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ven om Eder ekonomiska ställning är huru

god som helst, önskar Ni likväl veta, huru mycket Ni måste betala då Ni en gång

beslutat skaffa Eder en egen bil. *+■ •+* Vi rekommendera Eder därför att taga del

av innehållet i föreliggande broschyr, jämföra de däri upptagna automobilerna med

andra märken samt låta en auktoriserad Ford-försäljare genom en provtur visa Eder,

vad Ford-vagnen duger till. o *>■ Studera de i slutet av broschyren upptagna tek-

niska detaljerna, vilka tydliggöra Ford-vagnens viktigaste egenskaper. *+■ -*■ Dess

höga kvalitet beror på förstklassigt material i förening med precisionsarbete och nog-

granna inspektioner. -»• Dess erkänt överlägsna prestationsförmåga bevisas ytter-

ligare av millioner belåtna Ford-ägare över hela världen. ■+■ Lika enastående som

Ford-vagnens tekniska tillförlitlighet är, lika iögonenfallande är dess skönhet, linjer-



nas och färgernas harmoni. o <* o Men trots sin höga kvalitet och skönhet är Ford-

vagnen dock åtkomlig för alla, tack vare sitt låga pris, beroende på allt bättre till-

verkningsmetoder, effektiv serieproduktion och Fords grundprincip: kvalitetsvara

till lägsta möjliga pris. -«- <- -*- För Ford-vagnarnas fackmässiga skötsel svarar Ford-

Service, vilken är anförtrodd de auktoriserade Ford-försäljarna. <* -* -*- Därtill kom-

mer, att vi garantera alla våra produkter på obegränsad tid, vilket är en enastående

företeelse i automobilvärlden och bevisar Ford-vagnens överlägsna kvalitet. **■ o

Ni kan skaffa Eder en Ford-vagn på förmånliga betalningsvillkor, som vårt finansie-

ringssystem erbjuder Eder. -*- Här följer en presentation av de olika vagns-

typerna.



TUDOR
SEDAN

Denna populära 5 -personers Sedan är isynnerhet omtyckt såsom familjevagn. Fyra hydrauliska Hou-
daille stötdämpare, varmed alla Ford personvagnar äro försedda, göra åkningen bekväm och be-
haglig. Den lågt belägna tyngdpunkten och de tvärgående fjädrarna av specialkonstruktion öka dess
körsäkerhet. -<$~ -$*■ -❖- -<>■ -^--$»-«^--^--^--^.-^--s>--^--^--<>--^--s>--^»-^-.^.



De olika färgnyanserna och många specialtillbehör göra denna Sedan till en verklig lyxbil — sällsynt

för vagnar i denna prisklass. Beklädnaden är dyrbar och av synnerligen hållbart material. Sido-

lamporna tillhöra standardutrustnin^en.
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klädnaden är av Bedford vävnad eller mohair.

I Town Sedanen framträda särskilt tydligt denna linjernas smidighet, denna eleganta utstyrsel, som
göra alla nya Ford-vagnar så tilldragande. Bland de nya täckta typerna är Town Sedan en given
favorit. Baksätenas armstöd och den praktfulla inredningen gör den synnerligen behaglig. Be-



Ett elegant åkdon, som kan användas vid alla väder och som i sig förenar den öppna Roadsterns

fördelar med den slutna kupéns komfort. Den med fönster försedda suffletten kan på ett ögonblick

fällas ihop eller slås upp. Sufflettens bakstycke kan öppnas vid samtal med passagerarna på baksätet.

CONVERTIBLI
CABRIOLET

STANDARD
SEDAN

hlegans, langa, laga linjer äro utmärkande för denna familjevagn. Inredningen är durabel och ända
målsenlig. Framsätet är justerbart. Tre stora fönster tillförsäkra en obehindrad utsikt. Såsom falle
är med alla Ford-personvagnar äro även här kylarmaskeringen, strålkastarna och andra blank
metalldelar av rostfritt stål, vilket alltid bevarar sin o-lans.



Denna lyxkupé bjuder Eder allt Ni kan önska av en gedigen, elegant och smidig vagn. Sällsynt

harmoniska färgkombinationer att välja på. Även i denna vagn är sätet justerbart. Sidolamporna

inkluderade i standardutrustningen.
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STANDARD
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tioner. Rymligt bagagerum bak i vagnen.

Detta är en idealvagn för den praktiske mannen. Läkare, tjänstemän, arkitekter och affärsmän

uppskatta dess snabba acceleration, körsäkerhet och lätta manövrering även i de vanskligaste situa-



De långa, låga och raka linjerna, som löpa elegant från kylaren till suffletten, vittna om snabbhet

och god avbalancering. De djupa sätena skänka passagerarna vila och komfort under färden. Den

splitterfria vindrutan och vindruteflyglarna äro nedfallbara. Suffletten kan slås upp på några få minuter.
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PHAETON DE LUXE
PHAETON

Denna nya karosserimodell är synnerligen elegant och exklusiv. Inredningen är dyrbar och sätena

äro beklädda med äkta läder. Framsätena ihopfällbara. Färgen på hjulen kontrastera smakfullt
med karosseriet och reservhjulet är infällt i främre stänkskärmsfördjupningen/ Till standard-
utrustningen höra sidolampor och bagagehållare. Durabel beigefärgad tygsufflett.



