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Tutustukaa
Fordsonin moninaisiin

käyttömahdollisuuksiin
viipymättä paikkakuntanne val-

tuutetun Ford-myyjän puheilla. Hän on
on nopein kaikista traktoreista,

mikä teiden kunnostuksessa merkitsee
selvillä uuden Fordsonin monista käyttö-
mahdollisuuksista ja hänellä on myös tie-
dossaan, mistä voitte hankkia esim. lumen
auraukseen tarvittavat lisälaitteet ja minkä
hintaisia ne ovat. Hänellä on myös tark-
koja tosikokemuksiin perustuvia lausuntoja
ja laskelmia, joista käy selville, miten paljon
Fordsonin avulla voidaan alentaa teiden
kunnossapitokustannuksia. Varmaankin
nämä seikat Teitä erikoisesti kiinnostavat.
Hänellä on myös palveluksessaan taitavia
Fordson-mekaanikkoja ja varastossaan oi-
keita Fordson-varaosia.

melkoista ajansäästöä. Varsinkin talvis-
aikaan, jolloin tiet on varhaisena aamu-

hetkenä saatava liikennöitävään kuntoon,
nopeus on korvaamaton seikka. Fordsonia
käyttävä tieurakoitsija voikin ottaa kun-
nossapidettäväkseen paljon pidempiä tie-
osuuksia kuin aikaisemmin ja hoitaa ne
paljon paremmin ja huokeammalla. Myös

kunnat voivat huomattavasti edistää oman

seutunsa taloudellista vaurastumista pitä-

mällä tiet hyvässä kunnossa kesällä ja tal-
vella.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y

Fordsonilla käypä siirrettävä ilmakompressori
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r I talviliikenne maamme kaduilla jamaan-

teillä vilkastuu vilkastumistaan. Umpi-
vaunuja tuodaan maahamme yhä enem-

män ja niitä käytetään kautta vuoden.
Linja-autoliikennekin on kasvanut nope-

asti ja näin syntyneet uudet olosuhteet
vaativat uusia apuneuvoja teiden pysyt-
tämiseksi kunnossa talviliikennettävarten.

Lumiauran vetäjinä on tähän asti ollut
pakko käyttää hevosia, kun mitään pa-

rempia apuneuvoja ei ole ollut saatavissa.
Lumenauraaminen niillä oa kuitenkin ollut
peräti työlästä, hankalaa ja — kallista,
koska ainakin kaksi, useimmissa tapauk-
sissa neljä jopaviisikin miestä on tarvittu
apuna. Lisäksi edistyy työ hevosilla hi-
taasti. Hevoset vetävät lumiauraa ja

Paksutkaan kinokset eivät peloita Fordsonia,

on niiden siis ensin saatava kavioilleen
tuki pehmeässä lumessa. Ei ole niin ollen
ihme, että liikennekustannukset ja hai-
riöt ovat olleet yleisiä. Tehokkaampaa
apuneuvoa on kipeästi kaivattu.

Luistin- ja kilpa-ajoradat puhtaiksi Fordsonilla.

Fordson on lumenpoistamis-pulman ainoa
oikea ratkaisu. Se työntää edellään
tai telaketjuilla varustettuna vetää ke-
vyttä lumiauraa ja kokemus osoitta, että

pahoinkin tukkeutuneetliikeristeykset ovat
sen avulla pian liikennöitävässä kunnossa.

Kumipyörillä varustettu Fordson on mainio vetäjä. Tiekarhulja on työtä sekä kesällä että talvella.
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A utoliikenteen vilkastuessa
■"■ uusien teiden rakentami-
seen ja vanhojen kunnostami-
seen tarvitaan yhä enemmän
työvoimaa. Uudenaikaisten
tiekoneiden vetäjänä hevonen
ei enää tule kysymykseen —

tarvitaan tehokkaampaa, hel-
pommin hallittavaa ja talou-
dellisempaa voimaa.

