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li taloudellinen asemanne miten hyvä tahansa,

tahdotte kuitenkin tietää, miten paljon Teidän on maksettava kun olette kerran päät-

tänyt hankkia oman auton. Teidän kannattaa senvuoksi tutustua esillä olevaan

kirjaseen, verrata siinä esitettyjä autoja toisiin merkkeihin ja antaa valtuutetun Ford-

myyjän näyttää Teille koeajolla, mihin Ford-vaunu pystyy. **■ **■ Silmäilkää tämän

kirjasen lopussa olevia teknillisiä yksityiskohtia, jotka osoittavat Teille Ford-auton tär-

keimmät ominaisuudet. -+- Ford-auton korkea laatu perustuu valmistusaineiden

ensiluokkaisuuteen, tarkkuustyöhön ja lukuisiin huolellisiin tarkistuksiin. <- o **■

Sen voittamattoman suorituskyvyn todistajina ovat sitäpaitsi miljoonat tyytyväiset

omistajat kautta maailman. *e* •*>■ Yhtä ainutlaatuinen kuin on Ford-auton teknilli-

nen pätevyys, yhtä silmiinpistävä on sen kauneus, ääriviivojen ja värien sopusointu.



<:

Huolimatta korkeasta laadustaan ja kauneudestaan on se kuitenkin kaikkien ulottu-

villa huokean hintansa vuoksi. -*- *+* -*» Sen huokea hinta johtuu yhäti parannetta-

vista valmistusmenetelmistä, tehokkaasta joukkotuotannosta ja Fordin alkupe-

räisestä periaatteesta: laatutavaraa mahdollisimman huokeaan hintaan. -*- -*• <- Ford-

autojen ammattitaitoisesta huollosta vastaavat valtuutetut Ford-myyjät.

Tämän lisäksi Ford antaa kaikista tuotteistaan takuun rajattomaksi ajaksi, mikä on

ainutlaatuinen ilmiö automaailmassa. **■ •+■ **■ Ford-auton voitte hankkia edullisilla

maksuehdoilla, jotka rahoitusjärjestelmämme tarjoaa Teille. Ja nyt seuraa eri

korimallien esittely. -*»- «&■



TUDOR
SEDAN

Tämä sopusuhtainen 5-hengen Sedan on erittäin suosittu perhevaunu. Neljä Houdaille nesteiskun-

vaimentajaa, joilla kaikki Ford-henkilöautot on varustettu, matala painopiste ja erikoismalliset poi-

kittaisjouset lisäävät ajovarmuutta. ■«&- •*. -*» ■•«**■ -«• ■«*- -*- -*- «<*•■ •*>■ •-;>■■ «üs* ■«*>■ -s* «*<•■ «*>■



Eri väriyhdistelmät ja monet erikoisvarusteet tekevät tämän Sedanin todelliseksi loistovaunuksi,

jollaisia harvoin tapaa huokeahintaisten vaunujen joukossa. Päällystys on hienoa ja erittäin kestävää

ainetta. Sivulyhdyt kuuluvat standardvarusteisiin.

DE LUXE
SEDAN

TOWN
SEDAN

Town Sedanissa ilmenevät erikoisen selväpiirteisinä ne sulavat ääriviivat ja sopusointuiset värit,
jotka tekevät kaikki Ford-vaunut niin miellyttäviksi. Uusien umpivaunujen joukossa Town Sedan
on erikoisen suosittu. Takaistuimen käsinojat ja kallisarvoinen sisustus tekevät sen harvinaisen
loisteliaaksi. Päällystys on joko Bedford-kudosta tai mohairia.



Hienostunut ajoneuvo, joka soveltuu käytettäväksi kaikilla ilmoilla ja jossa yhdistyvät avovaunun
ilmavuus ja umpivaunun suljettu mukavuus. Ikkunoilla varustettu kuomu voidaan tuossa tuokiossa
taittaa kokoon tai asettaa paikoilleen. Istuin on päällystetty miellyttävällä Bedford-kudoksella.
Takaseinä voidaan avata kun halutaan keskustella varaistuimella matkustavien kanssa. -*- *&■ ~e~

CONVERTIBLE
CABRIOLET

STANDARD
SEDAN

Pitkä ja matala ulkonäkö on ominaista tälle perhevaunulle. Sisustus on hienostuneesti vii-

meistelty. Etuistuin on siirrettävä. Takaistuin on tilava ja mukava. Kolme isoa ikkunaa takaa

esteettömän näköalan.



