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ALKULAUSE

I TRnHY FORD lausui vuonna

1903: »Aikomukseni 011 luoda to-

dellinensuuren yleisön automobiili, joka
011 kyllin suun perlievaunuksi, mutta

samalla kyllin pieni karjaan tumattoman-

kin ohjattavaksi ja hoidettavaksi. Ol-
lakseen huokea käyttökustannuksiltaan
tulee sen lisäksi olla mahdollisimman
kevyt. Se on rakennettava parhaim-
mista ja lujimmista raaka-aineksista par-
hainta hyvällä palkalla saatavaa työ-
voimaa käyttäen ja nykyaikaisen tek-
mikan yksinkertaisimpia sääntöjä nou-

dattaen. JLTinta olkoon niin alhainen,
että jokainen voi sen hankkia..)
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FORD MOTOR COMPANYN JÄRJESTELY

rO-R-L) xVlotor Company perustettiin
vuonna 1903 100,000 dollarin pää-

omalla. Vuonna 1919 järjestettiin yhtiö
uudelleen ja pääoma korotettiin 100 miljoo-
naan dollariin. Xord _V_otor Lompany on

nyt maailman suurimpia teollisuuslaitoksia ja
sen omaisuuden arvoa on vaikea määritellä,
lama maailman teollisuuden historiassa ver-

tojaan vailla oleva jättiläismäinen kehitys
juontuu yksinomaan Henry lordin uusia uria

aukovista ajatuksista ja periaatteista, jotka
ovat edistäneet maailmaa sekä yhteiskunnal-
lisessa että taloudellisessa suhteessa.

JVun teollisuusyritys vielä oli kapalossaan,
olivat raaka-aineet vieraissa käsissä — seikka,
joka ehkäisi vaunujen säännöllistä, keskeyty-
mätöntä valmistusta. lasta syystä päätti
-Lord-yhtiö, että raaka-aineiden hankinta,

kuljetus ja jalostus sekä koko valmistus kai-
kissa vaiheissaan oli saatava yhtiön tarkan
valvonnan alaiseksi. 1ähän päästäkseen
hankki Henry lord rauta- ja kivihiilikai-
voksia ja valtavia metsäalueita. Raaka-
aineiden kuljetukseen tarvittavat kuljetus-
neuvot ovat nimikään yhtiön hallussa, joten
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FORD MOTOR COMPANYN JÄRJESTELY

vaunujen esteetön ja jatkuva valmistus on

aina taattu.

Yhtiön työpajat, valimot y. m. sijaitsevat
osaksi JDetroitissa, osaksi -fcviver Ixougessa,
JVLichigamssa. Viimeksimainitun tehdasryh-
män nimi on äskettäin muutettu 1ordson-

ja ccJDenson lord» sekä kaksi pienempää:
CcOneida» ja «Onondaga».

tehtaaksi. .Näiden joukossa on myöskin
lasitehdas, jonka vuotuinen valmistusmäärä

2on n. 700,000 m .

lordin kivihiilikaivokset, joidenkäytettävänä
on 16 miljoonan dollarin pääoma, sisältävät
ainakin 500 miljoonan tonnin suuruiset kivi-
hnhvarastot.

llvhtymättömien rahavarojensa avulla saattaa

yhtiö suuremmassa määrässä kuin mikään muu
maailman autotehtaista suorittaa kokeita val-
misteidensa laadun parantamiseksi. Harvat
liikeyritykset voivat, kuten 1ord, vuosittain

käyttää 1 miljoonan dollarin suuruisen pää-
oman valmistaakseen yhden ainoan, tähän asti

kokeilemattoman tuotteen — tai parantaakseen
jotakin konemallia.

Autotehtaista on lord ainoa, jolla on oma

kuljetuslaivasto, xaitsi Amerikan satamista

satamiin kuljettaa se 1ord-tuotteita myöskin
kaikissa maanosissa oleviin lukuisiin lord-
tehtaisnn. .Laivastoon kuuluu tänä päivänä 4
laivaa — kaksi suurempaa: «Henry lord 11»

lord _V_otor Companyllä on Yhdysvalloissa
40 sivuliikettä, näistä on _o kokoonpanoteh-
dasta. Amerikan ulkopuolella on tehtaita ja
sisaryhtiöitä seuraavissa kaupungeissa:
Antverpen (UelgiaJ
.Derlimi (oaksa)
.Bordeaux (Ivanska)
.Duenos Aires (ArgentimaJ
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FORD MOTOR COMPANYN JÄRJESTELY

