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VAUNU, jota koko maailma
ihailee

UUSI FORD-VAUNU on otettu

vastaan innostuksella, jollaista ei
ainoakaan auto aikaisemmin ole
saanut osakseen. Sen tuloa mark-
kinoille voidaan epäilemättä pi-
tää autohistorian suurimpana ta-

pauksena sitten kuulun T mallin
synnyn vuonna 1908. Se on jo-
takin enemmän kuin pelkkä uusi
automobiili. Se sisältää kokonaan
uuden aatteen käytäntöön so-
vellettuna — aatteen valmistaa
ja myydä todellinen laatuvaunu
hintaan, joka on suuren yleisön

ostokyvyn mukainen



f j just Ford on
(II todellinen

laatuvaunu

Vain itse ajamalla uutta
Ford-vaunua, voitte an-
taa oikean arvon sen

90—100 km. tunnissa tai yli-
kin — voimakkaan, äänettö-
män 40-hevosvoimaisen moot-
torin — kiihtyväisyyden Tu-
dor Sedanissa 8—40 km. 8,5
sekunnissa ja kahden hengen
malleissa vielä nopeammin, —

todella oivallisille ominaisuuk-
sille. Kaiken, mitä nykyaikai-
selta autolta odotatte, löydätte
siinä — suuren nopeuden —
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ihmeellisen mäennousukyvyn
— säästeliään bensiininkulu-
tuksen — kahtaalle vaikuttavat
nesteiskunvaimentajat, jotka
ohutlehtisten, leveiden jousien
ohella tekevät uuden Ford-
vaunun kulun tasaiseksi ja tyy-
neksi sekä käänteissä että epä-
tasaisella tiellä — tehokkaat,
pehmeästi ja silmänräpäyksessä
vaikuttavat 4-pyöräjarrut ja lo-
puksi saman luonteenomaisen
luotettavuuden ja samat alhaiset
pitokustannukset, joista Ford-
tuotteet aina ovat olleet tun-

nettuja. Uuden Ford-vaunun
harvinainen pystyväisyys on
suoranainen seuraus sen lä-
peensä korkeasta laadusta. Sen
kauneus ei rajoitu pelkkään

ulkokuoreen vaan ulottuu pin-
nan allekin kaikkiin niihin kät-
kettyihin sisäosiin, joita ette

kenties milloinkaan näe. Puo-
lueettomat asiantuntijat tun-

nustavat epäröimättä uuden
Ford-vaunun mekaanisen kau-
neuden. Monet yksityiskohdat
ovat erikoisia Ford-kehitelmiä.
Eräät ovat kokonaan uusia au-
tonvalmistuksessa. Koe-ajakaa
uudella Ford-vaunulla. Näh-
dessänne itse sen pystyväisyy-
den oivallatte, että se tarjoaa
Teille suuremman arvon kuin
ainoakaan toinen auto aikai-
semmin ja että mitään sen
vertaista ei ole olemassa ra-
kenteeseen, laatuun ja hintaan
nähden.
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Moottori

Niitä kysymyksiä, jotka ali-
tuisesti toistuvat uudesta Ford-
vaunusta puhuttaessa, on se,
miten on ollut mahdollista saa-
vuttaa niin suuri hevosvoima-
määrä. Vaikka A-mallin sylin-
terien läpimitta on vain 3 mm.
ja iskunpituus 6jmm. pitempi
kuin T-mallin,* kehittää uusi
moottori kuitenkin täydet 40
hevosvoimaa 2,200 kierrok-
sella.

Monet syyt vaikuttavat tähän
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harvinaiseen voimaan. Lyhyesti
voidaan sen sanoa johtuvan
ensi sijassa useista kaasun imu-
järjestelmään tehdyistä paran-
nuksista, joista johtuu parempi
ja tasaisempi bensiinin- ja il-
man syöttöräjähdyskammioon.
Mutta myöskin kevyemmillä
ja herkemmin liikkuvilla osilla
sekä suuremmilla laakeripin-
noilla on tärkeä osuutensa

siinä. Kokonaan uusirakentei-
nen hotspot-etulämmittäjä lisää
sitäpaitsi moottorin voimaa.



