
Mennya
iaealvagnea





ESKÖNHET OCH
PRESTATIONSFÖRMÅGA TÄVLA
OM ÖVERTAGET HOS DEN NYA

FORDrVAGNEN

FTER det den nya Ford-vagnen först visades
i vårt land, hava tiotals tusen sett den och blivit förtjusta i dess låga, eleganta linjer, dess vackra
färger, dess starka maskineri.

Dess kylare, karosseri och stänkskärmar med sina harmoniska linjer bilda en estetisk helhet,
som ingen människa med sinne för det sköna kan se med likgiltighet.

In i minsta detalj ger den nya Ford intryck av saklig enkelhet och förnäm elegans — av en
vagn, som alltigenom är ny och modern, men i en diskret, smakfull stil.

Om också linjeskönheten hos den nya Ford är den egenskap man först fäster sig vid, är den
dock endast en av denna nya vagns många förtjänster.

Först då Ni sitter vid ratten i den nya Ford, förstår Ni vilket behag bilismen kan skänka sin
utövare. Först då får Ni en föreställning om vad denna vagn kan prestera. Då inser Ni, att den ej
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endast är en ny bil, ej blott och bart en ny modell, utan att denförverkligar en helt ny uppfattning
av modern ekonomisk transport.

Ingenting saknas hos den nya Ford-vagnen. Alla en idealvagns egenskaper ha förverkligats
i den — 90-105 kilometers hastighet — 40-hästkrafters motor — accelerationsförmågafrån 8 till
40 km:s hastighet på 8 1/2 sekund — ovanlig backtagningsförmåga —en bränsleförbrukning av en
liter på 872-13 kilometer, beroende på hastigheten — de modernaste fyrhjulsbromsar — hydrauliska
stötdämpare av bästa konstruktion — bekväma, säkra transversalfjädrar, de bästa som tills dato
konstruerats — vindruta av Triplex-glas, som ej kan splittras.

Den nya Ford-vagnens fenomenala prestationsförmåga är en direkt följd av den gedigna
kvalitet, som varje kvadrattum av densamma vittnar om.

Dess skönhet är icke begränsad blott till det yttre, utan sträcker sig till bilens alla delar —

även de mest dolda detaljer, som Ni knappast någonsin kommer att se.

Den nya Ford är en mönsterprodukt av en högt utvecklad bilindustri. Dess inre skönhet
väcker fackmannens gillande lika väl som dess ovanliga linjeskönhet tilltalar lekmannen. Många
av dess goda egenskaper äro av speciell Ford-konstruktion, en del beteckna något alldeles nytt
inom automobiltekniken.

Därför säga vi Er: skaffa Er tillfälle att både se och prova den nya Ford-vagnen så snart som
möjligt.

Först då Ni provat den förstår Ni, att den nya Ford representerar ett sådant utbud på bil-
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marknaden som aldrig förr blivit gjort. Först då Ni känner den nya Ford inser Ni, att det ej finns
något, som med hänsyn till skönhet, kvalitet och pris kan jämföras med den.

Nya Ford Roadster säljes till ett pris av Fmk. 26,800: —, Phaeton Fmk. 27,250: —, Tudor
Sedan Fmk. 33,650: —, Kupé Fmk. 33,650: —, Sport Kupé med baksäte Fmk. 36,100: — och
Fordor Sedan Fmk. 37,500: —. (Alla pris fritt Helsingfors.)

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS.
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Bilden visar det
mjukt stoppa-
de, djupa bak-
sätet, som hör
till standardut-
rustningen på
den nya Ford
Sport Kupé.
Observera sä-
tets rymlighet
och durabla
konstruktion.

Snett bakifrån tagen bild av
den nya Ford Sport Kupé, ut-

visande vagnens eleganta linjer
och solida typ. De starka
stänkskärmarna äro av kron-

Interiör av Ford Sport Kupé.
Den smakfulla inredningen,
materialets kvalitet och det
omsorgsfulla utförandet fram-
träda tydligt här liksom hos
alla de nya Ford vagnarna.



NYA FORD SPORT KUPÉ
Roadsterns sportsmässiga stil är här förenad med den täckta vagnensfördelar.
Stilig, låg, snabb. Kan väljas i olika vackra färger,
liksom alla de nya Ford-vagnarna.
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Snett framifrån tagen bild av Ford
Tudor Sedan, utvisande vagnens flotta
linjer och starka byggnad. Kylarman-
teln och de nya ekollonformade slrål-

kastarena äro helt förnicklade.

