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TOSIASIAT MYYVÄT FORDIA

IZUORMAVAUNUA ostettaessa ei ulkoasulle suinkaan
panna pääpainoa. Ei, puhtaasti taloudelliset näkökohdat

määräävät valinnan. Käyttökustannukset — kuormavaunun suo*

rituskyky tonneissa ja kilometreissä, markoissa ja penneissä lau*
suttuina — sanelevat päätöksen.

Siksi onkin sellaisen kuljetusneuvon osto verrattain helppo teh*
tävä. Käyttökustannukset ovat selvillä —ne ovat yhtä kouraan*
tuntuvia kuin vaunu itse. Ne voidaan laskea, tarkistaa, ottaa
keskiarvo ja vertailla niitä. Ja niiden äänetöntä todistusta ei
kukaan voi kumota.

Oletteko huomannut, että Ford*kuormavaunut ovat kaduillamme
ja teillämme lukuisimmat? Varmaan olette panneet merkille,
millaista suosiota Ford*kuormavaunu on saavuttanut maan suu*

rimpien liikeyritysten taholta — järjestöjen, joiden ei erikoisesti
ole tarvis pitää silmällä vaunun huokeaa ostohintaa. Yhä useam*

mat suurliikkeet lisäävät tavan takaa Ford*vaunustoaan uusilla
Ford*vaunuilla. Numerot ovat todistaneet niille Ford*kuorma*
vaunun muita samankantoisia kuljetusneuvoja huokeammaksi.

Seuraavilla sivuilla esitetään numeroita ja tosiasioita. Ne ovat
seikkaperäisiä ja tyhjentäviä. Niitä ei voida kumota. Ne todis*
tavat vääjäämättömästi, että Ford*kuormavaunu alentaa kuljetus*
kustannuksia ja säästää rahaa jokaisella kilometrillä.
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KAIKISTA KU O RM A,A UTO IST A

Suomessa on

— Oulun läänissä 62,86 %

-Vaasan „ 69,24 „

Turun ja Porin ~ 65,16
„

Hämeen ~ 59,84
~

Uudenmaan ~ 68,63 ~

"Kuopion ~ 71,53
~

Mikkelin ~ 82,10
~

Viipurin
~ 70,71 ~

kaikista rekisteröidyistä
Fordskuormasautoja

kuormasautoista.
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TOSIASIOITA FORD.KUORMAVAUNUSTA

OSTOHINTA

"PORD*KUORMAVAUNU on kaikista maailman kuorma*
vaunuista huokein. Tämä väite ei kaipaa todistusta. Te

tiedätte sen jo. Mutta Te vaaditte tosiasioita, jotka selittäisi*
vät, mistä syystä se on huokein. Tahdotte tulla vakuutetuksi
siitä, että tämän huokean hinnan perusteet ovat terveet. Luke*
kaa ne tästä:

Ensimäinen syy on standardisointi, aina täsmälleen samoja muo*

toja noudattava valmistus — sillä se on taloudellisen valmis*
tuksen tärkein ehto. Toinen on yksinkertainen rakenne: insi*
nöörineron tuote. Kolmas syy on se, että vaunusta puuttuvat
kaikki hintaa kallistavat tarpeettomat pienoiskohdat ja metalli*
osat — seikka, joka on valtavien ja herkeämättömien tieteellis*'
ten tutkimusten tulos.

Tarkastakaa tarvitsemaanne Ford*vaunua. Kysykää itseltänne,
onko milloinkaan aikaisemmin voitu hankkia sellainen kuorma*
vaunu sellaiseen hintaan. Ajatelkaa sitä suurta säästöä, mikä
koituu hyväksenne alusta alkaen. Pitäkää mielessänne näiden
sivujen todistus: että tämä säästö ei rakennu väärille perusteille,
vaan että sitä seuraavat monet muut säästöt.

\Jstohmnaltaan koko maailman huokein kuormavaunu
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TOSIASIOITA FORDIN KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA

muumi ■wimnniiiiiiirn , miMriTiiiwiii-Miiiff «r iim\nmrnmriTtmm'mri!rrri~-~~~y^

FORD ei ole huokea yksin ostohinnaltaan, se on myöskin
käyttökustannuksiltaan muita vaunuja huokeampi. Sen to*

distavat yksimielisesti kaikki Fordin käyttäjät, kuten tässä kir*
jasessa julkaistut lausunnot osoittavat.

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ

-7— Noormarkku 22. 6 1926.

Ford Motor Company of Finland O/Y.,

HELSINKI

Ford kuorma-autoa alotimme käyttää omistamallamme
Noormarkun tehtaalla 1. 8. 1925.
Sitä käytetään pääasiassa tavaran kuljetukseen Noormar*
kusta Poriin ja takaisin, noin 1000 kg. päivässä,

ja muut kustannukset ynnä arvon vähennys .... 2:09

Kuorma keskimäärin 500 kg. Polttoaine ja voite*
luöljy tullut maksamaan tonnikilom —: 57

Yht. Smk. 2:66

Toiminut tyydyttävästi.

