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'enom Ford utbytessystemet har Fords ryktbara service ytterligare förbättrats.
Tack vare detta system kan varje Ford-ägare genom utbyte anskaffa vissa bil-
delar betydligt billigare än annars vore fallet. I det följande redogöres för huru
man genom detta utbytessystem kan inbespara 50%.

Utbytesdelarna äro förnyade och kontrollerade enligt samma specifikationer
som äro gällande för nya delar och vilka känneteckna den precision, som är ut-

märkande för Ford fabrikerna.

Här är således ett tillfälle för Eder att icke blott inbespara pengar utan också att

öka Eder vagns livslängd. Vi anföra här några exempel:



UTBYTES-RESERVDEL MODELL

Bromssko

Vevstake

Lageröverfall

PRIS
PRISET PÅ IN BESPA-

NY DEL RINGRING

1i
iC 35:- 87:- 52:-

A 30:- 55:- 25:-
BB 65:- 150:-

V-8*) 35:- 90:-
V-B**) 65:— 180:— 115: —

V 75:- 185:- 110: —

CE 75:- 180:- 105:-
A 85:- 180:- 95:-
B 100: - 180: - 80: -

V-8 60: - 170: - 110: -

Y&C 55:- 130:- 75:-
A 65:- 190:- 125:-
B 65:- 185:- 120:-

*) personvagn **) lastvagn



RESERVDEL MODELL
UTBYTES-

PRIS

Y&C 60:-
BB 95:-
V-8*) 100:-

V-B**) 125:-

Y&C 135:-
BB 270: -

V-**) 270: -

V-B**) 340: -

Y&C 95:-
B 95: -

V-8 95:-

140: -

160: -Kopplings-
lamel I 260: -

445: -

Kopplingshus
och tryck-
platta

245: -

380: -

375: -

535: -

Bensinpump
190: -

215: -

200: -

PRISET PÅ INBESPA-
NY DEL RINGRING

*) personvagn **) lastvagn
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Förgasare

Strömför-
delare

Stötdämpare

l

RCfCDWI>EI UTBYTES- PRISET PÅ INBESPA-ES ER VD EL modell pris ny del RING

V-8 190:- 545:-

V-8 230: - 730: -

V-8 250: - 420: -
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U TBYT ESPRIS

Mod eli C Moto r

ml 2,700:

UTBYTESPRIS

Modell V 8(60 hkr) Motor

ml 3,700:

Modell B Motor Modell V 8(85 hkr) Motor

ml 4,000:ml 2,700:



ack vare utbytessystemet kan man inom några timmar och till rimligt pris utbyta
en sliten motor mot en i fabriken förnyad motor. En utbytesmotor är icke
en »helrenoverad» motor i ordets vanliga mening, utan är den en av originala
Ford-delar och enligt fabrikens noggranna tillverkningsnormer förnyad motor.

De delar, vilka icke höra till den i fabriken förnyade utbytesmotorn, såsom
förgasaren, startmotorn, dynamon, strömfördelaren, bränslepumpen o.s.v. av-
monteras från den gamla motorn och monteras på utbytesmotorn, då denna
installeras i vagnen på service stationen. Avmonteringen av dessa delar från den
gamla motorn samt deras montering på utbytesmotorn såväl som arbetet i sam-

band med av- och påmonteringen av själva motorerna ingår i utbytespriset.

UTBYTESMOTORER OCH UTBYTESDELAR KUNNA ERHÅLLAS
HOS LANDETS ALLA FORD-FÖRSÄLJARE
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\/a.a. ajotde 1/lua.m ÄiLnttzmäkl

renoverad motor, som i sin tur fungerar utomordentligt väl.

Soini, den 14 januari 1939. w... n . ... .
' Viljam Rintamäki.

efter 110,000 km:s körning?

jag köpte för 2 år sedan en Ford V-8 lastvagn och har under denna tid kört med den
110,000 km, varav 7,000 km med snöplog under två vintrar, och min Ford har klarat sig bra
t.o.m. genom 1 y2 m:s drivor. Även med annan belastning har den kunnat tävla med dyrare
vagnar. Efter 110,000 km:s körning bytte jag ut motorn med en hos Ford AB. fabriks-

Jag är alltså fullkomligt nöjd med min Ford, varför jag även för andra, som ämnar skaffa
sig en lastvagn, vågar rekommendera Ford V-8 lastvagnen. Den är billig, sparsam, ekonomisk.

Dylika gratisutlåtanden finnas i stort antal. Av dem framgår att utbytessystemet för motorer
och viktigare delar gör Fords service unik. Enligt detta system kunna slitna motorer, generatorer,
förgasare, bränslepumpar, strömfördelare, kopplingsanordningar, bromsbackar för ett exceptionellt
lågt utbytespris bytas ut mot fabriksrenoverade exemplar, vilka åter i sin tur efter långvarigt bruk
kunna bytas ut mot andra renoverade delar. Er vagn är på så sätt alltid som ny. Dessutom åtföljas
utbytesdelarna av garanti.

Spara även Ni tid och pengar genom att anlita modern service, Ford-service.
TILGMANNS TRYCKERI. HELSINGFORS


