


FORD (/Åjdaefc
' refect on todellinen Fordin laatutuote, jonka hinta on uskomattoman huokea.
Sen uudenaikaiselle ulkomuodolle ovat ominaisia pehmeät, rauhalliset ääri-
viivat. Se on todella arvokkaan ja hienon näköinen vaunu. Ja se on hieno, sekä
mekaaniselta rakenteeltaan että ulkomuodoltaan. Sisustus on myös laatutyötä
ja matkustajilla on mukavasti tilaa. Sekä ajajat että matkustajat viihtyvät siinä
hyvin. Tämän vaunun omistajat eivät tunne käsitettä matkaväsymys.

UUSI FORD »PREFECT»
2.0V1 NEN SEDAN
Leveästä ovesta pääsee mukavasti astu
maan sekä etu- että takaistuimelle

Matkatavarat säilytetään tilavassa säi-
liössä, jonka kantta voidaan tarvit-
taessa käyttää ylimääräisenä tavara-
telineenä. Varapyörää varten on eril-
linen säiliö.

Ylöspäin avautuvan moottorivaipan an-
siosta pääsee koneeseen helposti käsiksi.

Jarrutanko ja muut ajolaitteet ovat hel-
posti käden ulottuvilla.

Vaunun takaosa on uudenaikaista
virtaviivaista mallia.

Riittävästi tilaa neljälle aikuiselle

I ässä on todella »pikkuvaunu», jota jokainen autoilija tervehtii ihastuksella. Sitä ei oikeastaan luulisi »pikkuvaunuksi», niin suuren näköinen seon
ulkoa ja niin tilava se on sisältä. Kaikilla matkustajilla on yllin kyllin tilaa. He voivat mielin määrin ojennella jäseniään ja istua asennossa, joka kulle-
kin parhaiten soveltuu. Matkustaminen on mukavaa, vaivatonta ja miellyttävää. Mitä muuta voisittekaan vaatia? Miksi siis oikeastaan maksai-
sitte enemmän ?

»Prefect» on todellinen perhevaunu. Varsinkin nuoriväki on ihastuva siihen iki-hyväksi. Siihen sopii mainiosti neljä aikuista, hätätilassa viisi-
kin. Ovet ovat leveät ja ikkunat suuret. Mikä onkaan hauskempaa kuin helppo pääsy vaunuun ja vapaa näköala kaikkiin suuntiin?
»Prefectin» rakentajat ovat monella muullakin tavalla ajatelleet matkustajien mukavuutta ja turvallisuutta. He ovat suunnitelleet vaunuun »keski-
painoituksen», joka merkitsee sitä, että kaikki matkustajat on sijoitettu akselien ja jousien väliin. Paino on jakautunut sopivasti ja seurauksena
on mukava ajo. Istuimet ovat myös oikein jousitetut, joten jokainen voi istua luonnollisessa ja mukavassa asennossa.



FORD El FEL
Takana tilava matkatavarasäiliö

( / | Eifel on kestävyydellään ja suoritus-

/ i kyvyllään saavuttanut mainetta kautta maa-

ilman. Sen 34-hevosvoimaisen moottorin halkai-

sija on 63.5 mm ja iskunpituus 92.45 mm. Sylinteri-

tilavuus on 1172 kuutiosenttimetriä. Se on varus-

tettu kaikilla tarpeellisilla laitteilla. Siinä on kak-

soistuulilasinpyyhkijät jayhdistetty seis- ja takavalo.

Sähköiset suunnanosoittimetovat upotetut ovenpie-

liin. Hansikaslokeroon kojelaudan oikealla puolella.
Sanalla sanoen: se tarjoaa täydellistä suuren vaunun

mukavuutta pikkuvaunun hintaan. Ja sen ajaminen-

kin tulee tavattoman huokeaksi sillä Ford Eifel on

todella »pieniruokainen». Niin vakuuttavat tyyty-

väiset omistajat ja samaa todistavat lukuisat kokeet.

O/Y Ford A/B
HELSINKI

Eifelin moottoriin on helppo päästä käsiksi. Molemmat etuistuimet voidaan taittaa kokoon

Hämeenlinnassa, jouluk. 21 p:nä 1938.