Päätekijät miksi valitsimme Fordin kuljetusneuvoksemme,
ovat tämän vaunun huokea ostohinta sekä pienet käyttö-
jä kunnossapitokustannukset.

A. Ahlström Osakeyhtiö
Noormarkun Tehdas

K:tta J. Salmi.

5



KÄYTÄNNÖLLINEN KEVYIHIN KULJETUKSIIN

Ford ei milloinkaan ole alentanut
laatua voidakseen alentaa hintaa.
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PARAS RAVINTOAINEIDEN KULJETUSNEUVO

Kaksi hyvin tun-
nettua kuormauaunukoria.
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KAIKILLE ALOILLE OMA VAUNUKORINSA

Taloudellinen kuljetus — siinä Ford~
kuormavaunun tehtävä.
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TOSIASIOITA VAIHDETTAVISTA VAUNUKOREISTA

MONET LIIKEMIEHET ajattelevat, ettei heidän liikkeensä
vielä ole kehittynyt kyllin suureksi kyetäkseen kustanta*

maan palvelukseensa Ford*pakettivaunua. Toiset taas ovat
aikeissa ostaa pakettivaunun, mutta tahtovat sen ohella henkilö*
vaunun käytettäväksi huviajeluun. Vaihdettavat Ford*vaunu*
korit ovat tarkoitetut juuri sellaisia tapauksia varten, jolloin
ostaja maksaa vain yhdestä vaunusta mutta saa sekä henkilö*
että kuormavaunun. Ja kaikki muut kustannukset ovat samat
kuin yhden vaunun: yhden vaunun vakuutusmaksut, verot ja
vaunusuoja*vuokrat. Vaunukorit ovat niin valmistetut, että
Touring*auto voidaan katkaista heti ohjaajan istuimen takaa.
Tämän jälkeen voidaan konealustalle sovittaa joko pakettikori
tai vaunulava. Tämä ajatus on toteutettu niin perinpohjaisesta
että vaihdos henkilövaunusta kuormavaunuun ja päinvastoin
tapahtuu muutamassa minuutissa. Ja vain äärimäisen tarkkasil*
mainen havaintojen tekijä voi ratkaista, onko sellainen vaunu
tavallinen Touring vai yhdistetty vaunu.

Runabout ennen muutosta ja sen jälkeen

9



KAIKILLE ALOILLE OMA VAUNUKORINSA

EI OLE AINOATAKAAN kuljetusneuvoja tarvitsevaa elin*
keinoelämän alaa, jolla Ford*kuormavaunua ei voitaisi käyt*

tää. Sen konealustalle voidaan sovittaa millainen vaunukori tai
kuormalava tahansa. Jokainen kauppias saa juuri sellaisen pa*

kettikorin, joka tarkalleen vastaa hänen vaatimuksiaan, olkoonpa
hänen tavarainsa koko| ja muoto millainen tahansa. Katettuja
kuormakoreja tai avoimia lavoja, kaikenkaltaisia sisustuksia —

aivan kuten hän itse haluaa.

Maanviljelijä voi saada kuormavaunun kuormalavan tilaaotta*
vien tavarain kuljetukseen, maidonkuljetukseen, irroitettavilla
sivuaitauksilla varustetun kuormalavan elukkain kuljetukseen.}

Vähittäiskauppiailla on aistikas kuormavaunu sitäpaitsi tehokas
reklaamineuvo. Fordin mahdollisuudet tässä suhteessa ovat
rajattomat.

Jokainen valtuutettu
t ord~myyjä antaa

mielihyvällä tarjouksia
ja kaikkia tietoja
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TOSIASIOITA FORD*HUOLTOJÄRJESTELMÄSTÄ

FORD*HUOLT|OJÄRJESTELMÄ on huippusaaavutus.
Fordin korjaamojärjestolle ei ole vertauskohtaa koko maail*

massa. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että vaikka Ford*
kuormavaunu maksaisi kaksi kertaa enemmän, tekisi Ford*huolto*
järjestelmä sen kuitenkin hintansa arvoiseksi.
Kuta enemmän kuormavaunu korjausten tähden on tuomittu
toimettomuuteen, kuta harvempia kilometrejä sillä ajetaan sitä
kalliimmaksi tulee jokainen kilometri. Sillä vaikka kuorma*
vaunu on korjattavana, vaatii se silti veronsa, vakuutusmak*
sunsa, vaunusuojavuokransa ja ajajan palkan. Sitäpaitsi on
Teidän ehkä pakko maksaa vuokraa toisen auton käytöstä sillä
aikaa. Jokainen tunti, joka kuluu vaunun ajokelpoiseksi teke*
misessä, maksaa rahaa — ja Ford*huoltojärjestelmä säästää näitä
tunteja, rajoittaa vaunun toimettomuuden pienimpään mahdolli*
seen aikaan.
Milloin tahansa ja missä tahansa Ford*kuormavaunuanne vaurio
kohdanneekin, aina on lähettyvillä Ford*korjaamo. Mitä vara*