Här ses hur rymlig den nya Ford Tudor
Sedan är. Bekväma sittplatser för fem
personer. Vartdera framsätet kan fällas
framåt, gå att baksätet blir lätt åtkomligt.
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NYA FORD TUDOR SEDAN
En ovanligt rymlig och bekväm vagn. God plats för femfullvuxna.
Med sitt välvda tak och sin solskärm av militärtyp är den en vacker
täckt vagn, väl avvägd i minsta detalj.



Stålekerhjulen av spe-
cialkonstruktion, vilka
höra till standardutrust-
ningen hos alla vagns-
typer, framhäver in-
trycket av fart och rör-
lighet hos den nya Ford
Roadster. Dessa stål-
ekerhjul äro svetsade
till ett stycke, och varje
hjul har endast trettio
ekrar.

Den nya Ford Roadster
har ett ovanligt stort
förvaringsrum för res-
effekter, elegant inbyggt
i karosseriets bakre del.
Detta förvaringsrum är

försett med lås.

Suffletten på den nya
Ford Roadster kan lätt
fällas ned med en hand.
Nedfälld bildar den en
låg ram över karosse-
riets bakre del och för-
höjer vagnens flotta,
sportmässiga utseende.
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NYA FORD ROADSTER
Den nya Ford Roadster är en vagn för ungdom och sport. Den äger den snabbhet som dess låga, smakfulla, raska linjer
ge uttryck åt. Flink i starten, kraftig i loppet äger den alla de köregenskaper som utmärka en stor vagn.



Hos den nya Fordor Sedan förhöj es det tilltalande
i inredningen av att vagnens främre del på sidan
om sätet samt dörrarnas insidor äro beklädda med
en smakfullt mönstrad vävnad. En sådan inredning
påträffas knappast annat än i vagnar byggda på

beställning.

Den nya Fordor Sedan har en inbjudande och ele-
gant inredning. Överdraget går i brunt. Sätena
äro bekväma och mjuka och beklädda med håll-
bart brunrandigt tyg. Dynorna äro av fåtöljtyp.
På sidan av baksätet finns dessutom bekväma arm-
stöd. En oval lampa i bakre delen av vagnen och
en bakom framsätet anbragt hållareför bilpläden

äro detaljer som även förtjäna nämnas.
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NYA FORDOR SEDAN
Fordor Sedan är lyxvagnen bland de nya Ford-personvagnarna. En smal list sträcker sig från motorhuvens främre del
i rät linje till vagnens bakre del och runt denna. Under fönstren ovanför denna list finnes en kupformig förhöjning.
Taket och den avrundade bakre delen av vagnskorgen ha en pyroxylinbeläggning i läderbrun färg.
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Till sitt yttre påminner affärsman-
nens kupé om Sport-Kupén däri,
att takbeklädnaden baktill slutar

I kupéns bakre del finns ett 14 ku-
bikfots förvaringsrumför resgods,vars
lock har en bredd av 25 3/s tum.
Locket, som är försett med handtag,
öppnas lätt och hålles på sin plats
av hållhakar, då den öppnats. Gång-
järnen äro fullständigt skyddade för
inverkan av vatten och rost, och
luckan slutes i falsar från vilka få-
ror leda nedåt, vilket gör att rum-

vid den list, som går runt karos-
seriet. Denna beklädnad är gjord
av förstklassig svart läderimitation
och har mättats med nitrocellulosa
för att motstå sol och vatten
Beklädnaden är spänd över en fyll
ning, som uthärdar fuktighet, och
den uppbäres av stadiga träspanter.
Bakom sitsen finnes enrymlig gods-
hyllå avsedd för prover och mindre
föremål. I båda dörrarna finnes en
bekväm väska avsedd för förvaringmet blir absolut vattentätt.

av olika dokument
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AFFÄRSMANNENS KUPÉ
Affärsmannens kupé är särskilt konstruerad för de affärsmän, som under sin dagliga verksamhet måste röra sig mycket
ute. Den har ett förnämt yttre och är alltid redo att användas. Den är en praktisk
vagn för det praktiska arbetets man.
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Bekvämt och rymligt förarsäte.
Alla kontrollanordningar äro

bekvämt åtkomliga.

