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AIvKUIvAUSE

FORD-vaunujen saavuttama tavaton suosio perustuu
siihen monivuotiseen, nuhteettomaan palvelukseen,

jota ne kaikkialla ovat omistajilleen suorittaneet ja
jonka ansiota on, että Ford nyt tunnetaan »maailman
suosituimpana vaununa».

TÄNÄ päivänä on Ford-vaunujen valta-asema auto-
maailmassa kiistämättömämpi kuin milloinkaan

aikaisemmin ja yhä kasvava tuotanto osoittaa tämän
valta-aseman jatkuvaa vahvistumista.

SEURAAVIIy-LA sivuilla on kuvin ja selityksin esi-
tetty niitä Ford-vaunujen rakenteen erikoispiirteitä,

joihin perustuvat näiden vaunujen kautta maailman
arvossapidetyt tunnusmerkit: luotettavuus, upeus,
mukavuus.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINKI — SUOMI
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RUNABOUT

FORD Runabout on suorastaan korvaamaton sille,
joka haluaa kevyen, kauniin ja taatusti luotettavan

vaunun. Pienet osto- ja käyttökustannukset ovat
hankkineet tälle vaunulle lukemattomia ystäviä varsin-
kin liikemiesten jamoottoriurheilun harrastajien piirissä.



ERIKOISPIIRTEITÄ ja PARANNUKSIA

RUNABOUTIN matkatavarasäiliö on tilavuudeltaan
13 kuutiojalkaa ja mahtuu siihen 16 tuuman kor-

kuisia tavarakääröjä. Se on 42 tuumaa leveä ja 44 tuu-
maa pitkä. Tiiviisti sulkeutuvat, oven mukana aukea-
vat sivukappaleet tekevät ajon miellyttäväksi olipa
ilma millainen hyvänsä.
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; O.U RING

FORD Touring viidelle hengelle väljine istuimineen
ja mataline siroine vaunukoreineen tarjoo omista-

jalleen käytännöllisyyttä ja upeutta sopivasti ydistet-
tyinä. Tehokkaat jarrut ja isokehäinen ohjauspyörä
tekevät ajon helpoksi ja varmaksi. Etuistuin on siir-
retty taaksepäin, joten ohjaajan jaloilla on kyllin
väljä tila.
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ERIKOISPIIRTEITÄ ja PARANNUKSIA

TOURING vaunussa on neljä ovea, jotenmatkusta]at
helposti ja mukavasti voivat astua vaunuun jasiitä

pois. Tiiviisti sulkeutuvat sivukappaleet avautuvat
ovien mukana ja tekevät vaunun miellyttäväksi kulku-
neuvoksi myöskin rajuilmalla ja pakkassäällä. Kevyt
ja tanakka kuomu voidaan käden käänteessä pingoit-
taa paikoilleen tai kääriä kokoon.



MUKAVUUTTA lisääviä ERIKOISPIIRTEITÄ

VAIHDELAATIKON jarruhihnan leveys on nyt
4,5 cm, joten jarrutus aina on varma ja pehmeä.

Kaikki jarruhihnat ovat varustetut irroitettavilla
»korvakkeilla» — uudet voidaan siis tarpeen vaatiessa
asettaa paikoilleen kädenkäänteessä.
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MUKAVUUTTA lisääviä ERIKOISPIIRTEITÄ

KOJELAUTA on järjestetty käytännöllisyyttä ja ajajan
mukavuutta silmälläpitäen. Ampérimittari, valo- ja syty-

tysnastat ovat sijoitetut yhteen ryhmään. Kuristusläpän
nasta säännöstelee myöskin neula-venttiilin toiminnan lisäten
huomattavasti mukavuutta.
I NDUKTIO-laatikko ja bensiinisuodatin ovat mukavasti sijoi-
tetut jahelposti tavoitettavissa. Erikoinen tuuletuselin tekee
tuulettajahihnan kiristämisen helpoksi, jos se sattuisi höltymään.
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MUKAVUUTTA, UPEUTTA ja KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ EDISTÄVIÄ ERIKOISPIIRTEITÄ

SUURET ja voimakkaat jarrut takaavat kai-
kissa olosuhteissa ajon turvallisuuden. Sekä

teräspuolapyörän että pelkän teräsvanteen kiin-
nityskohdaksi suunniteltu luja jayksinkertaistu-
tettu varapyöränpidin tehostaa vaunun ulkoasun
vauhdikkuutta. Vasenpuolisella lokasiivellä on
yhdistetty taka- ja seisauslyhty sekä numerole-
vynpidin. Huomattakoon myöskin, ettälokasiivet
ovat nyt entistä leveämmät.