osia halunnettekin, aina on niitä siellä tarjolla. Mitä korjauksia
tahansa vaununne vaatineekin, aina on erikoiskoneita niitä var*

ten. Ei tarvita sähkösanomia, kirjeitä eikä tuskallisia odotteluja.
Kaikki, mitä tarvitsette, on paikalla. Kaikkia ja kaikkea on
palvelemassa Teitä huokein kustannuksin — siinä Ford*huolto*
toiminnan sisällys.
Laskekaa siniset liikekilvet matkanne varrella. Jokainen niistä
on takuu Ford*kuljetuksen ainaisesta tehokkuudesta.
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TOSIASIOITA FORD*HUOLTOJÄRJESTELMÄSTÄ

IV—

»6. Syynä siihen,
että olemme valin-
neet Fordin kul-
jetusnevoksemme
tahtoisimme pää-
asiallisesti mainita
sen halpa hinta ja
helppo varaosien
saanti. »

-»Että Ford kuor-
ma-auton ostohin-

nan halpuus, suuri
kestävyys mitä vai-
keimmissakin olo-
suhteissa, jousta-
vuus ja näppäryys
liikkeissään ah-
taammillakin pai-
koilla ja hyvin jär-
jestetty varaosien
saanti ovat teki-
jöitä, jotka pakostakin saavat Ford kuorma-auton omistajan
ja käyttäjän tyytyväiseksi.»
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FORD*KORJAAMOJA ON AINA LÄHETTYVILLÄNNE

"\7ALTUUTEi%
* tuja Fordskors

jauspajoja on mcl?
keinpä jokaisessa
suomalaisessa yh«
dyskunnassa, ja
kaikki nämä kor>
jauspajat tarjoavat
Fordin omistajalle
aulista apuaan. Nii*
den erikoiset Fords
ammattimiehet suo*
rittavat korjaukset
ja osien vaihdokset
nopeasti ja huo*
kealla.
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TOSIASIOITA FORD*VARAOSISTA

N TOTTA, että kuormavaunun aiheuttamista menoeristä
se on suurin, minkä se tuottaa omistajalleen ollessaan tila*

päisesti käyttökelvoton — se tappio, minkä omistaja kärsii, kun
vaunu on toimetonna suojassaan ja odottaa joko korjausta tai
varaosia. Ford*ammattimiesten nopea ja huokea työskentely
tekee tällaisen tappion Fordin omistajalle pienemmäksi kuin
muun merkin käyttäjälle.

Ford*varaosien hinnoittelu on kauttaaltaan huokea — ne ovat
suhteellisesti yhtä huokeita kuin vaunu itse. Niin maksaa esim.
Ford*kampiakseli vain 400 mk. Muiden vaunujen vastaava osa
maksaisi Teille huomattavasti enemmän.

Ford*varaosat ovat samaa täysipitoista valmistetta kuin itse vau*

nukin. Joka kerta, kun ostatte Ford*varaosan, tiedätte, että se
on yhtä täsmällisesti tarkistettu kuin se osa, jonka tilalle se
asetetaan.

Ford*varaosat eivät vaadi mitään jälkitarkistuksia. Ne ovat aina
täydelleen yhdenmukaisia ja sopivat vaunuunne täsmälleen sei*
laisina, jollaisina ne ostatte.

Ja Ford*varaosia on tarjolla kaikkialla. Teidän vaununne ei
tarvitse lojua toimetonna päiväkausia uusien varaosien toimi*
tusta odotellessa. Lähin Ford*korjaamo, joka sijaitsee ehkä vain
noin muutaman minuutin matkan päässä, tarjoo Teille täydelli-
sestä varastostaan oikeita Ford*varaosia huokeihin, kautta maan
yhdenmukaisiin hintoihin.

Näin tarkoin järjestetty, laaja varikko* ja korjaamoverkko on
vertaansa vailla koko autoalalla.
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MITÄ KÄYTTÄJÄT SANOVAT

»Mielihyvällä ilmoitan, että käyttämäni 5 Ford autoa ovat toimi-
neet täysin tyydyttävästi. 2 tonnin Ford autoa on kahden vuoden ai-
kana päivittäin ajanut 1700
kg:n kuormia niiden siitä
erikoisemmin rasittumatta.
Matkustajani, jotka käyttä-
Ford henkilöautoja matkoil-
laan ympäri maata, ovat
niihin tyytyväiset."

„Pyynnöstä on meillä mieli-
hyvä tiedoittaa, että hankki-
miimme Ford kuorma-au-
toihin olemme erittäin tyy-
tyväisiä.

Käytännössä on meillä nykyään 3 kpl. Ford kuorma-autoja, joista en-
simmäisen hankimme toukokuussa v. 1924, ja ovat ne olleet käytän-
nössä mitä erilaisimmissa raskaissa ajoissa ja niistä suoriutuneet
erittäin hyvin.