Cork (Irlanti)
Havanna (Ivuba)
Helsinki (-Suomi)
Ivööpenhamina (lanska)
JV_anchester (__,nglanti)
iVlexico City (JVleksiko)
JVLontevideo ( Uruguay)
x ernambuco (Brasilia}
Ivotterdam (Hollanti}
oantiago (Chile}
_>ao xaolo (Brasilia)
lnest (Italia)
lukhoJma (l\uotsi)
Y okohama (J apani)

tehdas. lama autotehdas on brittiläisessä
maaiimanvaltiossa koko 1ord-valmistuksen
keskus ja on sillä kokoonpanotehtaita miltei
kaikissa Jungla n n in siirtomaissa.

MUUTAMIA SANOJA SUOMEN
FORD-MYYNNIN HISTO-

RIASTA.

VUONNA 192 _» tulee kuluneeksi 19
vuotta siitä, kun ensimmäinen 1ord-

auto saapui uuomeen. oenjälkeen on noin

10,000 autoa seurannut ensimmäisen jälkiä.

FORD-TEHTAAT AMERIKASSA.

KANADAN Ford-yhtiö Fordissa (On-
tario) on r5 0,000 vaunun vuosituo-

tantoineen Brittein valtakunnan suurin auto-

A/B S. Nikolajeff Jor. O/Y tuotti maa-

hamme ensimmäisen lord-auton vuonna 1907
keväällä ja se myytiin nykyiselle kirkkoherra
V. -L/ampenille _>mk:n 5,500: — hinnasta.
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FORD-MYYNTI SUOMESSA
'ifl&saå-^wtfft^S^^Wft-^-l^ •t***..; _*.**■•

vuonna 1919. _>iiloin alkoikin uusi jakso
lord-autojen myynnissä pohjoismaissa. _»a-

-mana vuonna perustettiin näet Jtvöpenhami-
naan lord-tehdas ja muodostettiin yhtiö lord
_Vi.otor Company A/_>, joka alkoi huolehtia
myös /Suomen lord-myynnistä.

.Lähiaikoina tuotti sama liike useampia lord-
autoja maahan.

Vuonna 191_
annettiin lord-myynti .Nyberg-

veljeksille, joilla vieläkin on Ford-edustus
Ivokkolassa. uamana vuonna tuotiin maahan
o vaunua, jotka kaikki myytiin lyhyen näy-
teajon jälkeen en osissa maata, lord-vaunu
lienee jo silloin ollut harvinaisen suosittu,

koska sotavuonna 1914 myytiin kokonaista
45 vaunua. 1 ouringm hinta oli silloin

_
mk.

4,4°°'' ~ ja Ivupeen hinta omk. £>,ooo: ~

vapaasti Helsingissä. Vaunut saapuivat suo-

raan Amerikasta xarisissa olevan JLuropan
konttorin välityksellä.

JVLyynnin vuosi vuodelta kasvaessa perustet-
tiin v. 1924 uusi lord-yhtiö lukholmaan,
jonka alaiseksi uuomen myynti joutui. Autot
tuotettiin kuitenkin edelleenkin JtVööpenhami-
nan tehtaasta, joka v. 19»4 muodostettiin
.Luropan uudenaikaisimmaksi autotehtaaksi.

suomessa työskenneltiin tehokkaan myynti-

ja korjauspaja-järjestön aikaansaamiseksi ja

tällä hetkellä käsittää ouoinen lord-järjestö
/Sitten tuli sota eikä lukennevaikeuksien takia
voitu tuottaa maahan autoja ennenkuin vasta
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FORD-MYYNTI SUOMESSA

44 valtuutettua myyjää ja i_ o valtuutettua
1ord-korjaamoa.

laan. iSiellä työskentelee noin 60—yo tuhatta
työmiestä ja sen lisäksi noin 700-henkmen
konttorihenkilökunta. Yksin tällaisen työ-
miesmäärän ohjaaminen tehtaaseen ja sieltä
pois on itsessään vaikea pulma. Tungoksen

Viimeinen ja tärkein vaihe uuomen 1ord-
myynnin historiassa oh erikoisen suomalai-
sen lord-yhtiön perustammen Helsinkiin
vuoden 1920 huhtikuussa. lama yhtiö,
Ford _V_otor Company oi 1 inland O/Y,
huolehtii nyt kaikkien . 1ord-tuotteiden tuo-

tosta, ei vain uuomeen, vaan myöskin
Viroon.