Matkatavarasäiliö on tilava Varapyörä on kiinnitetty matkatavarasäiliön kanteen

Ford Eifel on vuosi vuodelta saavuttanut yhä suuremman kannattaja- ja ystäväjoukon. Sen terhakan moottorin

tavaton suorituskyky on saanut osakseen ammattimiesten yksimielisen tunnustuksen. Se on saavuttanut loista-
via tuloksia lukuisissa luotettavuuskilpailuissa meillä ja muualla. Se on todella ilmiömäisen taloudellinen käyttö-
vaunu, se on kaunis, nopea, voimakas ja vankka. Näillä ominaisuuksilla se on hankkinut ystäviä kaikissa piireissä

ja kaikissa ammateissa. Kaikilla on tuoreessa muistissa viime syksynä järjestetty Eifel-koe Suomessa: lähes 3000
km:n ajo, 17 eri ajajaa kaikenlaisilla teillä, kaikilla ilmoilla, 17 virallista tarkastusta ja tulokseksi keskimääräinen
kulutus 6.9 I. 100 km. kohti. Kölnin Ford-tehdas, jossa Eifel valmistetaan, ilmoittaa noin 8 litraa/100 km. kohti.

Muutkin käyttökustannukset ovat tavattoman alhaiset. Ostohinnan huokeus tulee ihmetyttämään Teitä.

Eifelin ulkonäkö on kuin suuren vaunun

Olen käyttänyt Ford Eifel-vaunua kolmatta

vuotta kesät ja talvet sekä sinä aikana tullut

huomaamaan tämän vaunun ensiluokkaisen laa-

dun ja taloudellisuuden. Vaunussa ei ole suo-

ritettu minkäänlaisia korjauksia ja on sen kulu-

tuskin ollut hyvin pieni, vain n. 6.5 1. 100km. koh-

ti. Vaunu on kevyt ohjata, tukeva ja ketterä ka-

pealla ja huonollakin tiellä. Suosittelen vaunua

sopivana jaerittäin taloudellisenaperhevaununa.

Kalervo Pora

Ford Eifeliä on vuodesta vuoteen kehitetty ja parannettu. Moottori pystyy suorituksiin, joihin on totuttu vain

urheilumoottoreiden yhteydessä. Huippunopeus on siinä 100 km. seutuvilla. Mutta vielä tärkeämpää on sen

hämmästyttävä kiihtyväisyys, sen uupumaton suorituskyky jatkuvasti suurilla nopeuksilla ajettaessa, sen mäen-

nousukyky ja hyvä tievarmuus. Moottori on sijoitettu kauas eteen ja se on rakenteeltaan vähän tilaa ottava. Siten

jää enemmän tilaa matkustajille ja matkatavaroille. Tilavaan säiliöön pääsee sekä sisältä että ulkoa. Sisustus on

maukkaasti suunniteltu. Istuimet ovat pehmeät ja mukavat. Ford-jousitus takaa turvallisen ja varman ajon. Sen

ohjaus on helppoa ja vaivatonta, tiellä pysyminen varmaa, käänteiden otto nautintoa ja suurkaupungin ajo

miellyttävää urheilua. Näppärä kuin Eifel, sanotaan, kun halutaan autoa kehua.

KESKIMÄÄRÄINEN KULUTUS 6,9 L. BENSIINIÄ 100 KILOMETRIA KOHTI
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Ptefact &é* 1
MOOTTORI. — 4-syl. L-tyyppiä, sylinterit valetut ryhmään. Sylin-
terin läpimitta 2.5" (63.5 mm). Iskunpituus 3.64" (92.45 mm).
Sylinteritilavuus 1.17 Itr. Teho 34 HV. 3-laakerinen, staattisesti
ja dynaamisesti tasapainoitettu kampiakseli. Nelipisteinen kumi-
kiinnitys.
VOITELUJÄRJESTELMÄ. — Hammaspyöräpumppu painaa öljyn
kaikkiin kampiakselin ja nokka-akselin laakereihin sekä kiertokankien
laakereihin. Kampikammion tilavuus 2.55 litr.
SYTYTYS. — Kennosto ja induktiokela. Automaattinen sytytyksen
säätö.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ. - 32 litran bensiinisäiliö takana.
Kalvopumppua käyttää nokka-akseli. Putouskaasuttaja.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ. - Termosifooni. Kiilahihnan käyt
tämä kaksisiipinen tuuletin. Lam e I lei Ila varustettu putki jäähdyt -