Kestävyytensä, halpojen korjaus-, käyttö- ja hankintakustannuksiensa

takia olemme huomanneet sen taloudelliseksi ja vaatimuksiamme vas-
taavaksi."
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FORD PALVELEE HEITÄ-MIKSEI MYÖS TEITÄ?

USEAT MAAMME suurimmista liikeyrityksistä käyttävät
Ford*kuormavaunua pitäen samalla tarkkaa kirjanpitoa kul*

jetuksesta ja valvoen sitä muutenkin erittäin huolellisesti.

h

Seuraava luettelo, jos mikään, on erinomainen todistus Ford*
kuormavaunun kaikinpuoleisesta taloudellisuudesta ja käyttö*
kelpoisuudesta.

Tie* ja Vesirakennushallitus.
Maanviljelijäin Maitokeskusliike

O/Y, Helsinki.
Osuusliike Elanto r. 1., Helsinki.
Maakauppiaitten O. Y., Helsinki.
Suomen Karjakeskuskunta r. 1.,

Helsinki.
Helsingin Kaupunki.
O. Y. Vakava A. 8., Helsinki.
»Masut» Suomen Petrolintuonti

O. Y., Helsinki.
Talous*Osakekauppa, Helsinki.
A.B. John Dahlberg 0.Y., Helsinki.
Oskar Parkkinen, Helsinki.
Lihakauppiaiden Tukkukauppa

O. Y., Helsinki.
Helsingin Meijeriliike, Helsinki.
Suomalainen Osakeyhtiö Alfa*Laval,

Helsinki.
A. B. Nielsen &. Thorden O. Y.,

Helsinki.
Paraisten Kalkkivuori O. Y.,

Helsinki.

A. B. Koi &. Koks O. Y., Helsinki.
Helsingin Telefoniyhdistys,

Helsinki.
Osuustukkukauppa r. 1., Helsinki.
Suomen Osuuskauppojen Keskus*

kunta r. 1., Helsinki.
Pikatoimisto Mars, Helsinki.
Grankullan Autoliikenne,

Grankulla.
Gutzeit &. Co., Viipuri.
J. Hallenberg, Viipuri.
K. Ulsti, Viipuri.
Osuusliike Voima, Tampere.
J. Myntti, Vaasa
A. Ahlström O. Y., Varkaus.
A. Ahlström O. Y.. Pori.

Maakauppiaitten O. Y., Pori.

Lassila &. Tikanoja, Vaasa.
Aug. Eklöf A. 8., Porvoo.
Tervakoski Bruks A. 8., Tervakoski.
Toivo Niemisen Tehdas 0.Y.,

Turku.
y. m., y. m.
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FORD PALVELEE HEITÄ - MIKSEI MYÖS TEITÄ?

f •'Olen 2'/., vuoden ajan käyttä-
nyt 4 omnibussi Fordia kautta
vuoden, 16 tuntia päivässä, py-
häpäivät lukuunotettuina, omni-
bussiliikenteessä Itäisenkadun
linjalla Turussa. Ford autot
ovat toimineet, ylitetystä kuor-
mituksesta huolimatta, (keskim.
18—20 henkeä jaalkuajan enem-
mänkin) kiitettävästi liikenteen
laisinkaan keskeytymättä."
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FO'RD*AUTO MAANVILJELYKSEN PALVELUKSESSA

Herra Viljo JOilvastin omistamalla tilalla, Uuraisissa lähellä Jy-
väskylää käytetään £ ord-kuormavaunua apuna sadonkorjuussa ja se

käy hyvin kuten ylläolevasta kuvasta saattaa huomata.

JyLonasti voidaan usea tunti päivittäin säästää, kun työväki työkalui-
neen viedään Jt ord-kuormavaunulla pellolle, missä heidän tulee työs-
kennellä. Jos matkat työpaikoille ovat pitkät, säästetään tällä tavalla
rahaa, aikaa ja työtä.
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LAUSUNTOJA FORD.KUORMAVAUNUSTA
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VALTION JAKAUPUNGIN TÖISSÄ

Yllä: Soikiossa:
Tampereen kau*Näillä autoilla

parannetaan Suomen teitä. pungin kasteluauto
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TOSIASIAT MYYVÄT FORDIA

Huolellisesti laskettujen kuljetuskustannusten
perusteella alkavat yhä useammat suurliik-
keet oivaltaa, että tavarain kuljetukseen on
taloudellisesti edullisempaa käyttää useampia
yhden tonnin Ford-autoja kuin kalliita ja

hankalia suuria kuormavaunuja.
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ERITELMÄ FORD.KUORMA.AUTOSTA

I

AKSELIT: voidaan poistaa, joten kaikki kannut,
kiertotangot ja venttiilit ovat helposti
käsin tavoitettavissa. Moottori kehit»
tää 20 hv. Kampikammion alempi
puolisko on puristettu yhdeksi kappa»
leeksi ja on sen pohjassa poistettava
kansi, joka tekee mahdolliseksi helpon
pääsyn moottorin sisäosiin. Erikois»
terästä on käytetty kaikkiin osiin.

