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ILMAN VAIHTELUITA
HINTOJEN LASKUA
Aika kuluu käsistänne ainasamalla
nopeudella, ettekä Te voi pysäyttää

mutta
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on myös

SEIKKAA,

ovat hallussanne jos tahdotte
AJAN SAASTO
TYÖN NOPEUS
TUOTANTOKUSTANNUKSET
Aikaa voitte säästää olemalla tuhlaamatta sitä turhiin hommiin.

sen kulkua saadaksenne enemmäntehdyksi päivän mittaan. Aika on ainoa

todellinen ikiliikkuja.

Työn voitte tehdä nopeammin ja ottaa vaarin otollisesta

ajasta

—

suorit-

kynnöt jakorjuut poudan aikana,
ennenkuin sade yllättää.
taa

Yhtä mahdotonta Teidän on välttää
ilman vaihteluita. Vanhat taiat eivät
aina pidä paikkaansa ja ilmojen herra
valmistaa maanviljelijöille useinodottamattomia yllätyksiä.

jotka

Tuotantokustannuksia voitte halventaa

tekemällä maanviljelyksenne

tehokkaammaksi ja satoisammaksi siEtte myöskään voi välttää hintojen

ten, että otatte uudenaikaisen voi-

vaihtelua. Se riippuu seikoista, joihin
Te ette lainkaan voi vaikuttaa.

makoneen
FORDSON TRAKTORIN palvelukseenne.
-

—

Kolmessa tunnissa kynnätte I hehtaarin
Fordsonilla

auralla

ja kaksisiipisellä

Samaan työhön tarvitsee
työ maksaa 269:60, kun

hevosta ja 1 mies 20 tuntia ja hevostaas Fordson työn saatte 64 markalla.
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Fordson traktorin työkyky on meidän maassammekin todettu
muista maista puhumattakaan—alun kahdeksallasadalla maatilalla niin tehokkaaksi, että siihen turvautuminen merkitsee ilmeistä taloudellista säästöä. Ja uusi parannettu Fordson on entistäkin voimakkaampi japysty vämpi; sen näkee takasivulla olevasta selostuksesta ja tässä julkaistuista kokeneiden maanviljelijäin lausunnoista.

—

Fordsonilla voitte tehdä sellaista, mikä ennen näytti mahdottomalta.
Ette tosin voi pysäyttää aikaa, mutta voitte säästää sitä, tuhlaamatta hetkeäkään, sillä Fordson ei tarvitse hetkenkään lepoa
syödäkseen ja nukkuakseen kuten hevoset. Voitte sillä huoletta
ajaa yötä päivää ja vaihtaa vaan ajajia.

Ette tosin voi vaikuttaa ilmoihin, mutta voitte nopeasti saada
työnne suoritetuksi juuri silloin kun se on suoritettava, otollisella
hetkellä, poudan aikana. Koska Fordsonin työteho on sama kuin
8 hevosen, olette itse asiassa riippumaton ilmaston vaihteluista,
silloin kun valjastatte Fordsonin auran eteen.
Ette tosin voi koroittaa hintojanne, mutta Fordson alentaa
maataloutenne tuotantokustannuksia, koska se tekee saman työn
nopeammin, paremmin ja täsmällisemmin kuin hevonen, joten
saatte paremman sadon samasta maasta pienemmillä kustannuksilla, ja jos hinnat pysyvät samana, saatte tuotteistanne suuremman voiton.