HIGHLAND PARK

HIGHLAND Parkissa, Detroitissa,
ovat lord JV_otor Companyn pää-

tehtaat, maailman suurimmat tehtaat alal-
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HIGHLAND PARK

ja hikennehäinöitten välttämiseksi lopetetaan
työ eri osastoilla eri aikoma. «Suurimmalla
osalla työmiehiä on myöskin oma Xord-
vaununsa. Päätehtaan rinnalle on pysty-

tetty valtavia vaunusuojia, joihin nämä

tuhannet vaunut työajaksi voidaan sijoittaa.

1ehtaalla on oma paloasema, sairaala, ap-
teekki, ravintoloita, sähkölaitos, eläväinku-
vainteatteri, kouluja työläisten lapsille ja
lukemattomia muita yleishyödyllisiä laitoksia.
_V_ainittakoon myöskin oppaat, joidenainoana

tehtävänä on opastaa tehdaslaitoksia katso-
maan tulleita vieraita. Vieraiden luku

seen vaan myöskin työmiesten hyvinvointiin
on sille sydämenasia. Heidän asemaansa

parannetaan tavan takaa. .Lhtymättöinät
käyttövarat tekevät mahdolliseksi työmies-
kunnan aineellisen ja henkinen tilan kohot-
tamisen.

nousi vuonna xga3 _43,000:een.

X ord-yhtiö ei huolenpidossaan suinkaan ra-

joitu yksinomaan tehdaslaitoksen kehittämi-
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FORDIN VALMISTUSMENETELMÄT

FORDIN VALMISTUSMENE-
TELMÄ

HUOLIMATTA työvoiman, raaka-
aineiden ja kuljetusten hmtain vaih-

teluista ovat X ord-tuotteiden hinnat nyt

mahdollisimman alhaiset, vaikka vaunuun

on tehty huomattavia parannuksia.

valmistustapaa pidetään nyt ainoana, jolla
parhain mahdollinen tuote voidaan valmistaa
pienimmin mahdollisin kustannuksin. JVLuut
autotehtaat eivät ole empineet seurata sen

antamaa esimerkkiä.

»T»-malli on koko ajan ollut sama, mutta

raaka-aineitten lujuutta ja vastustuskykyä on

jatkuvasti lisätty ja vaunun asuun ja sisus-

tukseen on tehty tavan takaa parannuksia.
Valmistuksen suuruus ja täydellistyneet työ-
tavat ovat tehneet mahdolliseksi vaunun hin-
tojen jatkuvan alentamisen. lama seikka
taas on aiheuttanut suurempaa kysyntää ja
avannut uusia myyntimahdollisuuksia. Xord-

TYÖVALVONTA.

JORAIiSIvN osan, joka varustetaan

nimellä Xord, on oltava niin huolelli-
sesti valmistettu, että sen ilman muuta voi

sijoittaa jiaikoilleen — tai asettaa vanhan osan

tilalle ilman mitään jälkitarkistuksia, lama
saavutetaan äärimmäisen tarkasti valvomana
jokaisen osan valmistusta kaikissa sen eri vai-

heissa. Valvonta ei kuitenkaan aiheuta mi-

tään ajanhukkaa. iSunä käytetään monen-



FORDIN VALMISTUSMENETELMÄT

laisia automaattisia tarkistuskojeita. Pienim-
män ja mitättömimmänkin virheen tai sään-

nöttömyyden sattuessa hyljätään työ heti.

AIKAKYSYMYS.

ON tarkoitus saada aikaan niin paljon
kuin mahdollista niin pienessä ajassa

kuin mahdollista. Valmiin tuotteen hinta
riippuu nimittäin suuressa määrin siitä tun-

tiluvusta, joka kuluu raaka-aineen louhinta-

hetkestä siihen hetkeen, jolloin valmis vaunu
lasketaan markkinoille.

yksinomaan rautatie-, laiva- y. m. tehtaan
ulkopuolella tapahtuvia kuljetuksia, vaan etu-

päässä sitä, joka tapahtuu itse tehtaassa.
lässä ei kuitenkaan valitettavasti ole tilaa
kuvata niitä työtapoja, joilla lnalidollisim-

Valmistusaika taas on suuressa määrin riip-
puvainen kuljetuksesta. Einin e tarkoita tässä
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SANANEN FORD-VAUNUISTA

man suuri nopeus

ja mahdollisimman
pieni ajanhukka saa-

vutetaan — mainit-

takoon tässä vain

tulos, xordson-teh-

SANANEN
FORD-VAU-

taissa maanantai-

aamuna purettu mal-

mi ehditäänsulattaa,

jalostaa ja valmiina
osina kuljettaa 000

kilometrin päässä

luaa päästä hyvän
kulkuneuvon eikä

NUISTA.

