
"EN STOR VAGN I LITET FORMAT"



"EN STOR VAGN I LITET FORMAT"

Ford Junior, denna världsberömda engelska
kvalitetsvagn, har på en kort tid tillvun-
nit sig den bilintresserade allmänhetens

km. Till samma resultat har man även kom-
mit vid officiella prov.

bevågenhet även i vårt land. Dess framgång be-
ror framför allt på att många av de egenskaper
som förekomma hos avsevärt dyrare och starkare
automobiler kunnat förenas med ekonomin hos
en »liten» vagn.

Ford Juniors fenomenala acceleration har slagit
ägarna med förvåning. Man uppnår med lätthet
en hastighet av 65—70 km i timmen och dess
förmåga att taga backar är storartad.

Vagnen rymmer bekvämt 4 fullvuxna; höjden
är tillräcklig och sikten utmärkt. In- och ut-
stigningen sker lätt.

Av motorns särdrag må nämnas tre-lagers
vevaxeln, sällsynt hos motorer av denna storlek.
Denna gör motorns gång angenämt mjuk och
minskar faran för förtidigt slitage.

Fords kända och beprövade transversalfjädrar
jämte stötdämpare åstadkomma en behaglig och
säker körning vid alla hastigheter och även vid
skarpa vändningar.

Karosseriet är av starkt och stadigt utförande
liksom även chassiet. Körlättheten är en an-
genäm egenskap. Den synkroniserade växellådan
funktionerar smidigt och mjukt.

Ni borde själv prova Ford Junior, innan Ni kan
bilda Er en riktig uppfattning om densamma.
Vänd Er till närmaste auktoriserade Ford-för-
säljare. Begär den kolorerade Ford Junior bro-
schyren.

Motorn, vars volym är 0,933 liter, är utom-
ordentligt ekonomisk vad bränsle- och oljeåtgån-
gen beträffar. Enligt uppgift av Junior-ägare utgör
bränsleåtgången endast 6—6 1/2 liter per 100
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Ford Juniorer ha i många krävande uthållighetsprov i olika delar av världen ådagalagt stor säker-

het och vagduglighet även vid de allra svåraste körförhållanden. — Senaste höst deltogo 5 Ford
Juniorer i F. A. K:s stora hösttävlingar och körde denna 1400 km sträcka till slut utan några som
helst mekaniska störingar samt erhöllo i klassen för små vagnar 1, 2 och 3 prisen.

Det må nämnas att Ford Junior vagnarna körde med samma medelhastighet som de stora vagnarna.

Kort rast i W iborg En av Ford Junior-vagnarna före starten i Helsingfors.



SPECIFIKATION
MOTOR: Fyra cylindrar gjutna i ett block, som är rntegraft med övre
vevhushalvan. Cylinderdiam. 2,23* (56 64 mm). Slaglängd 3,64"
(92,56 mm). Cylindervolym 0,933 liter. Trelagrad vevaxel. Lättmetall-
kolvar. Trepunktsupphängning i gummi.

FJÄDRAR: Ford transversaltyp, 8 blad fram, 10 blad bak. Stålbussade
hängslen smorda med Tecalemit-nipplar.

MOTORNS SMÖRJNING: Trycksmörjning medelst kugghjulspump
till vevaxel-, kamaxel- och vevstakslager genom i blocket och vev-
axeln utborrade kanaler. Kannbultar och cylinderväggar smörjas ge-
nom stänk. Vevhuset rymmer 2,27 liter.

STÖTDÄMPARE: Dubbelverkande, hydrauliska stötdämpare för alla
fyra hjulen. Alla leder gummibussade.

HJUL OCH RINGAR: Svetsade stålekerhjul med försänkt fälg. Nav-
kapslar av rostfritt stål. Ringdimensioner 4,50x17'*'.

TANDNING: Batteri och induktionsspole (batteriet under motor-
huven). Automatisk tandningsreglering. Strömfördelare bekvämt
tillgänglig på cylinderlocket. Tändningsföljd 1, 2, 4, 3.

BRÄNSLETILLFÖRSEL: Bensintank baktill rymmande 29 V 2 liter.
Bensinpump av membrantyp driven av kamaxeln. Bensinmätare på.
instrumenttavten.
FÖRGASARE: Fallförgasare med speciell startanordning.

KYLSYSTEM: Tvåbladig fläkt driven av kilrem. Rörkylare med lamel
ler, rymmande 6,8 liter.
VÄXELLÅDA: Snedskurna, konstantingripande drev med synkroni
sering. Oljekapacitet 0,7 liter.

SAKAXE4-: iJtväxling 5,5 :1. 3/ 4 Trekvarts avlastad typ med kardan
«r 4car danstag.

FRAMAXEL: l-sektion. Lutning B°. Hjulcamber 2°. Koniska rullager

BROMSAR: Mekaniska, inkapslade, expanderande bromsar på alla
fyra hjulen. Fotbromsen verkar på alla hjulen; handbromsen endast
på bakhjulen.

ELEKTRISK UTRUSTNING: Ford generator driven av lätt justerbar
kilrem. Normal laddning 10 ampere. Reglering medelst rörlig 3:dje
borste. Startmotor Ford. Batteri Ford, 6 volt.

INSTRUMENT: Monterade på indirekt belyst ståltavla framför styr-
inrättningen. Hastighetsmätare. Ampéremätare. Hydrostatisk ben-
sinmätare. Handskfack på instrumentbrädans högra sida. Kombi-
nerad tandnings- och ljuskontakt samt start- och chokeknappar i
instrumentbrädans mitt.

KAROSSERIER: Av stål alltigenom. Cellulosalackerade. Vindruta
av säkerhetsglas. Dörrfickor. Avbländningspedal. Backspegel.
Sjtällbart förarsäte. Gummiklädda fotsteg. Verktygslåda med komplett
utrustning av verktyg under huven.

STYRINRÄTTNING: Snackskruv och mutter. Utväxling 10:1
Vändningsdiameter 9,576 meter.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O. Y.

ÖVRIG UTRUSTNING: Vindrutetorkare. Svartlackerade strålkastare
med förkromade kanter. Svartlackerad vindruteram. Stötfångare
fram och bak. Gardin för bakfönstret. Skjutbart tak och läderklädsel
till extra kostnad.
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