Phaeton

Uuden Ford-vaunun generaat- lm virrankokoojan puoleisessa
tori on erikoinen Ford-kehi- päässä ole mitään laakeria. Tästä
telmä — muistuttaen lähinnä
voima-asemageneraattoria —ja
poikkeaa täydellisesti kaikista
tähän asti tavallisista autogene-
raattoreista. Niinpä ei akse-

syystä ei öljyä voi kerääntyä
virrankokoojalle heikentämään
generaattorintehokkuutta.Laa-
kerit — 500% ylimittaisia kuu-
lalaakereja — ovat ilmatiiviisti
koteloidut ankkurissa olevaan
rasvasäiliöön, joka sisältää tar-
peeksi rasvaa 30,000 km:n
ajoon. Harjajärjestelmä on kak-
sinkertainen. Sekä ankkurikää-
mitys että sydän ovat kummat-
kin tuuletetut niin että gene-
raattori pysyy verrattain kyl-
mänä ankarasti rasitettunakin.
Generaattori on poikkeuksel-
lisen tehokas ja sen rakenne
estää kokonaan useimmat ge-

Uusi generaattori neraattoriviat.
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Jäähdytysjärjestelmä

Uuden Ford-vaunun jäähdy-
tysjärjestelmä takaa tehokkaan
jäähdytyksen kaikissa tilan-
teissa.

Tuulettaja vetää ilmaan. 30m3

minuutissa moottorin kierros-
luvun ollessa 1,000. Lienee
mielenkiintoistatietää, että uusi
tuulettaja on ii4°/0 tehok-
kaampi kuin T-mallissa käy-
tetty nelisiipinen tuulettaja.
Tämä riippuu yksinomaan tuu-
lettajan rakenteesta, jokavetää
ilmaa tasaisesti koko siivellä,
kun taas vanhanmallinen tuu-
lettaja veti ilmaa pääasiallisesti
ulkokärjillään. Jäähdyttäjän si-
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säpuolella on ympyränmuo-
toinen ilmatila, missä tuulet-
taja pyörii vetäen ilmaa koko
putkien välissä olevan jääh-
dyttäjäpinnan lävitse. Jäähdyt-
täjän jäähdytyspinta on suuri.
Neljä putkiriviä riippuu lai-
poissa olevien reikien lävitse.
Kun reijat huojuvat edesta-
kaisin, ympäröi sisääntuleva
kylmä ilmavirta jokaisen put-
ken koko pinnan.

Sitäpaitsi ovat putket ja laipat
yhteydessä keskenään, joten
putkien kuumuus nopeasti joh-
tuu pois laippojen välityk-
sellä.



Tudor Sedan

ovat varustetut pallo-ontelo-
nivelillä sekä tarkistuvat itses-
tään töytäysten ja kulumisen
kohdistuessa kuulaontelossa
oleviin jousiin.Tämä estää etu-
pyörien vaappumisen.

Etuakseli on tavattoman luja
ja vahva. Olka-akselit ovat
taottua kromiterästä ja samaa
terästä on akselikin. Akselit
lepäävät rullalaakeri-mallisilla
tukilaakereilla, jotka kannat-
tavat vaunun painon tehden
sen ohjauksen erittäinhelpoksi.
Ohjausvarret ja yhdystanko

Taka-akseli on sattuva esi-
merkki Ford-tehtaiden insi-
nööritaidosta. Vahvuus ja ke-
veys ovat sen huomattavimmat
ominaisuudet. Itse taka-akseli
ei kanna lainkaan vaunun pai-
noa, sillä tällaisessa rakenteessa
taottu ja rullalaakereilla varus-
tettu taka-akselikotelo kantaa
koko painon. Uudessa Ford-
vaunussa voiman siirto tapah-
tuu kardaaniputken kautta ja
käyttövoima siirtyy akseleista
kierukkaisten kartiohammas-
pyörien välityksellä.Etuakseli
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Sytytys
Myöskin tässä suhteessa uudessa
Ford-vaunussa rakenteen yk-
sinkertaisuus jatyön oivallisuus
ovat yhtyneenä. A-mallin syty-
tysjärjestelmä on- rakenteeltaan
aitouusi, äärimmäisen yksin-
kertainen sekä rakennettu suo-
rittamaan ehdottomasti luotet-
tavaa palvelusta mahdollisim-
man vähäisellä valvonnalla.

Uutuus on virranjakajasta sy-
tytyskynttilöihin johtavien sy-
tytysjohtojen jättäminenkoko-
naan pois. Järjestelmässä on
vain yksi ainoa korkeajännitys-
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Tasauspyörästö ylhäältäpäin

johto ja tämä yhdistää varuste-

laudalla olevan sytytyskatkaisi-
jan virranjakajaan. Virranjakaja
on moottorin yläpuolella ja sitä



Business Coupe

käyttää akseli, joka vuorostaan

saa käyttövoimansa nokka-
akselista hammasvaihdon vä-
lityksellä. Fordin omaa ra-
kennetta olevan virranjakajan
yhdistävät sytytyskynttilöihin
ohuet pronssijouset.

Paristo on Fordin omaa val-
mistetta samaa laatua kuin se,
jota jo vuosikausia on Ford-
vaunuissa käytetty ja joka on
tunnettu pitkäikäisyydestään ja
luotettavuudestaan.

