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Varma ja turvallinen

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI
1935 keväällä ostamaamme Ford V-8 henkilövaunuun
olemme täysin tyytyväisiä. On luja ja nopea auto.
Bensiinin kulutus 15—16 1. 100 km:lle. Suosittelemme.

Kaurilassa, marrask. 23 p:nä 1936.

(^LAXxe
E. Vahe

Myllyniemen Saha

Kaurila.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINKI
Olen ajanut Ford V-8 henkilöautoa 40.000 km. ja olen
kaikinpuolin tyytyväinen, sillä bensiininkulutus on vä-
häinen, ja vaunu on myös kestävä ja taloudellinen. No-
peudestaan ja kiihtyväisyydestään Ford on mainio.
Sillä voi ajaa kovemminkin ja siihen voi luottaa.
Mitään häiriöitä ei tarvitse pelätä.

Taivassalossa marraskuun 26 p:nä 1936.

K4AM4 <fé£-H^*tt~>_
Bertel Heinonen

Taivassalo.

Luja ja nopea auto



FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Mieluinen velvollisuuteni on täten kiittää Teitä siitä
huomaavaisuudesta, jota olette osoittaneet Turun Yli-
opiston keräystyötä kohtaan asettamalla käytettäväk-
seni Ford V—B henkilövaunun kuluneen syksyn aikana.

Minulla oli tilaisuus käyttää autoa 7 viikon aikana teh-
dessäni yhtämittaa matkoja Lounais-Suomessa ja voin
mielihyvällä mainita, että autosta oli toiminnalleni
erinomaista hyötyä.

Itse asiassa talojen ja kylien paikalliset etäisyydet hävi-
sivät miltei olemattomiin ja jokainen, joka on pakoitettu
matkustamaan maaseudulla tietää, mitä tämä seikka
merkitsee varsinkin sellaisen osittaisen kelirikon aikana,
jona matka tehtiin.

Tämä vaunu suoriutui kaikista tilanteista loistavasti,
mikä on sitäkin merkittävämpää, kun minun oli yhtä-
mittaa poikettava valtamaantieltä pienille kyläteille,
jopa yksityisteillekin päästäkseni talojen pihaan. Vaunu
nousi korkeiden mäkien huipulle täysin vaivattomasti
ja monissa paikoin seisoivat isännät ikkunoissa ihastele-
massa vaivatonta tuloani.

Saan vieläkerran lausua parhaimmat kiitokseni huomaa-
vaisuudestanne.

Käännös

Helsingissä jouluk. 7 p:nä 1936.

/ —-

O, Honkavaara

Etäisyydet olemattomiin

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

(B-E. Labart, kapt.)

Mäkien huipuille vaivattomasti

Kokemukseni Ford V-kahdeksikoista perustuu vuoden
1934 ja 1936 malleihin. Aikaisempaa vaunua ajoin sekä
omilla maanteillämme että ensiluokkaisilla ulkomaisilla
viertoteillä. Vaunun käynnin totesin tasaiseksi ja hy-
väksi sekä kotimaassa ajonopeuden ollessa alhaisemman
että pika-ajossa ulkomaiden suorilla, hyvinlasketuilla
teillä. Tosin ei ajetun matkan — runsaasti 22.500 km. —

voi vielä sanoa koettelevan vaunun kestävyyttä, mutta
sen ainakin voin vakuuttaa, että se joka suhteessa oli
luotettava ja taloudellinen. Bensiininkulutus pitkillä
matkoilla n. 13—14 1. 100 km. kohti. Niiden kahden
ajokauden aikana, jolloin käytin tätä vuoden —34
mallia, ei minun tarvinnut kertaakaan koskea moottoriin,
eikä sitä oltu edes avattu, kun syksyllä 1935 myin vau-
nun. Se malli, jota nyt ajan, on suurin piirtein aivan
samanlainen kuin aikaisempi poiketen vain siinä, että
bensiininkulutus on hiukan suurempi. Ford-vaunuilla
on se etu, että niihin on kaikkialla saatavissa päteväähuoltoa ja tarpeellisia varaosia.

