
/ i^mpivaunujen verhoilu on
m b hienoa kampalankakangas-

ta, liikemiehen kupeessa
nahkajäljittelyä. Sivuikkunat voi-
daan mukavasti avata ja sulkea.
Niin ajajalla kuin matkustajilla-
kin on avara näköala sekä eteen
että sivuille, koska teräksiset
sivupilarit ovat hyvin kapeat ja
ovi-ikkunat suuret. Ovet ovat
tanakkarakenteiset, uutetut ja
siksi tavattoman vahvat. Joka
kohtaan missä koriosat eivät ole
toisiinsa uutetut, on asetettu ku-
mista tai nahasta valmistettuja
eristäjiä vaimentamaan kaiken
kitinän. Umpivaunut ovat va-
rustetut lukittavilla ovilla sekä
varmuuslukolla. Kaikki heloituk-
set ovat ruostumatonta metallia
sekä kokonaan nikkelöidyt.
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fLJnemmän
huokeita, varmoja
kilometrejä

Ostaessanne uuden Fordin
le ostatte todistetusti suo-

rituskykyisen vaunun. Tie-
dätte tarkoin minin se pys-
tyy, sillä siinä ei ole mitään

kokeilunalaista.

Mrf/ouruma/on
tpjplex

tuulilasi

LJ udenFord-vaunun pirstoutu-
maton »Triplex»-tuulilasi on jo
pelastanut monen autoilijan elä-
män. Se ei pirstoudu lujimmas-
takaan iskusta, joten vaunussa-
istujat ovat aina suojatut lentä-
viltä lasinsiruilta. Se taittaa
myöskin häikäisevän auringon-
valon.
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TTyvin kaunis malli.
Takana tilava, veden-
pitävä tavarasäiliö var-
muuslukkoineen. Käy-
tännöllinen pakettihylly
istuimen takana. Vau-
nuun sopii mainiosti,
paitsi ohjaajaa, kaksi
matkustajaa.

Liikemiehen Jtvupee

LI auska, urheilumai-
nen malli, joka soveltuu
erinomaisesti liike-ja vir-
kamatkoille. Takanatila-
va, vedenpitävä tavara-
säiliö, johon pientä lisä-
maksua vastaan voidaan
sovittaa ylimääräinen k jl

kahden hengen istuin. _"'* r
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TTarvinaisen tilava jamukava vaunu.
Molemmat etuistuimet taittuvat eteen-
päin sallien mukavan pääsyn taka-
istuimelle. Ohjaajanistuin voidaan aset
taa kullekin ohjaajalle mukavimpaan
ajoasentoon.

-// yoitteetonta autopalvelua
mahdollisimman menin pitokustannuksia

L J usiFord on jotainmuutakin kuin pelkkä uusi
auto. Se on myöskin sen aatteen aineellistuma,
jonka tarkoituksena on tehdä auto kaikkien
kansankerrosten kulkuneuvoksi.

Juuri tämän tarkoituksen vuoksi on hinta sa-
moin kuin käyttö- ja pitokustannuksetkin jär-
jestetty mahdollisimman huokeiksi. Viralli-
sissa, Suomessakin toimeenpannuissa säästäväi-
syysajoissa uusi Ford on osoittanut tarvitse-
vansa vähemmän kuin 10 ltr. bensiiniä 100 kilo-
metriä kohti. Öljynkulutus on niinikään huo-
mattavan vähäinen. Vaunun hyvän tasapainoi-
suuden, ohjauksen helppouden ja itse pyörien
rakenteen ansiosta on renkaiden kuluminen

saatu supistetuksi poikkeuksellisen vähäiseksi.
Rakenteen yksinkertaisuuden ja jokaiseen yksi-
tyiskohtaan kiinnitetyn Ford-työn ja raaka-
aineen ansiosta on käytöstä ja kulumisesta joh-
tuvien korjausten tarpeellisuus poistettu mel-
kein olemattomiin.
Kun tähän vielä lisätään tunnettu Ford-huolto-
palvelu, jonka pohjimmainen tarkoitus tähtää
saman aatteen toteuttamiseen, jota varten itse
vaunu on rakennettu — kymmenien tuhansien
kilometrien moitteettoman autopalvelun takaami-
seen mahdollisimman pienin kustannuksin —

käsittänette, mitä poikkeuksellisia etuja uusi
Ford todella tarjoaa omistajalleen.

Käykää lähimmän Ford-nyyjän luona, tai soit-
takaa tai kirjoittakaa, i iin Teille järjestetään

koea o.

FORD MOTOR COMPANY of FINLAND OY.
HFFSNKI

UrJieiluKupee
JL hdistää Roadsterin

vauhdikkaan sirouden
ja umpivaunun muka-
vuuden matalassa tyy-
lissään. Ylärakennelman
takaseinä voidaan avata
ja kiinnittää kattoon.
Takaistuin kuuluu vau-
nun vakiovarusteisiin.

in ordor Sedan

kJ usien Ford-henkilö-
autojenloistovaunu. Ka-
pea, ulkoneva sivupiena
korostaa sen muutenkin
hienojen, matalien viivo-
jen aistikkuutta. Katto
ja pyöristetty takaosa
ovat pyroxyliinipäällys-
teiset.