suinkaan minkään
edeltäpäin määrätyn

KOKENUTautoilija ha-

olevan kokoonpanotehtaisiin nun pian, että

valmis vaunu jo saman viikon lauantaina
voidaan lähettää valtuutetulle .£ ord-myyjälle
viipymättä ostajalle toimitettavaksi.

merkin omistajaksi.

takaan niin suunni-

täydelleen tyydyttäisi

I letysti ei ole ainoa-

teltua vaunua, että se

jokaisen autoilijan yksilölliset vaatimukset,
mutta mielenkiintoista on todeta, että sato-

jen tänä päivänä käytännössä olevien merk-



SANANEN FORD-VAUNUISTA

kien joukossaon xord-vaunu ja enemmän kuin
kaikkia muita merkkejä yhteensä.

Xord on aina voitu hankkia käypään hin-
taan, mutta tämä etu ei suinkaan ole ainoa

syy sellaiseen myyntisaavutukseen. lordia
ostetaan siitä syystä, että se läpikotaisin on
hyvä vaunu eikä vain siitä syystä, että sen
hinta on huokea.

KUNNOSSAPITOKUSTAN-
NUKSET.

i ) Kunnossapitokustannukset
2) Varmakäyntisyys
3 ) Jlvestävyys

VAIxN harvat auton omistajat ovat vai-

vautuneet ottamaan tarkemmin selvää
tästä tärkeästä seikasta jakuitenkin on tällaista
välinpitämättömyyttä pidettävä ikävänä lai-
minlyöntinä. Vaununkunnossapito- jakäyttö
kustannukset voidaan niiden tärkeyttä ja mer-

kitystä silmälläpitäen ryhmittää seuraavasti:

ovat ne kolme tärkeää tekijää, jotka teke-
vät autoilijan täydelleen tyytyväiseksi vau-

i ) arvonvähennys
2) omistajan ajan arvo

3) korjaukset ja varaosat

4) polttoaine ja voiteluöljy
5) rengaskustannukset

nuunsa. Arvonvähennys.

1 arkasteJkaamme näitä eri kohtia hiukan
seikkaperäisemmin.

Arvovähennyksestä johtuu kaikkein suurin

menoerä : vaunun pienentynyt arvo käy kaik-
kein selvimmin ilmi siitä tappiosta, jonka omis-
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SANANEN FORD-VAUNUISTA

lasta johtuu, etteivät edelliset mallit uusien

ilmestyessä markkinoille koskaan kadota ar-
voaan. Xord voidaan aina ja huolimatta sen
iästä saada pienillä kustannuksilla ensiluokkai-
seen kuntoon.

taja kärsii jälleenmyydessään vaununsa. Jäl-
leenmyymisarvo pienenee ja tappio siis suure-

nee tavallisesti samassa suhteessa kuin vaunu

(Jmistajan ajan arvo.

Jos vaunua käytetään elinkeinoelämän palve-
lukseen, on välttämätöntä että se aina on val-
miina työhön.
iSutä hetkestä lähtien, jolloin vaunu korjaus-
ten tähden käyttökelvottomaksi joutuneena ei

täytä tehtäväänsä luotettavana kulkuneuvona,
tuottaa se omistajalleen tappiota.
Xord-vaunu on vuosien kuluessa osoittautunut
kyllin vankaksi kostaakseen vasta-alkajankin
usein niinkovakouraista käsittelyä. iSe on aina

valmiina käytettäväksi. iSitäpaitsi on oikeita
xord-varaosia kaikkialla tarjolla mitättömän
alhaisiin hintoihin.

vanhenee, xord-vaunujen jälleenmyymisarvo
on aina ollut suuri, koska vaunun runkoon ei

ole tehty mitään sellaisia muutoksia, jotka
tekisivät aikaisemmat mallit vanhanaikaisiksi.
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SANANEN FORD-VAUNUISTA

lxorjauksista javaraosista johtuvatkustannukset.
Yksikään ainoa toinen automerkki ei tässä
suhteessakestä vertailua. X ordin varaosat mak-
savat vähimmin, ovatpa niiden hinnat suoras-

taan hämmästyttävän huokeat verrattuina

muiden merkkien vastaavien osien hintoihin.
1 yökustannuksien tavaton huokeus taas johtuu
lord-tehtatden tarkkoihin ja pitkäaikaisiin
kokemuksiin perustuen rakennetuista aikaa-
säästävistä erikoiskoneista ja täydellistyneistä
työmenetelmistä, lyrilaisten korjausten hinnat
on näin onnistuttu alentamaan monin kerroin
muiden merkkien vastaavia korjauskustannuk-
sia huokeammiksi.