KAIKKIEN Ford-mallien moottorivaippaa on
korotettu ja vaikuttaa se puolestaan hyvin

edullisesti vaunun hienouteen ja upeuteen, noi-
hin kaikkien Ford-vaunujen tunnusmerkkeihin.
Kaikkien vaunujen jäähdyttäjä ja lyhtyjen
puitteet ovat niklatut. Ilmaraot, joita mootto-
rivaippa on miltei täynnään, pitävät huolta
tarpeellisesta ilmanvaihdosta.

KUPEEN, Tudor Sedanin ja kaikkien avo-
, vaunujen bensiinisäiliö on moottorivaipan

alla ja voidaan se helposti täyttää ulkoapäin.
Tudor Sedanin ja Kupeen mukavuutta lisäävät
auringonkaihdin ja yhdestä ainoasta lasiruu-
dusta valmistettu tuulilasi. Kaikkien Ford-
vaunujen standardivarusteihin kuuluvat tuulila-
sinkuivaaja ja peräytymispeili.
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KUPEE

KUPEE on harvinaisen hieno vaunu. Sitä on useampia
eri värejä ja lakeerauksen ja patjoituksen värit

sointuvat aina yhteen. Vaunukori siroine ikkuna-
välikkeineen on kokonaan teräksestä. Suurten ikkunain
ja yhdestä ainoasta lasiruudusta valmistetun tuulilasin
lävitse on matkustajilla avara näköala tielle ja ym-
päristöön.
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ERIKOISPIIRTEITÄ ja PARANNUKSIA

FORD Kupeen matkatavarasäiliö on vedenpitävä ja
tomutiivis. Sen tilavuus on noin 19 kuutiojalkaa.

Istuimen takana oleva hylly lisää vaunun tilaa ollen
samalla oivallinen pikkupakettien sijoituspaikka. Hyvin
patjoitettu istuin on harvinaisen leveä ja miellyttä-
västi takaviisto.
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TUD OR SEDAN

TUDOR Sedan on ihanteellinen umpivaunu perheelle.
Siihen mahtuu mukavasti 5 henkeä ja on se kunnossa-

pito- ja käyttökustannuksiltaan äärimmäisen taloudellinen.
Sitä on useampaa eri väriä ja ulkoasun ja sisustuksen värit
sointuvat aina hyvin yhteen. Standardivarusteihin kuuluu
auringonkaihdin, tuulilasinkuivaaja, peräytymispeili, kojelau-
dan lamppu ja niklattu jäähdyttäjän suojus.



ERIKOISPIIRTEITÄ ja PARANNUKSIA

TUDOR Sedan on rakennettu mahdollisimman suurta
ajomukavuutta silmälläpitäen. Etuistuimet ovat

mukavasti patjoitetut ja voidaan ne asettaa niin, että
jaloille tulee suurempi tila. Molemmat etuistuimet voi-
daan kääntää eteenpäin, joten pääsy takaistuimelle on
kummaltakin puolelta vapaa.
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I ORDOR SEDAN

VAUNUKORIN hienot ja miellyttävät värit saatta-
vat Fordor Sedanin kaarevan kauniit ääriviivat

täysiin oikeuksiinsa. Vaunu on verhoiltu kankaalla,
jonka väri on sama kuin istuinten. Akkunakaihtimet
ovat harmaata silkkiä.
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ERIKOISPIIRTEITÄ ja PARANNUKSIA

FORDOR Sedanin hauska sisustus on sen kauniin
ulkoasun veroinen. Suuret hiotusta lasista valmiste-

tut ikkunaruudut liukuvat herkästi ylös ja alas aivan
mielenne mukaan. Käsien ulottuvilla oleva virran-
katkaisija säätää mukavasti kattovalon.
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ERIKOISLUETTELO

Moottori -— 4-sylinterinen. Sylinterit valetut yhdeksi
kappaleeksi, 3 3/ 4 tuuman läpimitta; 4-tuuman
iskupituus; 20-hevosvoimainen.

Vaihdelaatikko ■— Planetaarinen. Levykytkin toimii
kokonaan öljyssä.

Voitettu — Räiskejärjestelmä. Öljykierto syntyy siten,
että keskipakoisvoiman vaikutuksesta öljy sin-
koutuu liikkeelle vauhtipyörästä.

Jäähdytys — Termosifoonijäähdytys javoimakas tuu-
letus.

Sytytys — Magneettisytytys, erikoista Ford-mallia;
rakennettu moottorin osaksi.

KÄYNTiiNPANO — Sekä umpi- että avomalleissa stan-
dardivarusteihinkuuluu Fordin sähkökäyntiin-
pano ja -valaistuslaite.

Akselinväli — ioo".
Renkaat — 5 matalapainerengasta 29x4,4".
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