Tällä autolla ajaessanne tunnette, että se on juuri se vaunu, jota aina olette toivonut. Valittavissa

on useita eri väriyhdistelmiä. Vaunun sisus on päällystetty joko mohairilla tai tummanruskealla

Bedford-kankaalla. Istuin voidaan helposti siirtää ajajalle mukavimpaan asentoon.

DE LUXE
COU P E

'^EaäZa^aaaP

STANDARD
COUPE

Erinomaisen sovelias ajoneuvo lääkäreille, liikemiehille ja kauppamatkustajille. Sen ääriviivat ovat
harvinaisen miellyttävät ja se on erittäin mukava ja käytännöllinen kulkuneuvo. Fordin nopea kiih-
tyväisyys ja ajovarmuus pääsevät siinä täysiin oikeuksiinsa. Kuten kaikissa uusissa Ford-
autoissa ovat tässäkin jäähdyttäjän suojus, lamppujen kehykset ja muut kiiltävät metalliosat ruostu-
mattomasta teräksestä, joka aina säilyttää kiiltävän loistonsa. -^-d--^-^-^^--ö--d--ö-^».



Ääriviivat ovat matalat, suorat ja pitkät, ulottuen sulavasti jäähdyttäjästä takimaisen lokasiiven kaar-
teeseen. Istuimet ovat syvät ja matkustajat istuvat matalalla vaunussa. Pirstoutumaton tuulilasi ja
sivusuojukset voidaan helposti kääntää eteenpäin. Kuomun voi yksi henkilö mukavasti ja nopeasti
taittaa kokoon.

'^Eaäa^ai^aaaP

PHAETON DE LUXE
PHAETON

Tämä uusi korimalli on erikoisen hieno ja kaunis. Syvät ja pehmeät istuimet on päällystetty oikealla,
kallisarvoisella nahalla. Etuistuimet voidaan taittaa kokoon. Pyörien väritys on sopusoinnussa korin
värien kanssa ja varapyörä on sijoitettu etulokasiiven taipeeseen. Vakinaisiin varustuksiin kuuluvat
sivulyhdyt ja matkatavarakannatin. Kuomu on kestävää, vaaleanruskeaa kangasta. ■«- <- -o-



On todella suuri nautinto ajaa tällaista siroa ja mukavaa autoa. Kauniita ja joustavia ääriviivoja

tehostavat miellyttävät väriyhdistelmät. Pirstoutumaton tuulilasi ja sivusuojukset voidaan taittaa

eteenpäin. Takana on tilava matkatavarasäiliö. Varaistuimen voi saada pienestä lisämaksusta, -e*

m^Ž^aaSaaar

ROADSTI R

iFyTij^*'^^

D E LUXE
ROADSTERTER

Loistelias urheiluvaunu, jota ei kaikkein vaativaisinkaan henkilö saata olla ihailematta. Erikois
mallinen urheilukuomu on ruskeasta pyroksyliinipäällysteisestä kankaasta ja varustettu siroilla puu
kaarilla. Sekä etu- että takaistuimen päällystys on oikeata ruskeaa nahkaa. Tavallisiin varustuk
siin kuuluvat: lokisiiven taipeeseen asetettu vararengas, matkatavarakannatin ja sivulyhdyt. -**>



Tämä hienostunut vaunu on jokaisen omistajansa ylpeys. Kun taka- ja etuistuimen välinen sei-

nämä avataan muodostuu ikäänkuin 4-hengen auto. Päällystys on kestävä ja siro. Auto on kaikin

puolin muodikas ja «^-«^^^•^-^^-«^-«^^^-^►-^-^^►-^

SPO R T
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/ORD-VAUNUN ERIKOISPIIRTEITÄ

RUOSTUMATON TERÄS — Ford-vaunun erikois-
ominaisuuksia on se, että jäähdyttäjän kehys, valonheittäjät,
takalamppu, bensiinisäiliön tulppa ja muut kiiltävät teräs-

osat ovat ruostumatonta terästä, mikä on helppo pitää puh-
taana ja pysyy kiiltävänä ilmavaihteluista huolimatta.

