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VAUNU, jota

UUSI FORD-VAUNU on otettu
vastaan innostuksella, jollaista ei

ainoakaan auto aikaisemmin ole
osakseen. Sen tuloa markkinoille voidaan epäilemättä pitää autohistorian suurimpana tapauksena sitten kuulun T mallin
synnyn vuonna 1908. Se on jotakin enemmän kuin pelkkä uusi
automobiili. Se sisältää kokonaan
uuden aatteen käytäntöön sovellettuna
aatteen valmistaa
ja myydä todellinen laatuvaunu
hintaan, joka on suuren yleisön
ostokyvyn mukainen
saanut

—
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itse ajamalla uutta
Ford-vaunua, voitte antaa oikean arvon sen
todella oivallisille ominaisuuksille. Kaiken, mitä nykyaikaiselta autolta odotatte, löydätte
siinä
suuren nopeuden

Vain
—

Ford on
todellinen
laatuvaunu

j just

—

90 —100 km. tunnissa tai yli-

kin
män

—

voimakkaan, äänettö-

40-hevosvoimaisen

moot-

kiihtyväisyyden Tutorin
dor Sedanissa 8—40 km. 8,5
sekunnissa ja kahden hengen
malleissa vielä nopeammin,
—

—
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ihmeellisen mäennousukyvyn
säästeliään bensiininkulutuksen
kahtaalle vaikuttavat
nesteiskunvaimentajat, jotka
ohutlehtisten, leveiden jousien
ohella tekevät uuden Fordvaunun kulun tasaiseksi ja tyyneksi sekä käänteissä että epätasaisella tiellä
tehokkaat,
pehmeästi ja silmänräpäyksessä
vaikuttavat 4-pyöräjarrut ja lopuksi saman luonteenomaisen
luotettavuuden ja samat alhaiset
pitokustannukset, joista Fordtuotteet aina ovat olleet tunnettuja. Uuden Ford-vaunun
harvinainen pystyväisyys on
suoranainen seuraus sen läpeensä korkeasta laadusta. Sen
kauneus ei rajoitu pelkkään
—

—

—

ulkokuoreen vaan ulottuu pinnan allekin kaikkiin niihin kätkettyihin sisäosiin, joita ette
kenties milloinkaan näe. Puolueettomat asiantuntijat tunnustavat epäröimättä uuden
Ford-vaunun mekaanisen kauneuden. Monet yksityiskohdat
ovat

erikoisia Ford-kehitelmiä.

Eräät ovat kokonaan uusia autonvalmistuksessa. Koe-ajakaa
uudella Ford-vaunulla. Nähdessänne itse sen pystyväisyyden oivallatte, että se tarjoaa
Teille suuremman arvon kuin
ainoakaan toinen auto aikaisemmin ja että mitään sen
vertaista ei ole olemassa rakenteeseen, laatuun ja hintaan
nähden.
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Moottori
Niitä kysymyksiä, jotka alituisesti toistuvat uudesta Fordvaunusta puhuttaessa, on se,
miten on ollut mahdollista saavuttaa niin suuri hevosvoimamäärä. Vaikka A-mallin sylinterien läpimitta on vain 3 mm.
ja iskunpituus 6jmm. pitempi
kuin T-mallin,* kehittää uusi
moottori kuitenkin täydet 40
hevosvoimaa 2,200 kierroksella.

harvinaiseen voimaan. Lyhyesti
voidaan sen sanoa johtuvan
ensi sijassa useista kaasun imujärjestelmään tehdyistä parannuksista, joista johtuu parempi
ja tasaisempi bensiinin- ja ilman syöttö räjähdyskammioon.
Mutta myöskin kevyemmillä
ja herkemmin liikkuvilla osilla

sekä suuremmilla laakeripinnoilla on tärkeä osuutensa
siinä. Kokonaan uusirakenteihotspot-etulämmittäjä lisää
sitäpaitsi moottorin voimaa.