Uusi Fordson-traktori on kuin
luotu teiden kunnostajaksi.
Se on riittävän nopea ja voi-
makas liikuttelemaan raskaita-
kin koneita. Ja monipuolisuu-
tensa vuoksi se tulee kaikkein
halvimmaksi, sillä sen ei kos-
kaan tarvitse olla työttömänä,
olipa Fordsonin omistajana
sitten maalaiskunta, kaupunki,
yksityinen henkilö tai tieura-
koitsija. Tänään se vetää tie-
höylää, huomenna se kuljettaa
soraa, seuraavana päivänä se
käyttää sepelinmurskaajaa
j. n. e. Talvella se työntää
lumiauraa, kuljettaa kiviä ja
rakennusaineita, puhumatta-
kaan sen monista käyttömah-
dollisuuksista maanviljelyksen
palveluksessa.

Fordso ni n soveltuvaisuutta
mitä moninaisimpiin töihin to-
distaa osaltaan myös se seikka,
että näitä voimakoneita ny-
kyisin on käytännössä noin
700,000 kaikkialla maailmassa.

relaketjut lisäävät Fordsonin muutenkin suurta työntövoimaa Fordson voi myös vetää tavallista lumiauraa

Oikea lumiveturi-aura sekä edessä että takana Tiehöylä poistaa lumen parhaiten tasaisilta kaduilta

Fordson Tiekarhun ansiota on maanteittemme huomattava parantuminen viime vuosina Tiekarhu höyläämässä maantien syrjää



Uuden Fordson-traktorin tärkeimmät parannukset
A Enemmän voimaa. 30 jarrutettua hevosvoimaa 1000kierr./
■" min. Sylinterien läpimitta 4 i y B", iskupituus 5". Korkeapuristus-

mallia. Matalapainekansi paloöljyä varten. Näin ollen lisääntyy
moottorin sylinteritilavuus 267 kuut. tuumaan.

Helppo käyntiinpano. Korkeajännitysmagneetto koteloi-
"• tuine heilahdusankkurikytkimineen. Peitetty johto.

-» Uudet etulämmittäjähaaraputket ja kaasuttaja.
0 Yksinkertainen polttoainejärjestelmä — bensiini tai paloöljy.

A Parannettu jäähdytys vesipumpun avulla.
*' Parannettu ilmasuodatin suurine vesitilavuuksineen.

6Vaihdelaatikko rakennettu uudestaan raskasta
• työtä silmälläpitäen. Rullalaakeri laadittu kauttaaltaan

kovaa työskentelyä kestäväksi. Lisälaakeri asetettu suureen vaih-
delaatikon hammaspyörään.

*7 Vaihde laatikko jarrua parannettu. Moninkertaisen
" levyryhmän pintaa suurennettu paremman jarrutuksen ai-

kaansaamiseksi. Tanko ja jarrusäppi ovat asetetut pitämään jar-
rua »on»-asennossa,

BRullalaakerit tasauspyörästössä lisäävät teholt-
- kuulta.

O Akselikotelossa oleva öljy voitelee automaatti-
sesti takapyörien laakerit. Parannetut öljytiivisteet
laakerien ulkopäässä estävät vuodon.

5 Parannettu voitelujärjestelmä. Kampikammion suuri
• suodatinseula eroittaa kiertävästä öljystä hiekan ja noen.

Ag\ Kytkintä parannettu vaihtamisen helpottami
!■"• seksi.

Fordson-traktori tiehöylien voimakoneena
Tiehöylien voimakoneena Fordson on vallannut itsellensä kiistämättömän valta-aseman.
Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä oli Oy. Tiekone myynyt 119 tiehöylää, joissa
on Fordson voimakoneena. Nämä tiehöylät jakautuvat eri käyttäjien osalle seuraavasti:

Läänien maaherroilla 43 kpl.
Eri tiepiireissä 49 „

Kaupunkikunnilla 13 „

Yksityisillä urakoitsijoilla 14
Yhteensä 119 kpl.
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