Helsingissä jouluk. 5 p:nä 1936.

rf-é. täj^*^—^



Erinomaisen luotettava

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINKI

Liikkeessäni on jo useamman vuoden ajan käytetty
tavarankuljetuksessa ainoastaan Ford-kuorma-autoja,
joihin olen ollut kaikin puolin tyytyväinen. Vuonna 1935
ostin Ford-kahdeksikko kuormavaunun ja on sillä tähän
mennessä ajettu noin 50.000 km. eikä bensiinin ja öljyjen
kulutus ole suurempi kuin uutenakaan. Samaa voin sa-
noa myöskin omistamistani Ford V-kahdeksikko hen-
kilöautoista. Etenkin näiden vaunujen nopean kiihty-
väisyyden ja vaivattoman ohjauksen tähden ajan mie-
lelläni Ford V-kahdeksikko a.

i

Lahdessa lokak. 5 p:nä 1936.

Kunnioittaen

''i&i^tS&fr*
U. A. Mäkelä
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Yrjö Kulovesi
Tampere.
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Eino Sauri
Metsänhoitaja.

Lujarakenteinen, mukava vaunu

•

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI
Vaunu on ollut erinomaisen luotettava palvelija. Se on
aina toiminut täsmällisesti. Olen siihen täysin tyyty-

Tampereella marrask. 26 p:nä 1936.

'a-A-?

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINKI
Tiedustelunne johdosta voin ilmoittaa, että paitsi Ford
V-B:aa olen yli kaksi vuotta ajanut myös Ford-A mallia.
Molempien kokemukseni perusteella olen Ford-autojen
moottoreista saanut erittäin hyvän käsityksen. Moot-
torit ovat olleet pettämättömät.
Ford V-8 auton selvästi merkillepantavat ominaisuudet
ovat voima, kiihtyväisyys ja vakava liikkuminen. Ajaessa
joutuu pian huomioimaan erityisesti auton tasaisen ja
vakavan kulun, mikä ominaisuus on tähän asti kuulunut
vain raskaille vaunuille.
Erityisesti on mainittava myöskin Ford-huolto. Helposti
saatavissa oleva ja luotettava huolto on autonomista-
jalle yhtä tärkeä kuin auton omistaminenkin. — Ford
Motor Company on ollut kyllin kaukonäköinen palvel-
lakseen yleisöä myös autohuollon järjestämisellä. Huo-
lehtimalla tuotteistaan myynnin jälkeenkin saavuttaa
tehdas ehdottomasti yleisön luottamuksen.

Jyväskylässä 23 p:nä marraskuuta 1936.



FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Vuonna 1934 ostamallani Ford V-8-mallisella autollani
olen nyt ajanut 50.000 km. ilmanettä siinä on tarvinnut

suorittaa minkäänlaisia konekorjauksia. Sen bensiini-
kulutus on ainoastaan 15—16 ltr/100 km ja se on osoit-
tautunut erittäin kestäväksi, taloudelliseksi, nopeaksi ja
kaikin puolin luotettavaksi autoksi. Koska siis Ford V-8
omaa kaikki ne edut mitkä hyvällä autolla tulee olla,

voin mielihyvin suositella sitä kaikille autonostajille.

t
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Olkisilla 27 p:nä marrask. 1936.
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Viking Lund

tilanomist.
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Luotettava ja taloudellinen

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Eino Väkevä
Sahanomistaja

Pulsa, Joutsenkoski.

Pyynnöstä saan täten todistaa,että 1935 ostamastani Ford

V—B henkilövaunusta, sen bensiininkulutuksesta, kestä-

vyydestä, taloudellisuudesta, nopeudesta, luotettavuu-

desta y. m. olen saanut mitä parhaimman käsityksen.

Valmistuksensa puolesta ovat Ford-vaunut siistejä ja

erittäin kestäviä, huokeita huoltaa ja nopeita ajaa,

sekä kaikin puolin muutenkin tarkoitustaan vastaavia

ja edullisia, jonka vuoksi uskallan mielihyvällä suosi-

tella, että jos ken aikoo vaunun ostaa niin ostakaa Ford.
Joutsenkoski, marrask. 23 p:nä 1936.

Bensiininkulutus uskomattoman pieni



Käännös

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Nopeasti ja joustavasti on vuoden 1932 Ford V-kah-
deksikkoni niellyt monia kymmeniätuhansia kilometrejä.
Koska «olen voinut olla varma vara-osien saamisesta,
olen säälimättä tunkeutunut sillä kurjimmillekin kylä-
teille, ja niistäkin se on selviytynyt aivan moitteetto-
masti.

Ajoasento on mielestäni erikoisen mukava ja lepuuttava
pitkilläkin ajomatkoilla.

Lähinnä suuren kiihtyväisyyden, kestävyyden ja avaran
tilan takia vaihdoin sen jälleen vuoden 1936 Ford V-

kahdeksikkoon. Olen kaikin puolin tyytyväinen.