Uuden Ford-vaunun venttiilit
ovat krominikkeliseosta. Ne
ovat metallimuottiin valetut
sekä hiotut sopivan kokoi-
siksi. Venttiilin varren alapään
läpimitta on pitempi, niin
että niiden ja venttiilin nos-
tajain kosketuspinta on suu-
rempi ja kuluminen siis pie-
nempi sekä toiminta äänettö-
mämpi.Tasausvyörästön läpileikkaus
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Voitelujärjestelmä
Moottorin voitelujärjestelmä
on ainutlaatuinen, yksinker-
tainen, toiminnaltaan ehdot-
tomasti varma ja enemmänkin
kuin tarpeeksi tehokas vasta-
takseen kaikkia moottorin liik-
kuvien osien asettamia vaati-
muksia. Se on pumppu-, oma-
paine- ja räiskevoitelun yhdis-
telmä. Varsinainen öljysäiliö
sijaitsee, kuten tavallisestikin,
kampikammiossa, mutta vent-
tiilinnostajan kammio toimii
säiliönä itse voitelussa.

jakaja. Se on suljettu hyvin
tiheäsilmikkoiseen teräslanka-
kankaasta tehtyyn siivilään.
Tämän läpi öljy siivilöityy
ennenkuin pumppu painaa sen
venttiilinnostajan kammioon.
Moottorin toimiessa öljy valuu
venttiilinnostajan kammioon
tasaisena virtana, joten eivoida
sanoa, että moottorissa on var-
sinainen painevoitelu, vaan
pumppu varaa öljyä hiljai-
sesti valuvana virtana, öljy-
säiliössä pitää olla n. 4 3/ 4 litraa
öljyä.

öljypumppu on sijoitettu kam-
pikammion pohjaan toimien
samalla akselilla kuin virran-

Konealusta voidellaan rasva-
ruiskulla.
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Sport Coupe

Uuden Ford-vaunun jouset
ovat parhainta jousiterästä. Nii-
den lehdet ovat leveät ja ohuet
vaihdellen lukumäärältään ja
leveydeltään korimallien mu-

kaan taatakseen jokaisellekori-
mallille parhaimman mahdol-
lisen jousituksen. Neljä kah-
taalle vaikuttavaa iskunvai-
mentajaa on Houdaille-valmis-
tetta — parhainta mitä on

olemassa. Nämä iskunvaimen-
tajat ovat niin valmistetut, että
ne antavat jousille täyden toi-
mintavapauden tasaisella tiellä

ajettaessa, mutta niin pian kuin
vaunu tulee epätasaiselle koh-
dalle, ne alkavat heti toimia
vaimentaen iskut.
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Vai hdelaatikko
Vaihdelaatikko on standardi-
mallia kolmella nopeudella
eteen jayhdellä taakse. Kaikki
hammaspyörät ovat kromi-
nikkeliterästä. Pääakseli toimii
kuulalaakereilla, toinen akseli
rullalaakereilla, mitkä jälkim-
mäiset ovat valitut niiden ky-
vyn vuoksi kestää säteettäistä
rasitusta. Samasta syystä käy-
tetään rullalaakereja pääakselin
ja käyttöakselin yhtymäkoh-
dassa, koska rasitus myöskin
siinä on säteettäistä. Perään-
tymisvaihteen väliakseli pyörii
pronssiholkeissa. Jos vertaa
viime vuosien aikana valmis-
tettujen vaihdelaatikoiden sekä
laakereja että muita yksityis-

kohtia, huomaa, että uuden
Ford-vaunun vaihdelaatikko
on kaikkien muiden autojen
vaihdelaatikoiden tasalla ellei
suorastaan ole niitä parempikin.
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Takabyörän jarrut



Roadster

Nelipyöräjarrut ovat Fordin
omaa rakennetta ja takaavat
suurimman mahdollisen var-
muuden kaikissa tilanteissa. Ne
ovat mekaaniset, itsekeskitty-

vät, sisältäpäin laajenevaatyyp-
piä, joka on uusi Ford-kehi-
telmä. Jokaisen jarrun tarkis-
tus suoritetaan erikseen jarru-
levyn sisäpinnalla olevan hel-
posti käsiteltävänruuvin avulla.
Ruuvi on varustettu uurteilla,
niin että voidaan aina nähdä,
kuinka paljon ruuvi on kään-
tynyt. Siten on helppoa asettaa
kaikki jarrut samaan asentoon.
Jarrukengät ovat kylmänä vals-
sattua terästä, ja kaikki toi-
mivat osat ovat kadmium-
päällysteellä tehdyt ruostumat-
tomiksi.

