmeapparat jämte varmluft för vindrutan ....
» 1,600: —

Friskluftvärmare i samband med värmeapparaten » 850: —

Värmeapparat för bakre avdelningen i samband
med den vanliga värmeapparaten » 1 ,650: —

De luxe radio » 3,750: —

Standard radio » 3,250: —

Sökarstrål kastare » 1,100: —

Koffertställning, bakom » 1,250: —

No Rol backbroms » 650: —

Styrnings stabilisator » 1 ,250: —

Dimstrålkastare (per par) » 700: —

Stänkskärmslampor (per par) » 725: —

Bakstrålkastare » 400: —

»Kool Koshion» sittsar » 160: —

Spegel för bländskärmen » 60: —

Forkromade hjuldiskar (5 st.) » 575: —

Förkromade fälgringar (5 st.) » 425: —

Ringar med vita sidor (5 st.) » 1 ,200: —

Ringar med vita sidor (6 st.) » 1 ,500: —
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