Stänkskärmar av krontyp och
gummibeklädnad på fotstegen

nade i klöverbladsform med
lampa i mitten.

höra till alla nya Ford-vagnar

Bilden visar det smakfulla in-
strumentbrädet på den nya Ford
Phaeton. Instrumenten äro ord-
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NYA FORD PHAETON
m eenorrEn lång, låg, snabb vagn, vars eleganta linjer vittna om den borne konstnären. En vagn som ser stilig ut

sin snabbhet och kraft, sin accelerationsförmåga och sin tillförlitlighet ger bilismen en ny charm.



Detaljuppgifter om den nya Ford-vagnen.
90—105 kilometer
i timmen

Den nya Ford är mäktig en osed-
vanlig hastighet. Den gör med
lätthet 90—105 kilometer i tim-

men. Detta är ändå en försiktig uppgift, ty vid flera
landsvägsprov har den gjort över 105 kilometer. Den
nya vagnen ligger så väl på vägen, att Ni kan färdas
långa sträckor med hög hastighet, behagligt och med
osviklig säkerhet. Även på mindre goda vägar kan Ni
hålla farten uppe. Ni blir förtjust över hur lätt Ni tager
backarna. Ni emotser de brantaste stigningar med till-
försikt, ty Ni vet, att Eder nya Ford förfogar över till-
räcklig kraft att forcera dem alla utan att förlora allt-
för mycket i hastighet,utan överbelastning av motorn

och utan att Ni behöver växla ned i onödan.

Anmärkningsvärd
accelerationsförmåga

Den nya Ford är ovanligt snabb
i starten. Vid prov med en Tu-
dor Sedan med tvenüe passa-

gerare, accelererade den från 8 till 40 kilometers hastig-
het på 8 1/2 sekund.

Hur vibrationen
förebygges

dess relativt låga varvantal, dess
statiskt och dynamiskt avvägda vevaxel och alumi-
niumkannorna. För att få tyst gång har kamaxel-
drevet tillverkats av bakelit i stället för metall, och
kammarna på kamaxeln äro så konstruerade, att
ventillyftarna följa dem tätt, varigenom ventil-
knackning förebygges.

Motorn i den nya Ford är praktiskt
taget vibrationsfri. Detta beror på

40 hästkrafters Vid 2 200 varv per minut utvecklar
den nya Ford-motorn 40 hästkrafter.
Detta varvtal är relativt lågt och visar,

motor. Den nya Ford går 8 x/2—13 km
med en liter bensin, beroende

Låg bränsle-
förbrukning

att motorn har en ovanligt hög effekt. Det betyder
också lång livslängd, ty ju lägre varvtal på motorn,
desto mindre slitage. Cylinderdiametern är 3 7/8 tum

och slaglängden 4 1/i tum.

på hastigheten. Bensinen till-
föres förgasaren genom självtryck från en svetsad
tank av stålplåt, som är sammanbyggd med
torpedhuven.
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Nytt, unikt
smörjningssystem

Smörjningssystemet är en speciell
Ford-konstruktion och utgör en
kombination av pump-, stänk-

och självtrycksystem. Oljan tryckes av pumpen upp till
ventilkammaren, varifrån den rinner med självtryck
till vevaxelns ramlager. En oljefångare är anbringad
på varje vevstakes undre lagerhalva, varigenom vid
vevaxelns rotation olja drives in i vevstakslagren, och
samtidigt stänkes olja över alla rörliga delar i motorn.
Detta är ett enkelt men effektivt system, vilket säker-
ställer god smörjning av varje lager och cylinder utan
tryck.

anbragt ovanpå motorn och lätt åtkomlig. Lednin-
garna till tändstiften utgöras av korta bronsfjädrar.
Säkerhetslåset är placerat i strömkretsen. Det ej
endast ersätter den vanliga tändningsavbrytaren, utan

i »off»-läget jordar det även hela tandningssystemet. En
stålslang skyddar den primära ledningen från ström-
brytaren till strömfördelaren. Denna primärledning är
jordad till godset i fördelaredosan, varigenom otill-
börliga försök att sluta strömkretsen förbi låset omöjlig-
göras.

Effektiv
kylning

Den nya Ford är utrustad med centrifugal-
pump och stor kylare. Fläkten, som är av
aeroplanpropellertyp, drives av pump-

axeln. Det är knappast möjligt att överhetta den nya
Ford-motorn annat än vid grovförsumlighet, exempel-
vis genom att låta motorn gå utan tillräcklig olja.

