
De täckta vagnarnas inre
beklädnad består av fint
kamgarnstyg, förutom i

Business Coupé som har läder-
imitation. Sidofönstren kunna
bekvämt öppnas och stängas.
Både föraren och passagerarna
ha obehindrad utsikt såväl fram-
åt som åt sidorna tack vare de
ovanligt smala sidopelarnaav stål
och de stora dörrfönstren. Dör-
rarna äro stadigt byggda, svet-

sade och därför utomordentligt
starka. På varje ställe, där de-
larna i karosseriet icke äro hop-
svetsade, finnas isolatorer av
gummi eller läder för att förhin-
dra allt gnissel. De täckta vag-
narna äro försedda med låsbara
dörrar och säkerhetslås. Alla
beslag äro av rostfri metall och
helförnicklade.
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F. TILGMANN

flera sähra
/ kilometer^
till lägre j>rk

l_)å _Ni köper en ny Jord,
köper _N|i bevisligen en vagn
med prestationslörmåga. _N|i

vet med säkerhet vad den
duger till, ty i den linnes in-
genting som är på försöks-
stadiet.

TRlPLEX-
vindruta som

iche han splinras

J_yen nya Fordvagnens vind-
ruta av »Triplex»-glas som icke
kan splittras har redan räddat
många bilisters liv. Den splitt-
ras icke ens av det hårdaste slag,
varför de som sitta i vagnen all-
tid äro skyddade för kringfly-
gande glasskärvor. Den mildrar
även de skarpa solstrålarnas ver-
kan.



C oupé

,L_n mycket vacker mo-
dell. Baktill ett rymligt
vattentätt bagagerum
med säkerhetslås. En
praktisk pakethylla ba-
kom sätet. Två passage-
rare utom föraren få
bekvämt plats i vagnen.
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-D u sin es s Lsoupé

J__n trevlig, sportmäs-
sig modell, särskilt lämp-
lig för affärs- och tjän-
steresor. Baktill ettrym-
ligt, vattentätt bagage-
rum som för ett litet till-
skottspris kan inredas
med ett extra säte för

1 udor S edan

J__n ovanligt rymlig och bekväm
vagn. Båda framsätena kunna vi-
kas framåt så att man bekvämt
kan komma till baksätet. Förar-
sätet är ställbart så att varje fö
rare kan få den för honom bekvä
måste körställningen.

trafikmedel för alla samhällsklasser.

adellös butjänst med
minsta möjliga underhållskostnaderi

JL_/en nya Ford är någonting annat än enbart
en ny bil. Den är även ett förverkligande av
den idé som går ut på att göra bilen till ett

För att vinna detta ändamål har man beräknat
priset så lågt som möjligt och även försökt
komma till de lägsta bränsle- och underhålls-
kostnader. Vid officiella, även i Finland för-
anstaltade ekonomietävlingar har den nya Ford
visat att den behöver mindre än 10 liter bensin
på 100 kilometer. Bensinåtgången är sålunda
anmärkningsvärt liten. Tack vare vagnens goda
jämvikt, lättheten att styra och även hjulens
byggnad har slitningen av ringarna kunnat ned-
bringas till ett minimum. Och tack vare enkel-

heten ikonstruktionen och den uppmärksamhet
som ägnats varje detalj av arbete och råmate-
rial bli reparationer, förorsakade av använd-
ning och slitage, obetydliga och sällan förekom-
mande.

Då man härtill ännu lägger, att det yttersta syf-
tet med Fords kända service-system går ut
på att förverkliga samma idé, för vilken vagnen
även är byggd — att garantera en tadellös bil-
tjänst på tiotusentals kilometer med minsta möj-
liga kostnader — inser Ni, vilka utomordentliga
fördelar den nya Ford erbjuder sin ägare.
Besök närmaste Ford-försäljare, telefonera eller
skriv till honom, så arrangerar han en provtur
för Er.

FORD MOTOR COMPANY of FINLAND OY.
HELSINGFORS

Sport Csoupé

JT örenar Roadsterns
låga, raska linjer med
den täckta vagnens kom-
fort. Överbyggnadens
bakstycke kan öppnas
och fästas vid taket.
Baksätet hör till stan-
dardutrustningen.

Ford or S e da n

J__yxvagnen bland de
nya Ford-modellerna.
En smal list längs vag-
nens sidor framhäver
ytterligare dess eleganta,
låga linjer. Taket och
den avrundade bakre de-
len äro lackerade med
pyroxylin.