Etu»akseli on I»rakennetta, erikoisine*
netelmin karaistua, taatusti lujinta ja
vahvinta terästä. Taka»akseli on myös»
km erikoisteräksestä. Suljettu teräs»
putkeen.

TASAUSPYÖRÄSTÖ:
Kaikki rattaat ovat karaistua erikois»
terästä.

JARRUT:
VENTTIILIT:

Jalkajarru vaikuttaa vaihdelaatikkoon
ja käsijarru takapyöriin.

KAASUTTAJA:

Sijoitetut moottorin oikealle puolelle.
Kaikkia jousia ja venttiilejä suojelee
kansi.

AKSELIN VÄLI:
Säädetään kojelaudalta. Valmistettu
erikoisesti pientä polttoainekulutusta,
voimaa ja helppoa käyntiinpanoa sil»
mälläpitäen.

KYTKIN:
öljyssä työskentelevä levykytkin.

JÄÄHDYTYS:
Termosifoonijärjestelmä ja voimakas
tuuletus.

l»tonnin kuormavaunun akselin väli

VOIMANSIIRTO:
Käyttöruuvi siirtää voiman käyttö»
akselista taka»akseliin, ja kaikki on sul»
jettu tomutiiviiseen hoikkiin.

on 3,150 mm. Kääntösäde 7 metriä.
PYÖRÄT JA RENKAAT:

Tykistömalliset puupyörät, joissa on
erikoisen vahvat navat ja puolat. Ford»
vaunuun käytetään vain laaturenkaita.

JOUSET:
Etujouset puolielliptiset ja takajouset
neljänneselliptiset, valmistetut erikois»
menetelmin karaistusta teräksestä.

OHJAUS:
Planetaarinen vaihde. Olkavarsi ja
olka»akseli on sijoitettu etuakselin
taakse ja valmistettu erikoisteräksestä.

BENSIINISÄILIÖ:
VAIHDELAATIKKO:Siihen mahtuu 35 litraa ja se on sijoi»

tettu kehälle.
VOITELU :

Planetaarinen. Helposti säädettävä, te»
kee käynnin hiljaiseksi ja tasaiseksi.

VAIHDE:Räiskejärjestelmä. Kaikki moottorin
liikkuvat osat työskentelevät öljyssä. Tavallinen 7V.• «■ Erikoisvaihde■ Yi...MAGNEETTI:
P'rikoisesti Fordiin valmistettu ja kah»
desta osasta muodostettu. Liikkuva
osa, joka on sijoitettu vauhtipyörälle
ja kiinteä osa, joka on kiinnitetty
kampikammioon.
Ei mitään hiiliharjoja tai lamelleja,
jotka voisivat aiheuttaa häiriöitä.

KUORMITUSKYKY:
1 tonni.

AJONOPEUS:
Tavallisella vaihteella 30 km/t, erikois»
vaihteella 40 km, t.

OHJAUSLAITTEET:
MOOTTORI:

4»sylinterinen, 4»tahtinen, valettu yh»
deksi kappaleeksi. Sylinterin läpimitta
3*7.4. Iskupituus 4". Sylinterikannet

Vasenpuolinen ohjaus. 3 jalkapoljinta
säätämässä koko» ja puolivauhtia, pe»
räytymistä ja jalkajarrua. Kaasutus ja
sytytys säädetään ohjauspyörästä.
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FORD I»TONNIN KONEALUSTA

FORDfMOOTTORI ja konealusta on rakennettu parhaim*
mistä saatavissa olevista raaka*aineista parasta työvoimaa

käyttäen. Ne ovat tehdyt jatkuvaa japitkäaikaista käyttöä varten.
Te voitte täydellä luottamuksella rakentaa rungolle sellaisen
lavan, mikä parhaiten soveltuu tarkoituksiinne.

-Esnemmän kuin JO ord-autoa on valmistettu ja myyty.
Voiaaanko parempaa todistusta r ordin sananparreksi käyneestä

luotettavuudesta vaatia /
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I

RASKAISIIN KULJETUKSIIN

FORDSON*TRAKTORI perävaunuineen on tehnyt kään*
teen raskaiden kuljetusten historiassa. Mekaniikka opettaa,

että hevosvoima voi vetää enemmän kuin kantaa. Ja siinä juuri
onkin syy tämän kuljetusneuvon käyttökelpoisuuteen, kun ovat
kyseessä raskaat kuormat. On numeroin todistettu, että suur*

ten kuormain kuljetuskustannukset Fordsonilla ovat vain noin
puolet vastaavien, samankantoisten kuljetusneuvojen kustannuk*
sista. Kustannusten keskiarvo kilometriä kohti Fordsonilla on
vain noin 2 mk., 6 tonnin kuormavaunulla taas 4 mk. kilo*
metriä kohti.