Jttenkaista johtuvat kustannukset.

valmistettava tavaton rengasmäärä sekä niiden
nopea menekki takaa, että ostaja saa uudet
renkaat moitteettomassa kunnossa.

Koska xord-vaunu on kevyt ja rengas- ja tie-
pmtojen välillä muodostuva kitka siis mahdol-
lisimman pieni, kestävät renkaat ihmeellisen
kauan. Jbnkoisesti lordia varten joka päivä

Joensimi- ja öljykustannukset.
xord-vaunun ja toisen konevoimiltaan huo-
mattavasti heikommankin vaunun, polttoaine-
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TOURING

Varusteihin kuuluu
_ matalapaineren-
gasta 29 x 4>4°> säh-
kökäyntunpano ja
-valaistus, ohjaus-
peili, tuuliiasinkui-
vaaja, kuomupeite,
varustelaudan lamp-
pu seLa täydellinen

työkaluvali-
koima.

■yjpr
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SANANEN-FORD-VAUNUISTA

kustannusten ero on niin pieni, että sitä tuskin
ajan mittaan huomaakaan. J oka tapauksessa on

varmaa, ettei se ainakaan ole nun suuri, että se
vähimmässäkään määrässä alentaisi Xord-vau-
nun muiden taloudellisten etujen arvoa. «Sama
on laita lord-kuormavaununkin, joka on saa-

vuttanut suurta suosiota huokeahintaisena,
luotettavana jataloudellisena kuljetusneuvona.

nopeus, helppohoitoisuus, taloudellisuus ja
ehdoton takuu varaosien saannista — kaikki
nämä seikat ovat sitä arvosteltaessa otettavat

lord on yksinkertaisesti suunniteltu, kevyt,
parhaimmista saatavissa olevista raaka-aineista
varoja javaivoja säästämättärakennettu vaunu.

iSiinä on kaiken kaikkiaan 108 karaistua ja
jalostettua teräsosaa.

varteen.

Huonossa maastossa osoittaa lord verratonta

kuntoa ja kaupungeissa, missä lukennehäinöt
aiheuttavat autoilijoille päänvaivaa, huoma-
taan lordin edut yhä selvemmin.
Se on herkkälukkeinen ja helppoajoinen — se

pujottautuu eteenpäin sielläkin, missä muut

autot seisovat neuvottomina. Ahtaista vaunu-

suojislakin se on helppo ajaa ja siksi se taval-
lisesti on ensimäisenä valmis matkaan.

KESTÄVYYS.
Vaunun kestävyys ei riipu yksinomaan sen

nopeudesta ja voimasta. Kaikki sen omista-

jalleen tarjoamat edut ja hyvät ominaisuudet
vaikuttavat siihen. Voimakkuus, mukavuus,

FORDIA ON HELPOMPI AJAA
kuin ainoatakaan toista vaunua, lama johtuu
osaksi siitä, ettei siinä ole häiritsevää vaihde-
tankoa. Ajo ei rasita eikä tuota minkäänlai-
sia vaikeuksia on tavattoman helppoa oppia
ajamaan lordia.
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RUNABOUT

Varusteihin kuuluu
5 matalapaineren-
gasta 29 x4'4°> säh-
kökäyntunpano ja
-valaistus, ohjaus-
peili, tuuhiasinkui-
vaaja, kuomupeite,
varustelaudan lamp-
pu sekä täydellinen

työkaluvali-
koima.

■^Mp-
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SANANEN FORD-VAUNUISTA

Fordissa on vain kaksi vaihdetta, joista toista

käytetään kuitenkin vain käyntiinpantaessa tai
kaikkein jyrkimpiä mäkiä noustaessa. Toinen
vaihde, »täysvauhti», jokaonkytkettynä poiki-
inen saavutettua ylimmän asemansa, on varsi-
nainen ajovaihde. Vaunulla ajettaessa tulee
mahdollisimman harvoin turvautuapolkimeen,
koska moottorin joustavuus tekee ajon miel-
lyttäväksi ja pehmeäksi sekä saa aikaan sen,

että vaunu nopeasti ja tehokkaasti noudattaa
ajajan pienintäkin käskyä.

FORD ON PÄIVÄN TUNNUS.