Den nya Ford-transmissionen är av
standardtyp och har tre hastigheter

Växellåda
av standardtyp

framåt och enbakåt. Huvudaxeln löper

Tandningssystem
av ny typ

Tandningssystemet är av unik kon-
struktion, utomordentligt enkelt,

i kullager, mellanaxeln på rullager och axeln för back-
drevet i bronsbussningar. Denna upplagring av trans-
missionen är den bästa, som finnes, och är därför ovan-
lig å lättare vagnar. Alla kugghjul äro tillverkade av
specialhärdat kromstål. Ni blir förtjust över hur lätt
och ljudlöst växlingen försiggår — blott med en lätt
tryckning på växelspaken.

Lätt
styrning

och garanterar vagnägaren största Den nya Ford är utrustad med självhäm-
mande styrsnäcka. Stötar från framhjulen
överföras därför icke till den körandes hän-

der. En lätt beröring av ratten är tillräcklig att styra
vagnen säkert. Det stora ratthjulet är av stål, över-

möjliga säkerhet med ett minimum av tillsyn. Den
nya generatorn är av kraftstationstyp och vattentätt
innesluten. Det finnes endast en induktionsspole,
innesluten i en vattentät dosa. Strömfördelaren är
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draget med hårdgummi. Ljuskontakten och horn-
knappen äro bekvämt placerade ovanpå ratten.

Nya
fyrhjulsbromsår

Bromsarna på den nya Ford äro

av speciell Ford-konstruktion, av

kommer på den nya Ford, emedan någon bättre ej
finnes. De äro tillverkade av finaste fjäderstål, med
breda och tunna fjäderblad. Bladantal och bredd
variera med de olika karosserierna för att ernå bästa
möjliga fjädring och köregenskaper för varje typ.
Storleken och antalet av dessa fjäderblad är ett av
skälen till den nya Ford-vagnens goda köregenskaper.
Transversalfjädrarnas konstruktion giver ökad säker-
het och effektivitet åt fyrhjulsbromsarna.

självcentrerande. Detta är den pålitligaste och enk-
laste typ av fyrhjulsbromsar, som finnes, och lättast
av alla att justera. Alla inställningar göras utifrån,
utan att någon del behöver borttagas. Inga special-
verktyg erfordras härför. Likformig och korrekt
justering erhålles fort och lätt å alla fyra hjulen. Både
bromspedal och handbroms verka på alla fyra hjulen.
Den sammanlagda bromsytan är 168 kvadrattum.
Alla anliggningsytor äro överdragna med cadmiumför
att vara rostfria.

mekanisk expansionstyp och

Hydrauliska
stötdämpare

Torr-lamell
koppling

Kopplingen är av torr-lamell typ — den
pålitligaste, som finnes. Den är också
den lättaste att hantera, i det den till-

Stötdämpare av Houdaille-typ, de
bästa hydrauliska stötdämpare, ingå
i standardutrustningen på den nya

Ford-vagnen. Dessa stötdämpare, den lågt liggande
tyngdpunkten, den ringa ofjädrade vikten och de nya
tränsversalfjädrarna samverka att göra den nya Ford
till en verkligt mjuktgående vagn.

kopplar motorn mjukt och jämnt. Den består av fyra
drivande och fem drivna lameller.

Till trefjärdedelar
avbelastad bakaxel

Bakaxeln på den nya Ford är till
3 /4 avbelastad. Axelkåporna äro
framställda av smidesstål, som

svetsats till rör. Differentialkåpan, vid vilken axel-
kåporna äro fastade med bultar, är tillverkad av valsat
U-stål. Själva-bakaxlarna uppbära intet av vagnens
vikt; hjulen löpa i rullager, som vila i bakaxelkåpan.
Alla lager i bakaxeln äro rullager. Drivkraften över-
föres genom spiralskurna kugghjul.

Bekväma, säkra
transversalfjädrar

Fjädrarna äro transversala, av

halvelliptisk typ, och speciellt
konstruerade för den nya Ford.

Denna typ, som också användes på modell T, åter-
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Stålekerhjul av
Ford-konstruktion

Hjulen äro en original-konstruktion
och utmärkas av enastående styrka.