Siksipä ei kummastutakaan, että lukemattomat liikkeet, joiden
päivittäiseen ohjelmaan kuuluu raskaita siirtoja, yhä enemmän
ottavat käytäntöön Fordson traktoreita ja alentavat siten kulje*
tuskustannuksia vaihtamalla epäkäytännöllisemmät kuljetusneu*
vot taloudelliseen Fordsoniin.

Jokainen, jota kiinnostavat todella taloudellisella pohjalla tapah*
tuvat kuljetukset, tekee itselleen palveluksen kirjoittaessaan
meille ja pyytäessään seikkaperäisiä selostuksia Fordsonin moni*
puolisesta käyttökelpoisuudesta.



AUTO METSÄTALOUDEN PALVELUKSESSA

Kirj. metsänhoitaja majuri S. A. SOHLMAN.
(Ote Tapioslehdestä).

ALUKSI HANKITTIIN kuljetusta varten kuusi 1 tonnin ForcUkuorma*
autoa,! joka merkki valittiin" halpuuteensa takia ja siitä syystä, että
ForcUautoihin on helppo saada uusia osia särkyneitten tilalle. Autoi*

hm kuuluvat korit on valmistettu Suomessa ja on niihin etukäteen särkynei*
den osien varalta teetetty tarpeellinen määrä varaosia. Täten on vältetty
tarpeettomat pysähdykset kuljetuksessa. Oli suunniteltu autoja käytettäväksi
kahdessa vuorossa. Mutta tästä tuumasta oli pakko heti kuljetuksen alussa
luopua. Autolle olisi nimittäin täten tullut kaksi hoitajaa, jotka aina olisi*
vat syyttäneet toinen toistaan auton rikkoutumisesta. Täten sai kukin kul*
jettaja autonsa, josta hänen tuli vastata, ja autojen määrä lisättiin kahdella.
Autojen kuljettajiksi otettiin etusijassa kysymyksessä olevilla hakkuilla olleita
tavallisia luotettavia työmiehiä, joista toiset omalla ja toiset Gutzeitsyhtiön
kustannuksella suorittivat erityisen autonkuljettajan kurssin. Heidän opasta*
jakseen ja korjaustöiden suorittajaksi palkattiin erityinen monttööri.
Kuvassa näemme, miten halkojen kuormaus autoon toimitetaan. Halot ovat
kesällä reellä vedätetyt tien varteen. Kuvasta voimme myös erottaa autotien
pohjan, jolta vain suurimmat kannot on poistetut.
Alakuvassa näemme autonkuljetusta varten vetiselle korpimaalle kaivospöl*
kyistä tehdyn kapulasillan. Kun kuljetus on päättynyt lastataan sillantekoon
käytetyt pölkyt, jotka siinä eivät juuri ollenkaan pilaannu, autoihin ja vie*
dään rautatien varrella olevalle varastoalueelle ja sieltä edelleen määräpaik*
kaansa.
Toisessa kuvassa näemme 1 metrin pit. halkojen ja 3,2 metrin pit. paperi-
puiden kuljetusta autolla. Tällaista tavaraa voimme kuormata keskim. 4
pm3:iä 1 tonnin Ford*kuorma*autoon, tiellä, jolla ei ole suurempia mäkiä.
Paperipuita ja kaivospölkkyjä voidaan kuormata n. 5 pm3 iä ja sekahalkoja
n. 3,8 pm3 :iä.
Huomaamme, että keskim. vedätysmatka autoilla on ollut 9,84 km. Tähän
on vielä lisättävä keskim. n. 0,66 km:n telaamismatka, joten keskim. vedätys*
matkaksi tulee n. 10,5 km:iä. Jos puheena olevien puiden vedätys olisi siir*
retty kuluvaan talveen, niin olisi viimetalvisten taksojen mukaan vedätys
työnjohtoineen, tientekoineen y. m. tullut keskimäärin maksamaan n. 25
markkaa pm3 :iä kohti ja korkotappio koskim. noussut n. 3 markkaan niin*
ikään pm3 :iä kohti».
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AUTO METSÄTALOUDEN PALVELUKSESSA

Y läkuva : halkojen kuormaus.
Alakuva: metsään tehty kapulasilta.
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AUTO METSÄTALOUDEN PALVELUKSESSA

Paperipuiden kuljetus autolla.

Todellisella sivulla julkaistu ote majuri /Sohiman m kir-
joituksesta osoittaa, miten ± ord~kuormavaunua voidaan
edullisesti käyttää myös metsätalouden palveluksessa.
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LAUSUNTOJA FORD KUORMAVAUNUSTA

•äU~* IvH iJbnMes 24.3.1"26
%imMt JP&g.

I6XA >OtOr CoBMiB-' Of Finland O/T,
Helsinki.