nen

Monet

syyt

vaikuttavat tähän
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Phaeton

Uuden Ford-vaunun generaattori on erikoinen Ford-kehitelmä
muistuttaen lähinnä
voima-asemageneraattoria —ja
poikkeaa täydellisesti kaikista
tähän asti tavallisista autogeneraattoreista. Niinpä ei akse—

Uusi generaattori

lm virrankokoojan puoleisessa
päässä ole mitään laakeria. Tästä
syystä ei öljyä voi kerääntyä
virrankokoojalle heikentämään
generaattorintehokkuutta. Laakerit
500% ylimittaisia kuulalaakereja
ovat ilmatiiviisti
koteloidut ankkurissa olevaan
rasvasäiliöön, joka sisältää tarpeeksi rasvaa 30,000 km:n
ajoon. Harjajärjestelmä on kaksinkertainen. Sekä ankkurikäämitys että sydän ovat kummatkin tuuletetut niin että generaattori pysyy verrattain kylmänä ankarasti rasitettunakin.
Generaattori on poikkeuksellisen tehokas ja sen rakenne
estää kokonaan useimmat generaattoriviat.
—

—
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Jäähdytysjärjestelmä
Uuden Ford-vaunun jäähdy-

säpuolella on ympyränmuotoinen ilmatila, missä tuulettaja pyörii vetäen ilmaa koko
putkien välissä olevan jäähdyttäjäpinnan lävitse. Jäähdyttäjän jäähdytyspinta on suuri.
Neljä putkiriviä riippuu laipoissa olevien reikien lävitse.
Kun reijat huojuvat edestakaisin, ympäröi sisääntuleva
kylmä ilmavirta jokaisen putken koko pinnan.

tysjärjestelmä takaa tehokkaan
jäähdytyksen kaikissa tilanteissa.

Tuulettaja vetää ilmaan. 30m 3
minuutissa moottorin kierrosluvun ollessa 1,000. Lienee
mielenkiintoista tietää, että uusi
tuulettaja on ii4°/0 tehokkaampi kuin T-mallissa käynelisiipinen tuulettaja.
tetty
Tämä riippuu yksinomaan tuulettajan rakenteesta, joka vetää
ilmaa tasaisesti koko siivellä,
kun taas vanhanmallinen tuulettaja veti ilmaa pääasiallisesti
ulkokärjillään. Jäähdyttäjän si-

Sitäpaitsi ovat putket ja laipat
yhteydessä keskenään, joten
putkien kuumuus nopeasti johtuu pois laippojen välityksellä.
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Tudor Sedan

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

Etuakseli

ovat

varustetut

pallo-ontelo-

nivelillä sekä tarkistuvat itses-

tään töytäysten ja kulumisen
kohdistuessa kuulaontelossa
oleviin jousiin. Tämä estää etupyörien vaappumisen.

Taka-akseli on sattuva esimerkki Ford-tehtaiden insinööritaidosta. Vahvuus ja keveys ovat sen huomattavimmat
ominaisuudet. Itse taka-akseli
ei kanna lainkaan vaunun painoa, sillä tällaisessa rakenteessa
taottu ja rullalaakereilla varustettu taka-akselikotelo kantaa
koko painon. Uudessa Fordvaunussa voiman siirto tapahtuu kardaaniputken kautta ja
käyttövoima siirtyy akseleista
kierukkaisten kartiohammaspyörien välityksellä.
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Sytytys
Myöskin tässä suhteessa uudessa
Ford-vaunussa rakenteen yksinkertaisuus ja työn oivallisuus
ovat yhtyneenä. A-mallin sytytysjärjestelmä on- rakenteeltaan
aitouusi, äärimmäisen yksinkertainen sekä rakennettu suorittamaan ehdottomasti luotettavaa

johto ja tämä yhdistää

varuste-

laudalla olevan sytytyskatkaisijan virranjakajaan. Virranjakaja
on moottorin yläpuolella ja sitä

palvelusta mahdollisim-

man vähäisellä valvonnalla.

