
j%lj skönhet
> i den

NYA

L/e nya Fordkarosse-
rier som när presenteras
£e en ny måttstock lör
vad INi kan begära av

en vagn till lågt pris.



FORD



maskineriets förenkling, prestationsförmåga,
hållbarhet och ekonomisk funktion har
Fordvagnen småningom nått en fullkomning
som motsvarar en erfaren motormans önsk-
ningar. Några ytterligare förbättringar ha
knappast vidare kunnat påyrkas, därför

kommer Fordvagnen i sin nyaste gestalt icke med
några omstörtande nyheter i mekaniskt avseende.

Så mycket märkligare är i stället den förvandling de
nya karosserityperna förete: en grace i konturer och
linjer, en harmoni i detaljerna, som tillfredsställer den
moderna kulturmänniskans raffinerade skönhetskrav.

Vagnens främre del har gjorts högre på ett sätt som
utomordentligt fördelaktigt inverkar på totalintrycket.
Kylaren är högre och smalare än förr, motorhuven
längre och torpeden kortare och högre. Ge akt på de
smakfulla stänkskärmarna av krontyp. De böja sig i en
elegant båge mot fotsteget och välvningen över bak-
hjulet har ytterligare vunnit på att skärmen för-
längts nedåt.

Hjulens diameter har minskats, varemot ringdimen-
sionen är större än förr. Tyngdpunkten har förflyttats
närmare marken, vilket ger större stabilitet. Trygg-
heten och bekvämligheten har härigenom ökats.

Alla obetäckta delar — strålkastare, kylarmantel,
hjulnav, baklyktor, torpedlist och stötfångare — äro
av rostfritt stål.

Den yttre gestaltningens konstnärliga värde förhöjes
ytterligare genom de nya utsökta färger, vari de olika
karosserityperna presentera sig. Till allt detta kom-
mer en ökad rymlighet, en gedignare utrustning, en
komfort, som på ett radikalt sätt förskjuter propor-
tionerna mellan en automobils värde och pris.
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DEN NYA FORD ROADSTER.
Utpräglat modern typ. Observera den
hopfällbara vindrutan, som också
förekommer hos Phaeton-modellen.
Den med pyroxylin impregnerade
kuren är också en Ford-nyhet.

32.900: —

DEN NYA FORD SPORT COUPE.
De låga, sportmässiga linjerna äro ett
uttryck för vagnens snabbhet. Också
taklinjen är lägre. 38.100: —



DEN NYA FORD CABRIOLET
med hopfällbar kur. Förarsätet är
flyttbart. Denna populära vagn har
isin nya gestalt fått en ökad charm.

44.100: —

DEN NYA FORD STANDARD COUPE.
Helt nya tilltalande linjer. Observera
den franska stilen på själva kupén.
Den sänkta taklinjen har ej minskat
vagnens inre höjd. 37.300:



DEN NYA FORD PHAETON.
Utmärkande för denna vagn är
dess låga svepande linjer. Dör-
rarna äro bredare. Sätena ha
gjorts lägre och sidohöjden har
ökats. 34.000: —
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DEN NYA FORD FORDOR SEDAN.
Ge akt på hur listen, som löper från
motorhuvens främre del runt karos-
seriet, från torpeden bakåt behand-
lats olika på de olika vagnstyperna.

42.000: —

TILGMANNS TRYCKER



DEN NYA FORD STANDARD SEDAN.
Man fäster sig särskilt vid den nya stilen på

strålkastarena, den minskade hjuldiametern,
de större hjulnaven och den ökade dimensio-
nen på ringarna. Utseendet och körsäker-
heten ha vunnit på denna förändring.

43.000: —

DEN NYA FORD TOWN SEDAN.
Ge akt pästänkskärmarnas nya utform-
ning. Hela vagnen är ett uttryck för en
ny tids krav på komfort och skönhet.

46.000: —



DEN NYA FORD TUDOR SEDAN.

Tack vare det förlängda karosseriet har tillträdet till bakre
delen av vagnen kunnat göras bekvämare och utrymmet för
passagerarna ökas. Exteriören är utomordentligt tilltalande.

36.500: —