VAUNUMALLISTA, joka niin
läheltä hipoi täydellisyyttä, että tuskin

kukaan katsoi sen parantamista mahdolliseksi,
koetti Ford luoda tuotteen, joka olisi vieläkin
viimeistellympi hintaansa verraten. Ja hän
onnistui. Joukko pitkien aikojen kuluessa
kokeiltuja parannuksia muutti juurtajaksaen
vaunun .ääriviivat ja ulkoasun sekä lisäsi
sen kestävyyttä ja ajon helppoutta.

-Viuiden vaunujen ajoon perehtynyt henkilö
oppii muutamassa minuutissa ajamaan lordia.
Tämä ainutlaatuinen ajon helppous on epäile-
mättä lordin saavuttaman suosion tärkeimpiä
syitä. »Siitähän johtuu sen soveltuvaisuus eri-
koisesti kaupunkiajoon ja se menestys, jonka
se on naisautoilijaimme keskuudessa saavutta-

Kaikki vaunukori mailit ovat kauttaaltaan
muutetut. Uuden, suuren kuomun kauniit
ääriviivat muodostavat siron ulkoasun, joka
luonnostaankuuluu tälle koko maailman autoi-

lijain suosikille. Pehmeiden istuinten uusi

asento ja painopisteen sijoittaminen alemmas
ovat lisänneet mukavuutta entisestäänkin.

nut.

JV_utta vaunun mekaanisiinkin yksityiskohtiin
on ulotutettu nämä perinpohjaiset parannuk-
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TUDOR
SEDAN

Varusteihin kuuluu
5 matalapaineren-
gasta 29 x 4»4°' säk-
kökäyntimpano ja
-valaistus, ohjaus-
peili, tuuli Jasinkui-
vaaja, kuomupeite,
varustelaudan lamp-
pu sekä täydellinen

työkaluvali-
koima.

■"HjJF
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PARANNETUT FORD-H E NKILO VAUNUT

set. Jarrujen tehoa on lisätty, poikimia leven-
netty ja niiden asemaa parannettu, ohjauspyö-
rää on suurennettu ja on se sijoitettu alemmas,
bensiinisäiliö tehty ulkoapäin helposti täytet-
täväksi j. n. e.

Käykää siis viimeistäänkin tänään lähimmän
valtuutetun lord-myyjän luona tutustumassa

parannettuihin lord-vaunuihin. le myön-
nätte silloin empimättä, että huhut ovat olleet
tosia — lord-vaunut ansaitsevat totta tosiaan

leidänkin mielenkiintonne.

astuimet ja takapyörien lokasuojat herättävät
huomiota. Entistä pehmeämmät ja matalam-
mat istuimet tekevät tilan entistä väljemmäksi.
Kuomun neljä ruutua avautuu ovien mukana.
Bensiinisäiliö on sijoitettu moottonvaipan alle
nun, että se helposti voidaan ulkoapäin täyt-
tää, ja sakankokooja tavoitetaan entistä hel-
pomniin. Vaunukorun on tehty useita muita

täikeitä parannuksia, eritoten on jarrujentehoa
lisätty. 5-istuiminen 1ounng on nyt sekä siro

että tyylikäs ja sen sulavat, kauniit ääriviivat
ovat nykyajan kauneusaistia vastaavat.

5-ISTUIMINEN TOURING VII-
MEISTÄ MALLIA

TUDOR SEDAN, 5-ISTUIMINEN,
KAKSIOVINEN UMPIVAUNU

PARANNETTUA MALLIA.

KOROTETTU jäähdyttäjä ja moot-

tonvaippa päättää vauhdikkaasti piden-
netyn vaunukorm, jossa niinikään alennetut

PARANNETUN, kakslovisen Ford
«Sedanin hienopurteisyys pistää jo ensi

näkemältä silmään. Alennetulle rungolle so-
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KUPEE

Varusteihin kuuluu
5 matalapaineren-
gasta 39 x 4»4°' säh-
kökäyntiinpano ja
-valaistus, ohjaus-
peili, tuulilasinkui-
vaaja, kuomupeite,
varustelaudan lamp-
pu sekätäydellinen

työkaluvah-
koima.

