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År 1938 var ett märkesår i Finlands traktorhistoria i det
att i landet såldes mera traktorer än under något tidigare år.

Finlands jordbrukare äro över lag ense om att nyckeln till
ett rationellt och räntabelt jordbruk är en intensiv traktor-
drift.

Mekaniseringen av jordbruket har blivit en lösen för dagen
och det finnes numera knappast en enda socken i landet som
vore utan traktorer.

Landets jordbrukare ha genom mångårigt bruk av FORDSON-
UNIVERSALTRAKTORN blivit övertygade om att sagda traktortyp är
den mest ekonomiska och ändamålsenliga för våra förhållanden.

Även inom industrin har Fordson vunnit allt större sprid-
ning; enbart inom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen användas
c: a 400 st. traktorer för olika ändamål. I hamnar, brädgår-
dar, fabriker samt för drivande av elektricitetsverk m.m.
användes den ekonomiska och noggrant utexperimenterade Ford-
son-ballongringst raktorn.

Vid statens officiella traktorprov visade sig Fordson
fullständigt överlägsen alla traktorer i samma prisklass och
blev i dragförmåga och arbetseffektivitet likställd med de
dyraste traktorerna i landet.

Traktorparken i landet består f. n. av c: a 4.600 trakto-
rer, av vilka 3.400 äro FORDSON. Detta utgör

av hela traktorbeståndet. Ett bättre bevis på Fordson-trak-
torns popularitet kan väl knappast begäras.

Liksom under tidigare år föranstaltas även i år de av
jordbrukarna mycket omtyckta traktorkurserna landet runt, och
föreslå vi att alla de som i vår ämna köpa sig en traktor
sända sin traktorförare till dessa avgiftsfria kurser.
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Traktorchef

För att Eder traktor skall få en lång livslängd fordras
att densamma "blir väl inkörd. Detta faktum bör varje blivande
traktorägare noga beakta. Köp därför Eder Fordson några
månader innan vårarbetena begynna. Använd densamma i lättare
sågning, tröskning eller dylikt, varigenom den blir inkörd för
de bråda vårarbetena som mången gång pågå dag och natt.

I bifogade broschyr över FORDSON-UNIVERSALTRAKTORER hoppas
vi att Ni skall finna den för Eder lämpligaste traktortypen.
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