




LAATU MERKITSEE
SÄÄSTÖÄ

Automobiilien tuntijat tietävät,

että Lincoln on mekaanisesti

hienoimpia vaunuja, mitä milloinkaan

on valmistettu. Se on suuren teh-

dasjärjeston mestariluoma. Lincolnin

kestävyyttä ei ole milloinkaan mi-

tattu — kenties siksi, että hyvin har-

vat Lincolnit ovat koskaan kuluneet

loppuun — eikä olisi mahdollistakaan



LAATU määritellä sitä satojen tuhansien kilo-

metrien palvelusta, mitä suorittamaan

sen konealusta on rakennettu.

Lincolnin valmistusaineet ovat va-

litut maailman korkealaatuisimpien

tuotteiden joukosta. Parempia teräs-

seoksia, arvokkaampia varusteita ja

yleensä parempaa laatua vaunun jo-

kaiseen osaan on mahdoton saada.

Lincoln-vaunu on valmistettu Lincoln-

tehtaassa, joka on maailman kuului-

simpia tarkkuustehtaita.

Tässä tehtaassa Lincolniin raken-

nettu laatu merkitsee taloudellisuutta

jokaiselle Lincoln-omistajalle jatku-

van, häiriöttömän palveluksen muo-

Jo/toinen J-iincolnin tar/zeu osa on nxo—
neen kertaan koeteltu. Kuvassa tarkas-
tetaan Lincolnin jarrurummun kestä-
vyyttä, ennenkuin se asetetaan vaunuun.
J-/ITICo/tijti Kai/un neljä jarrurumpua

tarkastetaan samalla tavalla.



dossa. Se merkitsee myöskin, että

pystyväisyys, joka on tehnyt Lin-

colnin niin tunnetuksi hienojen vau-

nujen joukossa, pysyy yhtä täydelli-

senä vuosikausien käytössä ja tuhan-

sien kilometrien ajossa, äärimmäisen

pienin pitokustannuksin. Tässäkin

esimerkki laadun taloudellisuudesta!

JA SÄÄSTÖ

Voimakkuus; vankkuus kestämään

yhtämittaista suurta nopeutta; Lin-

coln-moottorin äänetön joustavuus;

vaihdelaatikon ja taka-akselin tasai-

nen toiminta; hallinnan helppous ja

varmuus; kuusijarrujärjestelmän teho;

salamannopea kiihtyväisyys; todella

harvinainen ajomukavuus; pitkästä

Tässä on koe, joka käytännillisellä ta-
valla näyttää, mitä tarkkuustyö Lincol-
nin valmistuksessa oikeastaan merkitsee.
Jokainen Lincolnin jryirä tarkastetaan
erikseen taulukolla varustetulla mitta-
rilla, rytran kiinnitysasema ja sen pyo—
rimiskehä eivät kolmelta kohdalta mi-
tattuina saa vaihdella kuin 2 1 ■■> tu-
hannesosa tuumaa — siis itse asiassa
vähemmän kuin hiuksen paksuuden!



LAATU akselinvälistä ja "V" mallisesta moot-

torista johtuvat Lincoln-korien viivat,

suhteet ja tilavuus — kaikki tämä

edustaa Lincolnissa hienon vaunun

jokaisen kohdan täysin tasasuhtaista

loisteliaisuutta ja pysty väisyyttä.

Sellaisen kauttaaltaan harvinaisen

hienon vaunun saaminen Lincolnin

hintaan ja tämän hinnan jakautumi-

nen niin monien vuosien nuhteetto-

man palveluksen kesken todistaa

selvästi miten suurta säästöä laatu

Lincolnissa merkitsee.

Tässä nähdään Lincolnin kampiakselin
dynaaminen koe. Se tehdään tasafaai-
noituskoneessa. jolla niitataan melkein
kellosefiäntySn vaatimalla tarkkuudella
akstlin painon jakaantuminen keskus-
akselista ulospäin. Kone näyttää tar-
kasti my iskin sen, missä jamiten jbaino
ei ole tasapainossa, niin että ammatti-
miehet voivat sorvata £ois ylipainon.
Ottaenhuomioon painon,kellon tasausra-
tas on karkeata tyitä tähän verrattuna.