Det är i sanning en stor njutning att köra denna smäckra och bekväma bil. Den behagliga färg-
harmonin understryker de vackra och smidiga linjerna. Den splitterfria vindrutan och vindrute-
flyglarna kunna fällas ned. Ett extra säte kan, om så önskas, till ringa kostnad inmonteras i det rym-
liga bagagerummet,
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En praktfull sportbil, som icke ens den mest anspråksfulla kan underlåta att beundra. Sportsuffletten
av specialmodell är tillverkad av pyroxylinimpregnerat beigefärgat tyg och försedd med smäckra
bågar av ädelt trä. Såväl fram- som baksätena äro beklädda med äkta läder. Till standardutrustningen
höra: reservhjul placerat i stänkskärmsfördjupningen, bagagehållare och sidolyktor. ~e- -&~ -e-



Denna eleganta kupé är en stolthet för varje ägare. Man kan öppna överbyggnadens bakstycke,

slå upp det rymliga baksätet och invitera ett par vänner med på turen. Beklädnaden är hållbar

och vacker. Vagnen är på allt sätt modern och sportmässig.

SPORT
COUPE



XORD-VAGNENS SPECIALEGENSKAPER

ROSTFRITT STÅL. Till Fords specialegenskaper
hör, att kylarmaskeringen,strålkastarna, bensintanklocketoch
andra blanka metalldelar äro av rostfritt stål, vilket är lätt att

hålla rent och bevarar sin glans oberoende av väderleken.

STÅLEKERHJUL. De nya stålekerhjulen äro syn-
nerligen kraftiga och anpassade efter ringarnas större dimen-
sion. De större ringarna sänka tyngdpunkten och öka
vagnens stabilitet. Alla i Ford-vagnen använda ringar äro

tillverkade av de ledande ringfabrikerna enligt Fords spe-
ciella bestämmelser.

SPLITTERFRI VINDRUTA. - Vindrutorna i alla nya
Ford-vagnar äro av splitterfritt glas. Detta är en vik-
tig säkerhetsfaktor, enär en stor del av de skador, som
bilolyckor vålla, uppkomma genom kringflygande glas-
skärvor.

HYDRAULISKA HOUDAILLE-STÖTDÄMPARE —

Fyra dubbelt verkande hydrauliska stötdämpare höra
till Fords standardutrustning. Tillsammans med den låga
tyngdpunkten, den ringa ofjädrade vikten och de tvär-
gående fjädrarna göra stötdämparna Ford-vagnen till en
sällsynt mjuktgående bil.

100 KILOMETER I TIMMEN. — Ford-vagnen är

en utomordentligt snabb bil. Man kan lätt färdas med den
ioo km. i timmen och den hålles säkert på vägen, varför
Ni således ej behöver köra i dammet från en annan bil.
Starten är lätt och manövreringen sker utan möda.

HELT INKAPSLAT 6-BROMSSYSTEM. — Fords
4-hjulsbromsar äro helt inkapslade. Bromspedalen verkar
på alla fyra hjulen och av den oberoende handspaken verkar
på bakhjulen. Alla 6 bromsarna äro av den invändiga, me-
kaniska typen och fullt skyddade mot damm, vatten och frost.



KUL- OCH RULLAGER. — Av Fords speciella kvalitets-
egenskaper må som en bland de viktigaste nämnas den
rikliga förekomsten av kul- och rullager. Det finnes sam-

manlagt ett trettiotal sådana, vilket är ett sällsynt stort

antal. De förhindra onödig friktion och slitning och öka i

märkbar grad bilens livslängd samt minska därvid drift-
kostnaderna.

SOLID STÅLKONSTRUKTION. — Över 40 olika
stålsorter användas i den nya Ford och alla olika sorter

hava valts med tanke på varje dels speciella användning.
Det har alltid varit Fords princip att använda den bästa
möjliga råvara och tillverka varje del av det mest ända-
målsenliga material, oberoende av priset.

UTRUSTNING. — Alla Ford modeller levereras med
följande utrustning: 5 stålekerhjul, auto-

matisk vindrutetorkare, hastighetsmä-
tare, bensinmätare, instrumentbrädes- (ÉggjJgÉ)LINCOLN

FLYGPLAN

Fordsoiv

GARANTI
Alla Ford fabrikat garanteras på obegränsad tid
och felaktiga delar ersättas eller repareras gratis
FORD

lampa, strålkastare, backspegel, kombinerad bak-och stopp-
lampa, oljenivå-mätare, fullständigt verktygsurval och säkert
tandningslås. Ett rymligt, bekvämt baksäte hör vidare till
Sport Coupe och Cabriolet vagnarnas standardutrustning
Sidolamporna höra till Town Sedan, Cabriolet, De Luxe
Sedan, De Luxe Coupe, De Luxe Roadster och De Luxe
Phaeton vagnarnas standardutrustning.

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER. — Motor, 4 cylindrar
gjutna i grupp av L-form, cylindervolym 3.286 1iter, cylinder-
diameter 98,4 mm, slaglängd 108,0 mm, bromsade hästkrafter
40, 2.200 slag i minuten. Torr lamellkoppling. Kardandrev.
Oljebehållaren rymmer 5 liter, bensinbehållaren 40 liter.
Ballongringar4,75 x 19.Axelavstånd 2,629m. Vändradie 5,2m.

Vi förbehålla oss rätt att när som helst utan ansvarighet
vidtaga ändringar utan föregående med-
delanden både beträffande priserna, de
tekniska detaljerna och utrustningen.
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