TERÄSPUOLAPYÖRÄT — Teräspuolapyörät ovat eri-
koisen tukevat ja kestävät. Pyörien pienempi koko ja
isommat renkaat alentavat painopistettä .ja lisäävät vau-

nun tukevuutta. Kaikki Ford-autoissa käytetyt renkaat
ovat johtavien rengastehtaitten valmistamia Fordin eri-
koisten määräysten mukaisesti.

PIRSTOUTUMATON TUULILASI -~ Kaikkien Ford-
henkilövaunujen tuulilasit ovat pirstoutumatonta lasia. Se on

tärkeä varmuustekijä koska suurin osa auto-onnettomuuk-
sissa sattuvista vahingoista johtuu sinkoutuvista lasin-
sirpaleista.

HOUDAILLE NESTEISKUNVAIMENTAJAT —Neljä
kahtaalle vaikuttavaa nesteiskunvaimentajaa kuuluu For-
din varusteisiin. Matala painopiste, pieni jousittamaton
paino, poikittaiset jouset iskunvaimentajineen tekevät uu-

desta Fordista harvinaisen mukava-ajoisen vaunun.

100 KILOMETRIÄ TUNNISSA - Ford on tavattoman

nopea auto. Sillä pääsee helposti ioo km. tunnissa
ja se pysyy helposti tiellä, joten Teidän ei tarvitse ajaa
toisen auton pölyssä ellette halua. Käyntiinlähtö on helppo
ja ohjaaminen vaivatonta.

TÄYSIN KOTELOIDUT JARRUT — Uuden Fordin
4-pyöräjarrut ovat täysin koteloidut. Neljään pyörään
vaikuttavat jalkajarrut ja niistä erilliset ja riippumattomat
käsijarrut ovat mekaanista ja sisältäpäin laajenevaa tekoa
ja jarrupinnat ovat täysin suojatut vedeltä, lialta ja pölyltä.



KUULA- JA RULLALAAKERIT — Fordin erikoisista
laatuominaisuuksista on tärkeä kuula- ja rullalaakerien
runsas käyttö. Niitä on kaikkiaan kolmisenkymmentä, mikä
on harvinaisen suuri määrä. Ne estävät tarpeetonta han-
kausta ja kulumista ja lisäävät huomattavasti auton ikää
pienentäen käyttökustannuksia.

TUKEVA TERÄSRAKENNE — Yli 40 eri teräslajia
käytetään uudessa Fordissa ja kaikki eri lajit on valittu
kunkin osan erikoistarpeita silmälläpitäen. Fordin peri-
aatteena on aina ollut käyttää mahdollisimman hyviätarpeita
ja valmistaa kukin osa kaikkein soveliaimmasta aineesta
hintaan katsomatta.

VARUSTEET — Kaikki Ford henkilövaunut toimitetaan
seuraavilla varusteilla: 5 teräspuolapyörää, automaattinen
tuulilasin pyyhkijä, nopeusmittari, ben-
siinimittari kojelaudalla, valonheittäjät,
takapeili, yhdistetty taka- ja seislyhty,
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mitään edesvastuuta.
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Kaikki Ford-tuotteet on taattu rajattomaksi ajaksi ja aineeltaan tai
valmistukseltaan vialliset osat korvataan tai korjataan ilmaiseksi.

TAKUU

öljytason osoittaja, täydellinen työkaluvalikoima ja varma
sytytyslukko. Tilava, mukava takaistuin kuuluu senlisäksi
Sport Coupen ja Cabrioletin varusteisiin. Sivulyhdyt kuulu-
vat Town Sedanin, Cabriolet'in, De Luxe Sedanin, De Luxe
Coupen, De Luxe Roadsterin ja De Luxe Phaetonin vakio-
varusteisiin.

MUITA ERIKOISUUKSIA — Moottori, 4-sylinteriä, L-
muotoinen ryhmään valettu, sylinteritilavuus 3.286 ltr., sylin-
terin läpimitta 98.4111111 (3 7/8") iskunpituus 108,0 mm(4l/4")
jarrutettu hevosvoima 40, 2,200 kierrosta minuutissa.

Kuiva yksilevykytkin. Kardaaniputki. öljysäiliöön mahtuu
5 litraa, bensiiniä mahtuu 40 ltr. Pallorenkaat 4.75x19.
Akselin väli 2,629 m (103 1/2"). Kääntösäde 5.2 mtr.

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoi-
tusta hintoihin, teknillisiin yksityiskoh-
tiin javarusteisiin milloin tahansa ilman
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