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FÖRORD

FORD-vagnarnas oerhörda popularitet baserar sig på
den mångåriga trogna tjänstgöring, som de bestått

sina ägare och vilken resulterat i att Ford-vagnen
blivit erkänd som »världens mest populära vagn.»

Idag som är intar den en mera obestridd plats bland
kvalitetsvagnarna än någonsin förr och Ford-vagnar-

nas antal ökas dag för dag \— dess övertag blir allt
mera påtagligt.

NÅGRA av de speciella särdrag i Ford-vagnens kon-
struktion, vilka göra att den besitter den elegans,

komfort och pålitlighet som utgöra dess karaktäristiska
igenkänningstecken finnas illustrerade och beskrivna
på de följande sidorna.
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RUNABOUT

FORD Runabout representerar ett ovanligt högt
värde för dem, som önska sig en lätt vagn med

trevligt utseende och erkänd tillförlitlighet. Små in-
köpskostnader samt ekonomisk drift göra att denna
vagn blivit särskilt gouterad av affärsmän samt sådana
som idka motorsport.
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SÄRDRAG och FÖRBÄTTRINGAR

SÄRSKILT värt att lägga märke till är det damm-
och vattentäta bagagerummet, som nu upptager

karosseriets fulla bredd och samtidigt vunnit i längd
och djup. De tätt slutande sidostyckena, vilka bekvämt
öppna sig med dörrarna, göra körandet i denna vagn
till en verklig njutning, oberoende av vädrets beskaf-
fenhet.
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TOURING

MBD sittplatser för 5 personer samt lågt och väl-
balanserat karosseri förenar Touring nytta med

elegans. De kraftiga bromsarna ocli den stora ratten
göra att körandet i denna vagn är säkert och lätt. Fram-
sätet är flyttat tillräckligt långt bakåt för att giva
föraren nog med utrymme för benen.
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SÄRDRAG och FÖRBÄTTRINGAR

TOURING-vagnen är försedd med fyra dörrar, vilka
göra det lätt för passagerarna att stiga in och ut.

De tättslutande. sidostyckena öppna sig bekvämt med
dörrarna och göra att vagnen även är ett praktiskt
fortskaffningsmedel i kallt och stormigt väder. Den
lätta och starka suffletten kan i en handvändning spän-
nas upp eller tagas ned.
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SÄRDRAG som öka BEKVÄMLIGHETEN

TRANSMISSIONSBANDETS bredd har ökats till
4,5 cm, ett sakförhållande som även bidrager till

att göra bromsningen lätt och bekväm. Alla broms-
band ha avtagbara »öron», vilka göra att de på några
minuter kunna utbytas mot nya, om så skulle erfordras.
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KOMFORTEN, ELEGANSEN, NYTTAN

INSTRUMENTBRÄDAN är arrangerad så, att den största
bekvämlighet ernås. Ampéremätaren, ljus- och tändnings-

brytaren äro grupperade i ett fält. Strypventilknappen kon-
trollerar tillika regleringen av förgasaren — vilket ytterli-
gare bidrar till att öka bekvämligheten.

INDUKTIONSLÅDAN och bensinfiltret äro bekvämt pla-
cerade och lätt tillgängliga. En speciell anordning gör det

lätt att spänna fläktremmen, om den skulle bliva för lös.
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SÄRDRAG som öka BEKVÄMLIGHETEN, KOMFORTEN, ELEGANSEN, NYTTAN

DB storaoch kraftiga bromsarnagörakörande t
säkert. Den starka och på samma gång för

enklade reservringshållaren, som även den bidrar
till att höja vagnens eleganta utseende, är av-
passad såväl för ekerhjul som för avmonterbar
fälg. På det vänstra bakre stänkskyddet finnes
den kombinerade baklyktan samt nummerbrick-
hållaren. Giv akt på de breda, väl tecknade
stänkskärmarna.

MOTORHUVEN är på alla Ford-vagnar högt
placerad och bidrager även den till att

stärka det intryck av elegans och förnämitet,
som är utmärkande för alla Ford-modellerna.
Kylaren på samtliga vagnar samt lyktornas
ränder äro förnicklade. Luftöppningar finnas
nästan längs hela motorhuven, medgivande en
riklig luftcirkulation.

BENSINTANKEN är på Kupén, Tudor Sedan
och alla de öppna vagnarna anbragt under

torpeden, och kan lätt påfyllas utifrån. Sol-
skyddet samt den av ett enda stycke bestå-
ende vindrutan på Tudor Sedan och Kupén
bidraga till att öka komforten. Vindrutetor-
kare och baklykta höra till standardutrustnin-
gen på alla Ford-vagn ar.



KUPÉ

KUPÉN är en utomordentligt vacker vagn. Den
levereras i olika färger med stoppning i sammafärg.

Karosseriet med sina smäckra stöd är helt av stål. De
stora fönstren samt den av ett enda stycke bestående
vindrutan medgiva en god utsikt över vägbanan och åt
sidorna.
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SÄRDRAG och FÖRBÄTTRINGAR

FORD Kupéns bagagerum är damm- och vattentätt.
Det har en lastkapacitet av 19 kubikfot. En praktisk

hylla bakom sätet lämnar plats för paket och mindre
bagage. Det välstoppade sätet är ovanligt brett och
lutar behagligt bakåt.
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TUDOR SEDAN

TUDOR Sedan är en idealisk täckt familjevagn. Den
tymmer bekvämt 5 personer och är ytterst ekono-

misk såväl i underhåll som drift. Den levereras i olika
färger med stoppning,som harmonierar med karosseriet.
Till standardutrustningen hör solskydd, vindrute-
torkare, backspegel, lampa på instrumentbrädan och
förnicklad kylare.
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SÄRDRAG och FÖRBÄTTRINGAR

TUDOR Sedan är konstruerad för den största möjliga
körkomfort. Framsätena äro bekvämt stoppade och

kunna i en handvändning justeras så att de medgiva
större utrymme för benen. Båda framsätena kunna
fällas ned så att baksätet blir lätt åtkomligt från
bägge sidorna.
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FORDOR SEDAN

FORDOR Sedans eleganta linjer komma ännu bättre
till sin rätt genom karosseriets tilltalande färger.

Beklädnaden utgöres av kläde i samma färg som stopp-
ningen. Fönstergardinerna äro av grått silke.
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SÄRDRAG och FÖRBÄTTRINGAR

FORDOR Sedans trevliga interiör står i full överens-
stämmelse med dess yttre elegans. Stora spegel-

glasfönster, vilka kunna sänkas eller höjas allt efter
önskan. Takljuset regleras bekvämt genom en lätt
åtkomlig strömbrytare.
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SPECIFIKATION

Motor — 4-cylindrig. Cylindrarna äro gjutna i ett
block, 3 3/ 4 tum i diameter; 4 tums slag,
20 hästkrafter.

Transmission — Planetarisk ; lamellkoppling som arbe
tar i olja.

Smörjning — Stänksystem. Oljecirkulationen åstad-
kommes sålunda att olja slungas från sväng-
hjulet genom centrifugalkraftens inverkan.

Kylsystem ■— Termosifonkylning.
Tandning — Magnettändning av speciell Ford-typ,

inbyggd i och utgörande en del av motorn.
Startsystem -— Ford start- och belysningssystem hör

till standardutrustningen för alla såväl öppna
som täckta vagnar.

Hjulbas — 100"..
Ringar — 5 Ballongringar 29x4,4".
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