*

*

Se, että Lincolnin pystyväisyys on

kestävää, on luonnollinen seuraus



Lincolnin laadusta. Ainoatakaan yhtä

voimakasta vaunua, joka saa sään-

nöllistä huoltoa ja hoitoa, ei voida

ylläpitää huokeammin kustannuksin

kilometriä kohti. Ja jos tuhansien

kilometrien ajon jälkeen korjauksia

tai osien vaihdoksia pidetään tar-

peellisina, huolehditaan siitä aina täs-

mällisesti ja huokeaan hintaan.

JA SAASTO

Lisäksi Lincolnin laatu ja Lincolnin

periaate valmistaa korit tilaustyönä,

vaikuttaa sen, että Lincolnin jälleen-

myyntiarvo kaikkien hienojen vaunu-

jen joukossa on huomattavan suuri.

Monet kaukonäköiset henkilöt ovat

ostaneet vanhan, uudistetun Lincol-

Scleroskoofåinen koe Lincolnin kartio-
£yirän kovuuden mittaamiseksi. Jokai-
nen Lincolnin hammasfcyirä on erikseen
tutkittu tällä tavalla kehänsä kolmesta

kohdasta.



LAATU nm saadakseen jälleenmyyntihintaan

nauttia Lincolnin omistajan erikois-

asemasta ja Lincolnin täysiarvoisesta

pystyväisyydestä ja luotettavuudesta.

Nämä ostajat tietävät mitä laadun

tuottama säästö merkitsee.

Ja monet hankkivat itselleen uu-

den Lincoln vaunun — ei vain Lin-

colnin omistamisylpeyden ja Lincol-

nin täydellisen pystyväisyyden vuoksi,

vaan ennen kaikkea sen taloudelli-

suutta silmälläpitäen. On totta, että

nämä henkilöt haluavat hienon vau-

nun pystyväisyyttä. Mutta sen ohella

he haluavat vaunun aiheuttamienvuo-

sittaisten kustannusten olevan niin

Tässä on sarja Lincolnin alumiini-
mäntiä, kiertokankia ja kiertokankilaa-
Itereja ryhmitettyinä teräskoteloonsa ja
valmiina sijoitettavaksi Lincoln-konee-
seen. Ne ovat kaikki erikseen sekä ko-
konaisuudessaan ettäkummastakin pääs-
tään yhtä painavat — ne ovat mikro-
skoofrillisen tarkasti läpimitaltaan ja
pyöreydeltään oikeat sekä kokonaan
hoikennuksista vajbaat. Koko sarja on
läpikäynyt kaikkiaan n. 200 mittaus-
koetta, joiden vaatima tarkkuus on "'2
ja 2 tuhannesosa tuuman välillä.



pieniä kuin suinkin. Sen sijaan, että

he ostaisivat tämän tästä huokeampia

ja lyhytikäisempiä vaunuja he pitävät

edullisempana maksaa Lincolnin hin-

nan taloudellisesta laatuvaunusta ja

ajaa Lincolnillaan monia vuosia —

nauttienLincolnin suorituskyvystä!

JA SAASTO

Lincolnin omistaja ajaa vaunuaan

vuodesta toiseen ylpeänä ja arvossa-

pidettynä, sillä Lincoln pysyy ulko-

asultaan muotivaununa vuosien vaih-

dellessakin. Yhtämittaiset tai yllättä-

vät muutokset eivät kuulu Lincoln

Motor Companyn periaatteisiin, mutta

jatkuva tyylin hienontaminen ja pa-

rantaminen sen sijaan kuuluu. Lak-

Tavattoman harvinainen lakltafaääiiysti-
koe. Laikkaa on sivelty levylle, ikään-
kuin se olisi osa Lincolnin korin uiko-
frintaa. Levy on sitten taivutettu mel-
kein kaksinkerroin lakan tajuisuuden
toteamiseksi. Jos lakka tässä kokeessa
murtuu, ei se olekyllin hyvää Lincolniin.



LAATU kaarnatta tuo Lincoln markkinoille

mainehikkaiden korirakentajien luo-

mia, joista sitten tulee vastaisten tyyli-

suuntien edelläkävijöitä. Ollen maine-

hikkaiden tilauskori-rakentajien suun-

nittelemia Lincoln-korien kauniit, loi-

vanvauhdikkaat viivat ovat aina ajan

ja muodin vaatimusten tasalla.