Helsingissä jouluk. 8 p:nä 1936.

å)aAJL
Karin Dahl

Erikoisen lepuuttava ajoasento

Taloudellisin käyttämistäni vaunuista

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Tiedustelunne johdosta, olenko tyytyväinen Teiltä 11/6
-36 ostamaani Ford V-8 valmistusnumero 18—2711627
henkilöautoon, ilmoitan, että auto on ollut minulla mel-
kein jokapäiväisessä ajossa, useinkin hyvinkin huonoilla
teillä — on ylittänyt moninkerroin toivomukseni mitä
tulee sen nopeuteen ja suorituskykyyn.

Vaunulla olen nyt ajanut noin 15.000 km, vaihdellen
polttoaineen kulutus 13—-14 litran välillä maaseutu/
kaupunki ajoissa.

Koneöljy uusittu ohjeiden mukaan. Öljyn kulumista
en ole vielä havainnut.

Kun etenkin kaupunkiajoissa luottamukseni vaunun
suureen kiihtyväisyyteen tekee ajon turvalliseksi, saan
tässä lopuksi lausua: "tyytyväinen olen".

Helsinki, helmikuun 15 pv. 1937.

Kunnioittaen

—

K. H. Etelävirta



FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Olen vuodesta 1935 alkaen käyttänyt yksityisajoissa
Ford V-8 henkilövaunua ja ollut vaunuun erittäin tyyty-
väinen. Bensiinin kulutus on ollut n. 15 litr. 100 km:lle,
öljyä ei ole tarvinnut koskaan lisätä, suorittaa vain tar-

peellinen öljyn vaihto. —■ Vaunu on osoittautunut erit-

täin kestäväksi ja luotettavaksi, mitään korjauksia ei
ole tehty, eikä vikoja ole esiintynyt. — Kiihtyväisyys
on erinomainen, voimaa ja nopeutta runsaasti, olen aja-
nut erittäin mäkisiä teitä ja en ole vielä tavannut sel-
laista mäkeä, että olisi tarvinnut vaihteisiin koskea.

i»

*

Jos haluaa vaunun, jossa taloudellisuuteen ja hinnan-

halpuuteen on yhdistetty kaikki loistovaunun edut ja
mukavuudet, silloin ostaa Ford V-8:n.

•.

Sotkamossa, marrask. 23 p:nä 1936.

X,tr sTt^ZZ^.
S. A. Nykänen

•

Sotkamo.

Kaikki hienon vaunun edut

Edullinen ajaa — j Huokea huoltaa

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Saan täten tuoda julki tyytyväisyyteni Ford V-8 hen-
kilövaunusta, mallia v:lta 1935, joka on toiminut moit-
teettomasti. Bensiinin kulutus on ollut vähäinen ver-
rattuna koneen hevosvoimalukuun, nousten korkeintaan
14 1. pr. 100 km. kohti. On huomattava, että tällöin on
ajettu kaikenlaisilla sorateillä ja n. k. säästöajoa lukuun-
ottamatta, jolloin bensiinin kulutus on huomattavasti
alhaisempi. Öljyn kulutus on ollut pieni, tarvitsematta
lisätä vielä 3.000 km. ajon jälkeen, jolloin olen sen uusi-
nut. Ohjaus on kevyt ja varma. Vaunu pysyy käänteissä
varmasti maantiessä suuremmallakin nopeudella ajet-
taessa. Ford V-8 on kiihtyväisyydessä uskomattoman
nopea. Kestävyydessä, taloudellisuudessa, nopeudessa
ja luotettavaisuudessa on Ford V-8 ollut yli odotusteni
ja olen ollut siihen täysin tyytyväinen.

Lapträskissa marraskuun 27 p:nä 1936.

o^*ci^~*~

Viljo Aaltonen
Lappträsk.



3 vuotta ilman korjauksia

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Olen nyt Ford V-8 henkilövaunulla ajanut noin 75.000
km. ja on se tänä aikana osoittautunut hyvin kestäväksi»
luotettavaksi, nopeaksi sekä kaikin puolin taloudelli-
seksi. Bensiinin kulutus keskimäärin 15 ltr. 100 km.
kohden.

<

Taavetissa, marrask. 24 p:nä 1936.

Wr f\uLj<vu
Toivo Heijari

Taavetti.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINKI

Omistamani Ford V-8 henkilövaunu on täysin tyydyt-
tävästi palvellut minua jo kolmen vuoden ajan yksityis-
ajossa, jona aikana ei ole tarvinnut tehdä mitään kor-
jauksia ja on se mukava, kevyt ja nopea ajaa.