•mjflj-



PARANNETUT FORD-HENKI LÖVAUNUT

vitettu pitempi ja matalampi vaunukon saa

aikaan viivakauneuden, jota leveät, kauniisti
kaartuvat lokasuojat ja tyylikkäät astuimet

tehostavat. Istuimet ovat paremmin patjoite-
tut, mukavammat janiin sijoitetut, että jaloilla
on entistä väljempi tila. Patjoituksen väri

sointuu yhteen vaunukonn värien kanssa.
Yhdestä ainoasta ruudusta valmistetun tuuli-
lasin läpi on näköala tielle entistä vapaampi

ja avarampi.

ludor »Sedan on ihanteellinen umpivaunu,

jolla ensiluokkaisten mekaanisten ominaisuuk-
sien ohella on teräksestä huolellisesti valmis-
tettu vaunukon, kyeten kilpasille kaikkein
korkeinta luokkaa olevien nykyaikaisten ja
melkoista kalliimpien vaunukon en kanssa.

FORD KUPEE
2-ISTUIMINEN UMPIVAUNU

SIRON ja viehättävän ulkoasunsa vuoksi
kuuluu 1ord Kupee kaikkein suosituim-
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FORDOR
SED A N

Varusteihin kuuluu
5 matalapameren-
gästa 29 x 4>4°' säk~
kökäyntiinpano ja

-valaistus, ohjaus-
peili, tuulilasinkui-
vaaja, kuomupeite,
varustelauaan lamp-

pu sekä täydellinen
työkaluvali-

ko 1ma.



PARANNETUT FORD-HENKILOVAUNUT

pun malleihin. Vaunukon on rakennettu
kaikkein uusinta juoksulinja-periaatetta nou-

dattaen ja erittäinkin takaosa sopusuhtaisille
kauniisti kaartuvme piirteilleen tehostaa mata-

lamman vaunukonn ja matalampien lokasuo-
jain aikaansaamaa vaikutusta. (Suuret ovet

tekevät vaunuun astumisen entistä helpom-
maksi, uusi patjoitus lisää mukavuutta, ben-
siinisäiliö on entistä helpompitäyttää, suurem-

n at jarrurummut takaavat entistä tehokkaam-
man ja vaivattomamman jarrutuksen, lord
Ivupee on liikemiesten ja naisten ihanne-

teentekevunmät parannukset on sovellutettu.
V aunukonn pitkät, vauhdikkaat, monien

erikoistutkimusten perusteella laaditut ääri-

viivat ovat muuttaneet Runaboutin todelli-
seksi urheiluvaunuksi. JVLatkustajien muka-
vuutta lisäävät matalat, hyvin suunnitellut
istuimet. V asemmalla puolella oleva ovi

helpottaa ohjaajan pääsyä vaunuun.

auto.

Runabout pääsee eteenpäin kaikkialla, se

on voimakas, taloudellinen ja erikoisesti pit-
kille kauppamatkoille soveltuva vaunu. »Suu-
ressa matkatavarasäiliössä kuljetetaan muka-
vasti suhteellisen suuriakin näytteitä tai

matkatavaroita.RUNABOUT on Ford-malleista se,

johon suurimmat muutokset ja kään-

2-ISTUIMINEN RUNABOUT.

2 5



FORD 1-TONNIN KONEALUSTA
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FORD KUORMA-AUTO

1/2-TONNIN
KONE-

ALUSTA.

PIENEH-köliä kuorma-

Jan parhaaksi katso-
man ja hyväksymän
vaunulavan asetetta-

vaksi konealustalle,
jokaon samaa entistä
matalampaa mallia
kuin henkiJövau-vaunulavalla varus-

tettu 1/2 -tonnin

1 ord-konealusta so-

veltuu mitä moni-

puohsimpaan käy-
täntöön. Jvenelle-
kään, joka ammatik-
seen alituisesti mat-

nuissakui.

1 TONNIN
KONE-

ALUSTA.

ERIKOISES-ti kunkin osta-

Kustaa ja kuljettaa tavaroita, ei voi suositella
taloudellisempaa, käytännöllisempää, helpom-
min ohjattavaa ja hoidettavaa vaunua. Ben-
snninkulutus ei ole täyttä 10 litraa 100 kilo-
metriä kohti.

Jan tarkoitukseen soveltuvalla vaunukonlla
tai lavalla varustettu i -tormin konealusta on

ihanteellinen ja mitä moninaisimpiin tarkoi-
tuksiin soveltuva kuljetusneuvo.
-_V_aailmassa on lord-vaunuja käytännössä
enemmän kuin kaikkia muita merkkejä yh-Eähin valtuutettu 1ord-myyjä toimittaa osta-



FORDSON-TRAKTORI

teensä. Vahva, helposti hoidettava, taloudel
linen i -tormin lord konealusta voidaan osta

jalle toimittaa joko suurella tai pienellä vaih
teellä — aivan kuten hän itse haluaa.