Laatutyö pitää Lincolnin korit ää-

nettöminä ja vedenpitävinä koko Lin-

colnin palveluksen ajan. Niiden ke-

hykset ovat valittua, pohjoisseutujen

kovaa puuta, valualumiinia ja vah-

vistettua terästä. Ne ovat lakalla

äärimmäisen huolellisesti ja tarkasti

viimeisteltyjä. Niiden patjoitus on

Kaikki Lincoln-korit valmistetaan alu-
miinista ja taotaan käsin lopulliseen
muotoonsa suurien £uristusmuottien
éäällä Vain siten voidaan luoda Lin-
colnin kauniisti kaartuvat ääriviivat ja

tehdä sen kaikki osat niin kiinteästi toi-
siinsa liittyviksi, että vaunu tässäkin
suhteessa vastaa Lincolnin tarkkuus-

vaatimuksia.



arvokkainta laatutyötä ja päällinen

hienoa, valikoitua kangasta.

JA SÄÄSTÖ

Missään maailmassa ei valmisteta

arvokkaampia koreja ja tämä kor-

kea laatu merkitsee Lincoln-omista-

jalle taloudellisuutta, tehden mahdol-

liseksi sen, että hän voi ajaa vau-

nullaan vuodesta toiseen uhraamatta

mukavuuttaan ja varojaan sekä kärsi-

mättä tarpeetonta arvonvähennystä.
*

Lincolnin ostajiin kuuluu monta hen-

kilöä, jotka vaativatvaunultaan äärim-

mäisen suuria kestävyyttä. He halua-

vat käyttää hyväkseen Lincolnin laa-

dusta johtuvaa luotettavuutta. Hei-

/\.UVOSSa nahdaOJl tczltäVtX ailllHatt777lt£S
VQiTfflstcmx&ssii Ltincolnm dliiTnmxisccn
Jtorifaienaan reunakoristetta pienan alla
olevan £uristusmuotin avulla. Lincolnin
reunakoristeet ovat malliltaan täydelliset
ja ollen korin suoranaisia osia ne eivät

voi irroiitua.



LAATU dän kallis aikansa ja tärkeät asiansa

riippuvat vaunun ehdottoman täsmäl-

lisestä toiminnasta. Tässä on syy sii-

hen, miksi Amerikan suurimpien kau-

punkien poliisilaitosten palveluksessa

on niin monta pitkää, matalaa, vauh-

dikasta, tummaksi maalattua Lincolnia.

Mutta Lincoln-vaunu ja kauniine ti-

lauskoreineen näkee uutuuttaan hoh-

tavina ja täydellistä upeutta uhku-

vina niin monien yksityispalatsienkin

edessä, että on vaikea kuvitella mui-

den kuin rikkaiden niitä suosivan.

Mutta niinpä nämä varakkaatkin hy-

vin usein ostavat Lincolnin sen laa-

dun taloudellisuuden vuoksi.

Kuva osoittaa, miten syvälle rungon
lisään kiinteä 60 ° kone on voitu si-
joittaa matalan painopisteen ja suoran
ajon aikaansaamiseksi. Huomatkaa
myiskin jättiläismäiset sivu- ja risti-

kaji£aleet.



Ja jos edelleen matkaisimme pit-

kien maantietaivalten taakse kaukai-

sissa maissa, näkisimme monien Lin-

coln-vaunujen, tuhansien kilometrien

palvelu takanaan, kestävän ankarim-

man käytön rasituksia — kaivos-

alueilla, öljykentillä, rakennusalueilla,

viljelysseuduilla, erämaiden majata-

lojen palveluksessa kulkuneuvona ja

suurkaupunkien keskeytymättömässä

vuokra-ajossa. Näihin tarkoituksiin

Lincolnia ei ole valittu kauniin tilaus-

korinsa tai sametinpehmeän suoritus-

kykynsä vuoksi, vaan siksi, että se

tar joo niin itsepintaista luotettavuutta
— laatua, joka merkitsee säästöä.

JA SÄÄSTÖ

Kuvassa nähdään eräs niistä monista
harvinaisista Lincoln-kokeista, joiden
avulla Lincolnin tarkat laatuvaatimuk-
set toteutetaan. Kokeen avulla määri-
tellään jokaiseen Lincolniin käytetyn
kangaskudoksen kestävyys sekä pitkin
että /toikin. Alemmassa kuvassa näky-

vät koekoneen »leuat».



LINCOLN#HUOLTO
Missä tahansa Lincoln-omistaja matkus-

taneekin hän tietää, että Lincoln-huol-

toa on aina nopeasti saatavana. Myy-

jät kaikkialla maassa katsovat olevansa

vastuussa siitä, että voivat tarjota huol-

toa, jonka arvo vastaa Lincolnin kor-

keaa laatua ja pystyväisyyttä.