Fyra olika färger
att välja på

Varje hjul är svetsat till ett enda
stycke. Ekrarna kunna icke lossna, och var och en av
dem kan uppbära en belastning av upp till 1 800 kilo-
gram. De yttre ekrarna korsa ej de inre, varför hjulen
äro lätta att rengöra. Varje hjul har endast 30
ekrar.

nar i den lägre prisklassen. Följande färger finnas att

välja emellan: Niagara blått, Arabia sand, ljusgrått
och metallblått. Panelerna framträda i avvikande
färger med vackra lister. Lackeringen är Pyroxylin
— en av de bästa och hållbaraste bilfärger, som finnes.
Den är okänslig för värme och köld och blir ej lätt
skadad eller rispad. Glansen ökas för varje tvättning.

Varje karosserityp kan erhållas
i fyra olika, vackra och tilltalande
färger, vilket är ovanligt för vag-

Vackra, låga
karosserier

Den nya Ford-vagnens karosserier och
linjer erinra om europeisk stil. Karos-

krontyp. Utrustning och utförande äro av en kvalitet,
som sällan återfinnes hos vagnar av lägre prisklass.
Klädseln är av gott, hållbart material och stoppningen
mjuk och bekväm. Dörr- och fönsterhandtag äro helt
förnicklade. Hastighetsmätare, bensinmätare, am-
peremätare och tandningskontakt äro monterade å
en mattförnicklad instrumentbräda, som upplyses av
en lampa i mitten. Strålkastarena och kylarmanteln
äro helt förnicklade. De täckta vagnarna äro försedda
med solskärm, och takformen är välvd. Mycken om-
tanke har nedlagts för att göra sittplatserna rymliga
och bekväma och för att bereda god plats för benen.
Obehindrad utsikt från förarsätet uppnås framåt tack
vare de ovanligt smala sidostöttorna och åt sidorna
genom de stora dörrfönstren.

serierna äro av stål och skärmarna av Triplex-glas
som ej splittras

Vindrutorna på alla nya Ford-
vagnar äro av Triplex-glas,
som ej kan splittras. Detta är av

stor betydelse ur trygghetssynpunkt, ty man har
konstaterat, att sårskador vid bilolyckor till stor del
härröra av glasskärvor, särskilt just från vindrutan.
Därtill kommer, att Triplex-glaset minskar sol-
strålarnas styrka och försvagar blandningen från mö-

tande vagnars strålkastare samt hindrar att vind-
rutan isas om vintern, vilket annars är en vanlig före-
teelse hos täckta vagnar. Dessutom är detta glas böjligt.

En tystgående
vagn

Alla försiktighetsmått hava iakttagits
för att förhindra gnisslande och
skramlande ljud. Karosseripaneler

och ramverk äro svetsade och nitade överallt, där
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brytningar kunna uppkomma i karosseriet. Grund-
stommen i Ford-karosserierna är byggd för att säker-
ställa en tyst gång och all möjlig komfort.

Standardutrustning
å alla Ford-vagnar

Smörjning
med fettspruta

Elektrisk belysning och start,
fem stålekerhjul, vindrute-
torkare, hastighetsmätare,

bensinmätare, ampéremätare, instrumentbrädes-
lampa, backspegel, bak- och stopplykta, oljemätare,
tandningslås, komplett verktygssats.

Chassiet smörjes med fettspruta, det
enklaste och effektivaste smörjnings-
system, som finnes.
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Sammandrag av specifikationer över modell A
Motor —■ 4 cyl. »L» typ, gjutna i ett block. Cylinderdiam.
3 7/8", Slaglängd 4 V/', Skatte-hkr. S. A. E. och N. A. C. C,
24.03, Bromsade hkr. 40 vid 2 200 varv.

Förgasare — 1" vertikal. Stryp- och nålventiljustering på
instrumentbrädet. »Hotspot» förvärmningsarrangemang
på inloppsröret.

Växellåda — Standard, valbar, förskjutbar, kugghjuls-
modell, tre hastigheter framåt och en bakåt. Kugghjul och
axlar av kromstålslegering, härdade. Huvudaxlarna röra
sig på kullager, sekundäraxeln på rullager och backhjulet
på bronsbussning; tillförsäkrar exceptionell hållbarhet och
tyst gång.

Styrinrättning — Självhämmande, snäcka och snäckhjuls-
sektor-modell med rulltrycklager på snackaxeln. Snäck-
hjulshuset av stål, svetsat till styrhjulskolonn av stålrör,
•åstadkommande en stadig enhet. Utväxling 11 IJi till 1
för att giva lätt styrning.