Uutuus on virranjakajasta sytytyskynttilöihin johtavien sytytysjohtojen jättäminen kokonaan pois. Järjestelmässä on
vain yksi ainoa korkeajännitys-

Tasauspyörästö ylhäältäpäin
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Business Coupe

käyttää akseli, joka vuorostaan
saa käyttövoimansa nokka-

akselista hammasvaihdon

vä-

lityksellä. Fordin omaa rakennetta olevan virranjakajan
yhdistävät sytytyskynttilöihin
ohuet pronssijouset.

Tasausvyörästön läpileikkaus

Paristo on Fordin omaa valmistetta samaa laatua kuin se,
jota jo vuosikausia on Fordvaunuissa käytetty ja joka on
tunnettu pitkäikäisyydestään ja

luotettavuudestaan.
Uuden Ford-vaunun venttiilit
ovat krominikkeliseosta.
Ne
ovat metallimuottiin valetut
sekä hiotut sopivan kokoisiksi. Venttiilin varren alapään
läpimitta on pitempi, niin
että niiden ja venttiilin nostajain kosketuspinta on suurempi ja kuluminen siis pienempi sekä toiminta äänettömämpi.
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Voitelujärjestelmä
Moottorin

voitelujärjestelmä

ainutlaatuinen, yksinkertainen, toiminnaltaan ehdoton

tomasti varma ja enemmänkin
kuin tarpeeksi tehokas vastatakseen kaikkia moottorin liikkuvien osien asettamia vaatimuksia. Se on pumppu-, omapaine- ja räiskevoitelun yhdistelmä. Varsinainen öljysäiliö
sijaitsee, kuten tavallisestikin,
kampikammiossa, mutta venttiilinnostajan kammio toimii
säiliönä itse voitelussa.

öljypumppu on sijoitettu kam-

pikammion pohjaan toimien
samalla akselilla kuin virran-

jakaja. Se on suljettu hyvin
tiheäsilmikkoiseen teräslankakankaasta 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 varsinainen painevoitelu, vaan
pumppu varaa öljyä hiljaisesti valuvana virtana, öljysäiliössä pitää olla n. 4 3/ 4 litraa
öljyä.
Konealusta voidellaan rasvaruiskulla.
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Sport Coupe

Uuden Ford-vaunun jouset
ovat parhainta jousiterästä. Niiden lehdet ovat leveät ja ohuet
vaihdellen lukumäärältään ja
leveydeltään korimallien mukaan taatakseen jokaisellekorimallille parhaimman mahdollisen jousituksen. Neljä kahtaalle vaikuttavaa iskunvaimentajaa on Houdaille-valmisparhainta mitä on
tetta
olemassa. Nämä iskunvaimentajat ovat niin valmistetut, että
ne antavat jousille täyden toimintavapauden tasaisella tiellä

ajettaessa, mutta niin pian kuin
vaunu tulee epätasaiselle kohdalle, ne alkavat heti toimia
vaimentaen iskut.

—

Taka-akseli
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Vai hdelaatikko
kohtia, huomaa, että uuden

Vaihdelaatikko on standardimallia kolmella nopeudella
eteen ja yhdellä taakse. Kaikki
hammaspyörät ovat krominikkeliterästä. Pääakseli toimii
kuulalaakereilla, toinen akseli
rullalaakereilla, mitkä jälkimmäiset ovat valitut niiden kyvyn vuoksi kestää säteettäistä
rasitusta. Samasta syystä käytetään rullalaakereja pääakselin
ja käyttöakselin yhtymäkohdassa, koska rasitus myöskin
siinä on säteettäistä. Perääntymisvaihteen väliakseli pyörii
pronssiholkeissa. Jos vertaa
viime vuosien aikana valmistettujen vaihdelaatikoiden sekä
laakereja että muita yksityis-

Ford-vaunun vaihdelaatikko
on kaikkien muiden autojen
vaihdelaatikoiden tasalla ellei
suorastaan ole niitä parempikin.