Pyynnöstä saan mainita, että
Tampereen Pellava- Ja Rautateollisuus
0/Y:llä on ollut 1 tonnin kantoinen
kuonna-auto Ford käytännössä yhden
vuoden ajan. Jolloin sitä on käytetty
tehtaan valmiin tavaran ajossa matka-
mittarin mukaan yhteensä 8427 km.

Tällä yhden vuoden ajalla on
se täyttänyt sille halpana kuorma-'
autona asetettavat vaatimukset mieles-
täni varsin tyydyttävästi. Tavanmukai-
sessa vuosikorjauksessa osoittautuivat
korjaukset vähäisiksi tämän yksivuotisen
ajokauden Jälestä. Bentsiinikulutus on
vaihdellut vuodenajasta riippuen,ollen
esim. helmikuussa 1 klm:llä keskimäärin
295 grammaa eli 1 litralla on ajettu
3,52 klm. havaintojen teon ollessa itse
käytännöstä Ja varsin satunnaisia, il-
man erikoisesti tarkoitettua koeajoa.

Tampereella maaliskuun 24 p:nä 1926li

,&jJ.



LAUSUNTOJA FORD KUORMAVAUNUSTA

Ford Motor Company of Finland O/Y,
Helsinki.

Vastaukseksi meille tehtyyn tiedusteluun saamme täten ilmoittaa sev*
raavaa:

Meillä on tätä nykyä kaksi Ford*kuorma*autoa, joista toinen on varus*
tettu kaatokorilla ja toinen on taas muodostettu katujen kasteluautoksi. Vii*
memainittu on ollut käytännössä vasta varsin vähän aikaa, jonka vuoksi
emme voi vielä sen toiminnasta antaa varsinaista lausuntoa. Sen vesisäiliö
vetää noin 2000 ltr. ja on se rakennettu vahvennetulle Ford-konealustalle ja
varustettu erikoisilla vesipumpuilla, eikä meillä ole ollut syytä muistutuksiin
sen toiminnassa.

Ford*kuorma*auton hankimme keväällä v. 1925 ja käytetään sitä katu*
roskan pois kuljetuksessa, soranajossa ja talvella lumen kuljetuksessa. Päi*
vittäinen ajomatka on noin 40 km. ja kuorman paino keskimäärin noin
1500 kg. Kunnossapidosta ja ajokustannuksista emme ole tehneet tarkempia
laskelmia, mutta ovat ne mielestämme olleet vähäiset.

Olemme yleensä olleet varsin tyytyväiset Ford-kuorma*auton toimintaan
ja on tämä johtunut sen halvasta hankintahinnasta, pienistä ajo* ja kunnossa*
pitokustannuksista sekä helposta ohjauksesta.

Kunnioittaen:
Tampereen Kaupungin Rakennuskonttori

Insinööriosasto
Akseli Linnavuori

Mielihyvin voimme todistaa, että täkäläiseltä valtuutetulta myyjältänne
keväällä v. 1925 ostamamme l*tonnin Ford kuormavaunu, on työskennellyt
erinomaisesti. Käytettyämme sitä nyt kahtena vuotena tavaroiden kuljetuk*
seen, emme vielä ole tarvinneet tehdä siihen sanottavampia korjauksia ja
työskentee edelleenkin virheettömästi. Ottaen huomioon kestävyyden, vähäi*
sen polttoainemenekin ja halvat hoitokustannukset on mielipiteemme, että
Ford kuormavaunu tulee halvimmaksi tavarankuljetusvälineenä.

Kunnioittaen
Savonlinnan Rauta O.Y.

Petter Sinakke.

O. Y. Metro*Auto A. 8., Helsinki, pyynnöstä saamme täten todistaa, että
ne kaksi Ford*kuormavaunua, jotka me noin vuosi sitten hankimme, ovat
joka suhteessa meitä tyydyttäneet.

Osakeyhtiö Dalsbruk
Kunnioittaen
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LAUSUNTOJA FORD KUORMAVAUNUSTA

Ford Motor Company of Finland O/Y, Helsinki.

Arv. kyselynne johdosta kesäkuun 16 p:ltä, koskeva Ford kuorma*autoja,
ilmoitamme:

Että ostimme ensimäiset 2 autoa keväällä 1924. Seuraavana keväänä
hankimme lisäksi 3 kpl., joten meillä niitä nyt on käytännössä 5 kpl.

Että meidän kuorma*autoja käytetään melkein yksinomaan tukkien ajossa
noin 4 km. etäisyydellä tehtaastamme olevalta nostopaikalta ja ovat varuste*
tut n. s. perävaunuilla, joita olemme itse valmistaneet.

Että 4 perävaunulla varustettua Ford kuorma*autoa kykenevät vaivatta
kulettamaan sahamme tarvitseman tukkimäärän (600 kpl. päiv.) mainitulta
nostopaikalta tehtaallemme ja ovat mitä parhaiten ratkaisseet meille aikai*
semmin paljon harmia tuottaneen tukkien kuljetuksen, johon ennen käytimme
hevosia ja traktoreita.