Smörjningsanordning — Kugghjulspump, som levererar
olja till en reservoar i ventilkammaren tillförsäkrande kon-
stant tillflöde genom självtryck till vevaxelns huvud-
lager. Övrig motorsmörj ning åstadkommes genom stänk-
smörjning. Oljepump, driven från nockaxeln genom spiral-
skurna kugghjul. Oljeståndsmätare, oljepåfyllning
på vänstra sidan av motorn. Oljebehållarens volym l x/ 4
gäll.

Koppling — Multipel-torr-lamell. Fyra drivande lameller,
fem drivna lameller. Slitstark metalltrådoch asbestkompo-
sitionsbeklädnad. Helt och hållet inkapslad och skyddad.
Särskilt mjuk och lätt arbetande.

Bromsar — Fyrhjuls, mekaniska, inre expanderande modell,
påverkas av såväl fotpedalen som handspaken. Trummor
11" i diam. Bromsskornas bredd 1 1/2

/

''. Total bromsyta
168 kv. tum.

Nockaxellager —5, alla 1 9/ 16
" i diam. Längd, N:o 1— 1 3/4

"

N:o 2 —
7/8", N:o 3 — 2", N:o 4 —

7/8", N:o 5 — 1".

Ventiler — Kol-krom-nickel legering.

Tandning ■— Ackumulator, induktionsspole och strömför-
delare; ny mekanisk Ford-konstruktion, vilken eliminerar
högspänningskablartill tändstiften. Stöldsäkert tandnings-
lås.

Vevaxellager — Tre huvudlager, alla 1 5/8
" i diam. Längd,

främre och mellersta 2", bakre 3 1/8 ". Lagren vitmetall,
nedre delen vilande i stål, övre delen i järn.

Ackumulator — Ford ackumulator, 6 volt. 80 amp.timmar.
Ström levereras av ny kraftstationsmodell 6-pol. generator,
automatiskt reglerad.

Startmotor — Motor av ny konstruktion.

Kylsystem — Pump och thermo-syphon. Centrifugal
vattenpump i cylinderlocket på en axel, som även driver

Vevstake — Stålsmide »X» tvärsnitt. Nedre ändans lager
vitmetall, 1 Ij2 " i diam., längd 15/8 ". Kanntappen bearbe-
tad av heldraget stålrör; fullt rörlig modell.
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fläkten. Rörkylare, 2-bladig aeroplantypsfläkt 16" diam.
driven genom justerbar »V» rem. Volyminnehåll 3 gäll.

Drivanordning — Kardanaxelrör. Särskilt grova bakaxel-
stag.

Bränsle — Självtrycksmatning från svetsad ståltank,
vilken är fästad under torpedplåten. Volyminnehåll 10
gäll. .

Belysning — Dubbeltrådiga strålkastare, kombinerad bak-
och stopplampa. Lampa på instrumentbrädet.

Fjädrar — Tvärgående halv-elliptiska både framtill och
baktill, kromstål.

Utrustning — Hydrauliska stötdämpare, hastighetsmätare,
bensinmätare, ampéremätare, tandningslås, instrument-
brädeslampa, automatisk vindrutetorkare på täckta vagnar,
handdriven på öppna vagnar, backspegel, kombinerad bak-
och stopplampa, högtrycks fettspruta för smörjning av
chassiet, verktygsutrustning, luftpump, domkraft, olje-
kontrollstång på motorn, signalhorn, stålekerreservhjul.

Instrumentbrädet — Mattpolerad nickel, försett med
hastighetsmätare, bensinmätare, ampéremätare, tandnings-
lås och lampa. Strypventil och förgasarjustering till höger.

Kontroll — Styrratt 17 1/2
// i diam. Växelspaken i mitten.

Handbromsen till vänster. Tandning och gasreglering
under styrratten, signalhornsknappen och ljusavbrytaren
i hjulets centrum. Fotgaspedal.

Ringar ■— ballong, 30 X 4.50 standard på alla person-
vagnar.

Bakaxel — Trekvart flytande modell. Ny modell helstål
bakaxelkåpa. Axlar av special Foid kolmanganstål, diffe-
rentialhjulen i ett med axeln. Spiralskurna koniska driv-
kugghjul. Rullager alltigenom.

Hjulavstånd — 103 y 2".

Framaxel —Kromstål legeringssmide, »I» tvärsnitt; »Reverse
Elliot typ» justerbara koniska rullager för hjulen.

Hjul — Ford stålekerhjul standard på alla personvagnar.

Svängningsradie — 17 fot, cirkel 34 fot.

Spårvidd — 56".

Utrymmeshöjd över marken — 9 y 2
".
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