Takabyörän jarrut
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Roadster

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

vät, sisältäpäin laajenevaa tyyppiä, joka on uusi Ford-kehitelmä. Jokaisen jarrun tarkistus suoritetaan erikseen jarrulevyn sisäpinnalla olevan helposti käsiteltävän ruuvin avulla.
Ruuvi on varustettu uurteilla,
niin että voidaan aina nähdä,
kuinka paljon ruuvi on kääntynyt. Siten on helppoa asettaa
kaikki jarrut samaan asentoon.
Jarrukengät ovat kylmänä valssattua terästä, ja kaikki toimivat osat ovat kadmiumpäällysteellä tehdyt ruostumattomiksi.
Ulkonapa peittää jarrurummun
kannen tavoin. Pyöriä vaihdettaessa ei jarrujärjestelmään
tarvitse lainkaan koskea.

Etupyörän jarrut

—
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Korit ja värit
ulkoasu ja tilavuus
ovat uuden Ford-vaunun kaksi huomattavinta
ominaisuutta. Uudet korit todistavat sattuvasti, että pieneenkin vaunuun voidaan sovittaa kaikki se mukavuus,

Kaunis

jonka odotamme

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

muuten ta-

paavamme vain suurissa vau-

nuissa.
Uusia Ford-vaunuja valmistetaan neljää eri väriä, joista ostaja voi valita mieleisensä.

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

Lakkaus on suoritettu pyroxyliinillä, joka on autokorien kestävimpiä ja hienoimpia värejä.
Sen lisäksi ne ovat kiilloitetut
erittäin kauniin hohtaviksi.
Lakkaus ei naarmutu helposti
eivätkä kuumuus, kylmyys tai

Roadster
Phaeton
Coupe
Sport Coupe
Business Coupe
Tudor Sedan
Fordor Sedan

lämpötilan vaihtelut vaikuta
siihen. Sen hohtava kiilto vain
paranee pestessä.
Uutta Ford-vaunua suunniteltaessa
on huomioonotettu
vinkumitoimenpiteet
kaikki
sen, kolinan ja räminän estä-

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

—
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Fordor Sedan

miseksi. Ovet
vahvaa tekoa.

ovat uutetut

ja

käytäntöön kestävyyden ja mukavuuden aikaansaamiseksi. Näissä istuimissa
on käytetty sekä suora- että
tuntilasimallisia kierteisjousia,
joiden yläpäät ovat peitetyt
otettu

Uuden Ford-vaunun verhoiluaineita ei vain ole valittu ulkonäön, vaan myöskin kestävyyden perusteella. Katettujen vaunujen sisustus on viihtyisä ja
lämmin.

eräänlaisella teräslankakankaalla. Uuden Ford-vaunun
tuulilasit ovat pirstoutumatonta Triplex-lasia, joka on
varmuuden kannalta erittäin
tärkeä seikka.

Istuinpatjojen suunnittelussa on
kaikki nykyajan apuneuvot

—
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-^FORD—
Käytännöllisiä erikoispiirteitä
Vaihdetanko on mukavasti sijoitettu aivan ohjaustangon viereen. 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

kulkeutumasta etupyöristä

suureen

estää tien töytäysten

mukavaan ohjauspyörään.

Himmeäksi nikkelöidyllä varustelaudalla on nopeusmittari,
amperimittari, bensiinimittari, lamppu sekä varkailta ehdottomasti suojeleva sytytyslukko. Yhdistetty tulva- ja kaasuttajansäätö sijaitsee varustelaudan alapuolella ja on helposti
käsiteltävissä.
Kaikki ovenrivat
sekä uiko- että
helposti ja varmasti.
—

sisäpuoliset

—

toimivat

Kaikki vaunumallit ovat varustetut peräytymispeilillä ja tuulilasinkuivaajalla (umpimalleissa on automaattinen tuulilasin-

kuivaaja).

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

Seis-välähtäjä ja numerolevynpidin

ovat

vahvasti kiinnitetyt

koriin.

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

Konealusta voidellaan rasvaruiskulla, joka kuuluu

vaunun

vakiovarusteisiin.

Kaikkia malleja

on saatavana neljää eri väriä.

—
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