Ulkonapa peittää jarrurummun
kannen tavoin. Pyöriä vaih-
dettaessa ei jarrujärjestelmään
tarvitse lainkaan koskea.Etupyörän jarrut
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Korit ja värit

Kaunis ulkoasu ja tilavuus
ovat uuden Ford-vau-
nun kaksi huomattavinta

ominaisuutta. Uudet korit to-

distavat sattuvasti, että pie-
neenkin vaunuun voidaan so-

vittaa kaikki se mukavuus,
jonka odotamme muuten ta-

paavamme vain suurissa vau-
nuissa.

Henkilövaunuja on seitsemän
eri mallia. Ne ovat kaikki
erikoisen kauniita ja täyttävät
kaikki nykyajan vaatimukset
sekä ulkoasuun että mukavuu-
teen nähden. Ne ovat:

nujen kattoihin. Sama hieno
tekotapa, joka on ominaista
kaikille Ford-valmisteille, esiin-
tyy näissä koreissakin. Siinä
syy, miksi Ford-korit sekä laa-
tuun että ulkoasuun nähden
kestävät vertailun minkä muun
nykyisin markkinoilla olevan
merkin kanssa tahansa.

Uusia Ford-vaunuja valmiste-
taan neljää eri väriä, joista os-
taja voi valita mieleisensä.

Lakkaus on suoritettu pyroxy-
liinillä, jokaon autokorien kes-
tävimpiä ja hienoimpia värejä.
Sen lisäksi ne ovat kiilloitetut
erittäin kauniin hohtaviksi.
Lakkaus ei naarmutu helposti
eivätkä kuumuus, kylmyys tai
lämpötilan vaihtelut vaikuta
siihen. Sen hohtava kiilto vain
paranee pestessä.

Roadster
Phaeton
Coupe
Sport Coupe
Business Coupe
Tudor Sedan
Fordor Sedan

Korit ovat terästä. Puuta on
käytetty vain pehmustuksen
listoiksi sekä katettujen vau-

Uutta Ford-vaunua suunnitel-
taessa on huomioonotettu
kaikki toimenpiteet vinkumi-
sen, kolinan ja räminän estä-
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Fordor Sedan

miseksi. Ovet ovat uutetut ja
vahvaa tekoa.

otettu käytäntöön kestävyy-
den ja mukavuuden aikaan-
saamiseksi. Näissä istuimissa
on käytetty sekä suora- että
tuntilasimallisia kierteisjousia,
joiden yläpäät ovat peitetyt
eräänlaisella teräslankakan-
kaalla. Uuden Ford-vaunun
tuulilasit ovat pirstoutuma-
tonta Triplex-lasia, joka on
varmuuden kannalta erittäin
tärkeä seikka.

Uuden Ford-vaunun verhoilu-
aineita ei vain ole valittu ulko-
näön, vaan myöskin kestävyy-
den perusteella. Katettujen vau-
nujen sisustus on viihtyisä ja
lämmin.

Istuinpatjojen suunnittelussa on

kaikki nykyajan apuneuvot
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Käytännöllisiä erikoispiirteitä
Vaihdetanko on mukavasti sijoitettu aivan ohjaustangon vie-

reen. Vaihtaminen tapahtuu helposti ja äänettömästi vain
kevyesti painamalla.

Käsijarru on helposti käsiteltävissä ja niin sovitettu, ettei
se ole tiellä vaunuun tai vaunusta astuttaessa.

Uusi itse-ehkäisevä ohjauskierrukka estää tien töytäysten
kulkeutumasta etupyöristä suureen mukavaan ohjauspyörään.

Himmeäksi nikkelöidyllä varustelaudalla on nopeusmittari,
amperimittari, bensiinimittari, lamppu sekä varkailta ehdot-
tomasti suojeleva sytytyslukko. Yhdistetty tulva- ja kaasut-
tajansäätö sijaitsee varustelaudan alapuolella ja on helposti
käsiteltävissä.
Kaikki ovenrivat — sekä uiko- että sisäpuoliset — toimivat
helposti ja varmasti.

Kaikki vaunumallit ovat varustetut peräytymispeilillä ja tuuli-
lasinkuivaajalla (umpimalleissa on automaattinen tuulilasin-
kuivaaja).

Tammenterhon muotoiset etulyhdyt ovat kokonaan nikke-
löidyt ja varustetut "Deflektor"-mallisella linssillä. Vasemman
etulyhdyn alapuolelle sijoitetun sähkömerkinantotorven ääni
on hillitty ja miellyttävä.

Seis-välähtäjä ja numerolevynpidin ovat vahvasti kiinnitetyt
koriin.

Nesteiskunvaimentajat matalan painopisteen ja vahvojen
joustavien jousien ohella tekevät uuden Ford-vaunun kulun
tyyneksi ja miellyttäväksi olipa tie millainen tahansa.

Konealusta voidellaan rasvaruiskulla, joka kuuluu vaunun
vakiovarusteisiin.

Kaikkia malleja on saatavana neljää eri väriä.
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