»Suurella vaihteella saavutetaan taatusti 35
km.n, pienemmällä 2 5 km.n tuntinopeus,
lama viimeksimainittu vaihdejärjestelmä 011

erikoisen sovelias mäkisillä seuduilla ajet-
taessa

»Suuri järjestö, johon kuuluu noin 200 val-
tuutettua lord-myyjää jakorjaajaa kaikkialla
maassamme, takaa, että saatte nopeasti oikeita
1ord- varaosia, kun niitä tarvitsette. Jokainen
lord-myyjä voi niinikään toimittaa leille
haluamanne vaunukorimallin, kuten esimer-

kiksi kuormalavan, maitovaunun, leipunvau-
nun j. n. e. — aivan kuten haluatte.

FORDSON TRAKTORI.

MAANVILJELIJÄT! Teitä Luo-
lestuttaa alituiseen suuri pulma —

kysymys työvoimasta. Iväyttäkää 1ordson-
traktoria, niin ette tarvitse niin suurta määrää

hevosia ja miehiä, lordson on kaikista trak
toreista taloudellisin. Kartuttakaa tilanne
vuosituotantoa käyttämällä sitä.
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FORD HUOLTOTOIMINTA

1ordson korvaa lihasvoiman konevoimalla. on saatava alenemaan,

käyttämällä lordsonia.
1ordson alentaa maanviljelyksen tuotantokus-
tannukset puoleen entisestään.

1ordson säästää rahaa ja aikaa joka ainoata

hehtaaria kohti, minkä se muokkaa.

le alennatte niitä

1ordson takaa leille suurimman työtehon
koko päivän kuluessa.

1ordson tekee yksi mies käyttäjänään enem-

män työtä halvemmalla, kuin kahden miehen
avulla kuusi hevosta.

TEII3AJN lähimmässä naapuruudessanne
on epäilemättä varasto oikeita lord-

varaosia.

lässä on tulos siitä ohjelmasta, jonka Henry
lord yli 20 vuotta sitten ilmaisi sanoilla:

HUOLTOTOIMINTA.

»Aina käyttökuntoinen auto kaikille».

Voi tuskin kuvitella millaisia ponnistuksia,
millaista huolellisuutta, kärsivällisyyttä, tai-

tavuutta ja tarmokkuutta vaadikaan tällai-
sen vapaaehtoisesti annetun sitoumuksen
kirjaimellinen täyttäminen. »Siilien ei kuulu
yksinomaan päämäärä luoda vaunu, jonka

jtVLaanviljelyksen kannattavaksi saaminen ei

ole pelkkä myyntikysymys — pikemmin se

on tuotantokysymys. 1 uotantokustannukset
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FORD HUOLTOTOIMINTA

Tässä vieressä oleva kartta nääyttää valtuutettujen Ford»myyjien ja «korjaajien toiminta»
paikat eri tahoilla maassamme. Siitä toteatte, että lähettyvillä aina, missä tahansa maas»
samme liikkuttekin, on Fordskorjaamo, jonka Fordsammattimiehet suorittavat kaiken-
laisi i korjauksia nopeasti jahuokealla.
Neliön muotoiset pisteet merkitsevät valtuutetun Ford»myyjän, muut valtuutetun Ford»
korjaajan toimipaikkaa. i
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FORD HUOLTOTOIMINTA

voimakkuus ja kestävyys ovat saavuttamat-

tomat, vaan myöskin velvollisuus tehdä mah-
dolliseksi tämän vaunun jatkuva käyttö missä

maailman kolkassa tahansa. I ämä vaatimus

täytetään vain siten, että varaosia kaikki-
alla maailmassa myyvät erikoisesti ammat-

tiinsa perehtyneet korjaajat, jotka pystyvät
panemaan vaunun kuntoon nopeasti ja huo-
kealla.

JK.aikki tämä on saavutettu.

Rusrannuksi a ei ole säästetty. _V_aailman

nerokkaimpien autoinsinöönen aivot ovat tau-

koamatta askaroineet toteuttaakseen täsmäl-
leen lordin suuremmoisen ohjelman.

1 al laisen jättiläisjärjestön vaatimista kustan-
nuksista huolimatta on varaosien hinnat aina

pidetty nun alhaisina kuin mahdollista.
1 ämä on tehty siinä tarkoituksessa, että

lord-vaunu aina, mitä sitten tapahtuneekin,
taloudellisesti ja lordin ohjelman mukaisesti
täyttää tehtävänsä kuljetuksien palveluk-
sessa.
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