täjä. Jäähdyttäjän tilavuus 6.8 litr.
VAIHDELAATIKKO. — Vinohampaiset, keskenään jatkuvassa kos-
ketuksessa olevat hammaspyörät. 2. ja 3. vaihde synkronisoidut.
Öljymäärä 0.71 litr.
KYTKIN. — Kuiva yksilevykytkin joustavine kytkinlevyineen.

TAKA-AKSELI. — 3/4 kevennetty. Kardaaniakseli- ja kolmiotuki-
veto. Välityssuhde 5.5:1. Viistohampaiset kartiovetopyörät. Rulla-
laakerit kaikkialla.

KEHYS. — Kahdesta kohdasta taivutettu. Laipan leveys 3,8 sm.
Korkeus 10.2 sm. Suurin pituus 3.55 m. Kolme vankkaa poikkitukea.
OHJAUSLAITE. — Kierukka- ja mutterityyppiä. Välityssuhde
10:1. 3-puolaisen ohjauspyörän läpimitta 40.5 sm.

JOUSET. — Fordin poikittaisjouset edessä ja takana. Itsevoitelevat
jousinivelet. Kahtaalle vaikuttavat, säädettävät nesteiskunvaimen-
tajat kaikissa pyörissä. Kaikki liitoskohdat eristetyt kumilla.
RENKAAT JA PYÖRÄT. — Pyörät puristettua terästä vahvistetuin
vantein. Renkaat 5.00 16".

F. TILGMANN OY.

MOOTTORI. — 4-sylinterinen. Syl. -läpimitta 63.5 mm. Iskunpi-
tuus 92.45 mm. Tilavuus 1.17 I.Teho 34 HV. Puristussuhde 6.6:1.
Sivuventtiilit. 3-laakerinen kampiakseli. Kevytmetallimännät. Pako-
venttiilissä istukkarenkaat. Kampiakselin hammaspyörä kuitutiivis-
tettä. Kolmipisteinen kumikiinnitys.

VOITELU. — Kampiakselin, kiertokangen ja nokka-akselin laakerit
voidellaan paineöljypumpun avulla, sylinterinseinät ja männäntapit
saavat roiskevoitelun.

SYTYTYS. — Automaattisesti säädettävä kennostosytytys. 6 vol-
tin kennosto. 85 amperituntia.

KYTKIN. — Yksilevy-kuivakytkentä.

VAIHDELAATIKKO. - Synkronisoitu 2 ja 3 vaihde

TAKA-AKSELI. — Viistohampaiset kartiovetopyörät. Välityssuhde
5.5:1. Kauttaaltaan rullalaakeroitu.

JÄÄHDYTYS. — Termosifoonijäähdytys. Sisältö 7 litr.

POLTTOAINE. — Polttoainesäiliö takana. Tilavuus 30 litr. Putous-
kaasuttaja käynnistyslaitteineen. Kampiakselin käyttämä kalvo-
pumppu suorittaa polttoaineen imun.

OHJAUS. —Kierukka-ohjaus. Välityssuhde 10:1. Kääntösäde 10 m.

JOUSITUS. — Poikittaisjouset edessä ja takana. Etujouset sijaitse-
vat akselin edessä, takajouset akselin takana. Kahtaalle vaikutta-
vat nesteiskunvaimentajat edessä ja takana.

PYÖRÄT. — Levypuolapyörät. Renkaat 5.00 16".

JARRUT. — 4-pyöräjarrut — jarruhihnan kokonaispinta-ala 722
sm-. Käsijarrut vaikuttavat takapyöriin.

HELSINKI °/y F O R D A/B HELSINKI