'

Kärkölässä, marrask. 24 p:nä 1936.

<%-&»

Walter Rantala
Kärkölä, Lappila.
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Luotettavaisuus mitä parhain

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Saan kunnioittaen ilmoittaa lausunnon Ford henkilöau-
tosta. Olen ajanut Ford henkilöautolla 5/4 —28 saakka
yli kaksisataatuhatta kilometriä ja olen oppinut tunte-
maan sitä perusteellisesti. Sen voin sanoa, että Ford
vaunu on niin huolellisesti rakennettu, etten koskaan ole
vielä sellaista nähnyt. Sillä autossa ei ole tehty vielä mi-
tään isompaa korjausta lukuunottamatta jousia. Muut
osat ovat vielä tehtaan jäieitä. Ja kone on vielä niin hy-
vässä kunnossa, eikä kuluta öljyä ollenkaan. Ja bensiini-
kulutus on ollut 12 litr. 100 km. kohti. Sitä täällä Suo-
jarvella ovat ihmetelleet kaikki kuinka pitkään Ford
kestää kun sitä hyvin hoitaa. Ja minä tahdon antaa toi-
sille autoilijoille esimerkkiä miten pitkään auto kestää
kun sen hyvin hoitaa. Ja enkä minä muita autoja kan-
nata kuin Fordia jos kuka haluaa taloudellista autoa.
Nyt minä aion uudelleen toppuuttaa kun toppaus on
mennyt vähän likaiseksi javähän rikki.

Suo järvi 6/4 —37.

S\ o~

P. Kontamo.



Ford V-8 säästää bensiiniä

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Olen jo useamman vuoden ajan käyttänyt Ford V-8 hen-
kilöautoa ja voin hyvällä syyllä monivuotisen kokemuk-
seni perusteella vakuuttaa sen olevan todellisen ihanne-
auton.

Erittäinkin sen ihmeteltävän pieni bensiinin kulutus,
keskim. 12 litr. 100 km. kohti, sen ihanteellinen kiihty-
väisyys, kestävyys sekä monet muut erinomaiset edut
on vuosi vuodelta saaneet minut yhä enemmän ihastu-
maan Ford V-8 henkilö-autooni. Laajan liiketoimintani
johdosta on minulla tällä hetkellä käytännössä 5 Ford
autoa ja on niiden taloudellisuus muihin käyttämiini
merkkeihin verrattuna suorastaan yllättävä.

i

Yksityiskäytössäni olevalla Ford V-8 henkilö-autolla
ajan vuosittain noin 18—-20.000 km. ja olen kaikkia vuo-
simalleja kokeiltuani todennut sen kehittyneen vuosi
vuodelta yhä luotettavammaksi ja taloudellisemmaksi,
todelliseksi joka miehen autoksi.

i

Salossa, joulukuun 16 p:nä 1936.

i
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Urho Järvinen
Salo.

L.

Runsaasti voimaa ja nopeutta

Artturi Kor ja

Selänpää—Tuohikotti.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

Kokemukseni perusteella voin sanoa V-kahdeksikosta,
että se on ehkä kaikkein taloudellisin vaunu, sillä sen

bensiininkulutus on alhainen ja kone voimakas ja nopea-

kulkuinen ja kaikin puolin helppo hoitaa.

Voin mielihyvin suositella henkilövaunun käyttäjille

V-kahdeksikkoa.

Tuohikotissa, marrask. 22 p:nä 1936.

*f*



Erittäin taloudellinen

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINKI

V. 1934 ostamallani Ford V-8 vaunulla olen ajanut
yhteensä 22.000 km. ja ollut siihen varsin tyytyväinen.
Milloinkaan ei siihen matkallaan ole tullut konevikaa
tai muutakaan häiriötä (ei edes kuminpuhkeamista).
Bensiinin kulutus on ollut Lapista Etelä-Suomeen ja
takaisin ajettaessa keskimäärin 60 km tuntinopeudella
kuljettaessa 14 ltr 100 km kohti. Voimakkuutensa,
nopeutensa ja kaikkiin töihin sopeutumisensa takia on
se erinomainen matkavaunu.

Rovaniemellä, marrask. 23 p:nä 1936.

E. J. Närvi

Aina helppo käynnistää



Erinomainen matkavaunu

Nopea sekä taloudellinen
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