Että kustannuksemme main. tukkien kuljetuksessa saatuamme Ford
kuorma*autot käytäntöön laskeneet noin 40 %.

Että Ford kuorma*auton ostohinnan halpuus, suuri kestävyys mitä vai*
keimmissakin olosuhteissa, joustavuus ja näppäryys liikkeissään ahtaammilla*
km paikoilla ja hyvin järjestetty varaosien saanti ovat tekijöitä, jotka pakos*
takin saavat Ford kuorma*auton omistajan ja käyttäjän tyytyväiseksi.

Vedenojalla heinäkuun 1926.
Juho Myntti Osakeyhtiö

Huugo Myntti.

Arvoisan tiedustelunne johdosta saan vastata seuraavaa:!
Vuoden 1924 kuluessa ostin 4 kappaletta Ford*kuorma*autoja, joista 2

helmikuussa, 1 toukokuussa ja 1 joulukuussa, joita olen käyttänyt omnibus*
liikenteeseen kaupungissa. Huolimatta siitä, että näillä autoilla on ajettu
keskimäärin noin 180—200 km:ä vuorokaudessa, ovat ne vielä täysin tyydyt*
tavassa kunnossa. Mitä tulee poltto* ja voiteluaineiden kulutukseen, korjaus*
kustannuksiin ja varaosien keskeytymättömään saantiin, ovat ne vakuutukset,
jotka autoja ostaessani sain, yleensä pitäneet paikkansa.

Ottaen lukuun edellä mainitun ja Ford*kuorma*autojen alhaisen hinnan,
olen ollut niihin täysin tyytyväinen.

Turussa 28 p:nä kesäkuuta 1926. Toivo Nieminen.

Pyynnöstä täten toteamme, että vuodesta 1922 alkaen olemme liikeajois*
samme kesällä ja myöskin talvella käyttäneet Ford l*tonnin kuormavaunua,
ja on se tähän asti toiminut moitteettomasti. Bentsiinin ja voiteluöljyn kulu*
tus on ollut varsin vähäinen, ja korjauksia emme vielä ole tarvinneet sanot*
tavasti suorittaa.

Olemme sitä mieltä, että Ford kuormavaunu on halvin, taloudellisin ja
käytännöllinen, varsinkin kevyempien kuormien ajossa.

Kunnioittaen
Savonlinnan Tukkukauppa

Alpo Jordan.
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LAUSUNTOJA FORD KUORMAVAUNUSTA

Ford Motor Company of Finland O/Y, Hernesaarenk. 16,
Helsinki.

Ford kuormavaunua aloin käyttää kuluvan vuoden huhtik. loppupuo*
lella ja on sitä siitä lähtien käytetty rakennusajossa jokapäivä aamusta iltaan,
ajettu toisina päivinä hyvinkin lujasti, kuormitettu useinkin aina 1600—1800
kg painoisella lastilla. Polttoaine ja voitelu on tarkempaa laskelmaa teke*
matta mielestäni ollut hyvin pieni, samoin korjauskustannukset koko ajalta
tähänpäivään mennessä ovat kaikkiaan tehneet Smk. 300: — joten siihen,
erikoisetuja tarkemmin luettelematta olen ylipäänsä hyvinkin tyytyväinen,
minkä kaiken voin mielihyvällä mainita.

Helsingissä 10 p:nä syyskuuta 1926.
Kunnioittaen

Uuniliike
J. H. Wiljander.

Allekirjoittaneen kuljetusliikkeessä on käytetty Ford kuorma*autoa touko*
kuusta 1926 lähtien. Tähän mennessä on liikkeessä 4 kpl. Ford kuorma*
autoja, ja käytetään niitä riksi* ja kipsilevyjen, putkijohtojen, kivien, kivi*
hiilien y. m. kuletukseen, ja on allekirjoittanut kaikin puolin tyytyväinen
autoihin, ja tulen vastaisuudessakin kuorma*autoja tarvitessani ostamaan
yksinomaan Ford kuorma*autoja.

Helsingissä, syyskuun 3 päivänä 1926.
A. N. Eskola.

Kirjeenne johdosta ilmoitan, että maito* ja leipämyymälöidemme !käytet*
tävänä on nyt 7 Ford*kuormavaunua, joihin olemme olleet niin täydelleen
tyytyväiset, että katsomme osittaisen vaihdoksen hevoskuljetuksesta autokulje*
tukseen kannattaneen. Ja kun Ford*vaunujen hinta on ollut melkoista huo*
keampi kuin muiden merkkien ja niiden kestävyys huolimatta raskaasta kuor*
mituksestamme erinomainen, olemme ostaneet yksinomaan Ford*kuormavau*
nuja huolimatta kilpailevien autoliikkeiden tavantakaa toistuvista tarjouksista.

Kunnioittaen
Helsingin Meijeriliike

N. Kavaleff.
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