Fordsonin käyttäminen maataloudessa ei Suomessakaan ole
enää millään kokeiluasteella. Yli seitsemänsataa maanviljelijää
onsen vuosien varrella hankkinut eikä heidän ole tarvinnut katua
kauppojaan. Kuulkaapas vain, mitä muutamat heistä ovat Fordsonistaan meille kirjoittaneet:

Maanviljelijä J. Lohioja kirjoittaa meille Sauvosta tammikuun
28 p:nä 1930 m.m. seuraavaa:
. viime syksynä ostamani uusi Fordson traktori on toiminut täysin tyydyttävästi hyvin erilaisessa maastossa noin 20 ha
alalla, jonka tähän asti olen muokannut. Sitkeät sarat, vaikeat
jyrkänteet,avo-ojien ylimenon y.m. vaikeudet on traktori voittanut 2-teräisellä auralla kynnettäessä varsin helposti. Polttoaineen
menekki on voimaan nähden varsin vähäinen ja puimisessa ja
kevyemmässä muokkaustyössä suorastaan pieni
».
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Maanviljelijä Karl Ävall Helsingin pitäjästä kirjoittaa:
ja ilmoitan täten, että Teidän minulle toimittamanne
Fordson traktori on toiminut erittäin hyvin ja että olen hyvin
tyytyväinen siihen. Se on osoittanut olevansa niin voimakas, että
se vetää auraa jyrkimmissäkin peltomäissämme . . . Olen myös
puinut traktorilla ja kulkee uusi traktori paljon tasaisemmin ja
erittäin hyvin, joten minun ei enää ole tarvinnut käyttää säätäjää. Sitäpaitsi käyttää traktori myllyä ja pärehöylää .
».
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Fordsoiv
Uusi FORDSON vetää auraa mäkisessäkin maastossa helposti, suoriutuu avo-ojista vaivattomasti, kuluttaa
vähän polttoainetta ja käyttää puimakonetta, pärehöylää ja myllyä hyvin, sanovat suomalaiset maanviljelijät.
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UUDEN FORD SON TRAKTORIN ERITTELYTIETOJA
Moottori: 4-taht. 4-sylint. ryhmään valetut.
Läpimitta 4 1 /s". Iskunpituus 5". Sytytysjärjestys I—2—1 —2—4 —3. Normaalikierrosluku 1.000 kierr./min.
Voitelu: Roiskevoitelu varustettu öljysiivilällä. Öljynkiertoa ylläpitää vauhtipyörä,
joka heittää öljyn ylös erityiseen öljyputkeen, jota myöten se juoksee moottorin etuosaan ja valuu sieltä kampikammion pohjaa pitkin takaisin öljysiivilään ja takaisin
vauhtipyörään. Öljyä täytettäessä normaalikorkeudelle mahtuu koneeseen 8 ltr.
öljyä.
Sytytys: Bosch korkeajännitemagneetto heilahduskytkimellä.
Jäähdytys: Yhdistetty termosyfooni ja vesipumppu, takaavat tehokkaan jäähdytyksen. Sisältää 37.85 ltr.

Ilmanpuhdistaja: Uimurimallia. Sisältää 15
ltr. vettä. Eroittaa tomun ja lian ilmasta,
jotka muutoin kuluttaisivat männät ja
sylinterien seinämät.
Kytkin: Monilevykytkin, 17 öljyssä työskentelevää karaistua levyä.
Vaihteet: Jatkuva välitys, 3 nopeutta eteenpäin ja 1 taakse; kaikki osat työskentelevät
öljyssä, jota mahtuu 11 x / ltr.
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Painot: Peltotraktori ilman kuljettajaa, vettä,
öljyä tai polttoainetta 1,360 kiloa. Ajovalmiina 86 kg. painoisella ajajalla 1,650 kiloa.
Teollisuustraktori yksinkert. umpin. kumipäällysteisillä pyörillä, ilman lisäpainoja,
polttoaineita ja kuljettajaa 1,475 kiloa netto
Mitat: Pyörien välimatka 63". Traktorin korkeus 54 3/4", pituus 102" ja leveys di 1
Hihnapyörä: Läpim. 9 1 /2 ". Leveys 6 1/ i".
Kulkee samalla nopeudella kuin moottori
eli 1.000 kierr./min.

Uusi Fordson Traktori Smk. 34.850:
Hihnapyörästä Smk.
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vapaasti Helsingissä
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