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Alltid lätt att starta

Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS
Vi äro fullt tillfreds med den Ford V-8 personvagn som
vi köpte våren 1935. Det är en stark och snabb vagn.
Bensinförbrukningen 15—16 1. per 100 km. Vi rekom-
mendera den.

Kaurila, den 23 november 1936.
Myllyniemen Saha

<^~\Jxj^^
E. Vahe

Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINGFORS

Jag har kört med Ford V-8 personbilen 40.000 km och
är i allo belåten, ty bensinförbrukningen är ringa, och
vagnen är även uthållig och ekonomisk. Vad snabbhet
beträffar, är Ford ypperlig genom sin snabba accelera-
ration, och man kan köra t. o. m. rätt hårt, ty vagnen
inger förtroende, man behöver inte frukta för några
missöden.

Taivassalo, den 26 november 1936.

%MAi* étftivW-nA^^.
Bertel Heinonen.

Exceptionellt ekonomisk



Tar backarna I behändigt

Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS
Det är mig en kär plikt att tacka Er för det tillmötes-
gående Ni visade Åbo Universitets insamlingsarbete
genom att till dess förfogande senaste "höst ställa en
Ford V-8 personvagn.

Jar var i tillfälle att begagna bilen under 7 veckors tid
för oavbrutna resor i sydvästra Finland och jag vill
gärna nämna att bilen var mig till utomordentlig nytta
i mitt arbete.

I själva verket upphävdes avstånden mellan gårdar och
byar, och var och en som är tvungen att resa omkring på
landsbygden vet vad detta innebär, i synnerhet i sådana
menförestider, som delvis rådde under resan.

Vagnen redde sig ypperligt i alla situationer, något som
är så mycket mer anmärkningsvärt som jag oupphörligt
måste vika av från riksvägen till små byvägar,
t. o. m. privata vägar för att komma in till gårdarna.
Vagnen tog även höga backar utan möda, och på många
ställen stodo husbönderna i fönstret och beundrade min
flotta framkörning.

i

Jag ber att ännu en gång få uttrycka mitt varmaste
tack för Er stora uppmärksamhet.

Helsingfors, den 7 december 1936.

/^^'a^z^-zt^t^r-Tt
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O. Honkavaara

Upphäver avstånden

B-E. Labart
Kapten i a.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Min erfarenhet av Ford V-8 baserar sig på modellerna
av åren 1934 och 1936. Den tidigare vagnen körde jag
såväl på våra egna landsvägar som de förstklassiga ut-
ländska chausséerna och fann vagnens gång jämn och god
såväl vid lägre farhastigheter här hemma som vid snabb-
körning på raka välbelagda vägar ute. Visserligen torde
icke en körd vagsträcka av drygt 22.500 km kunna
sägas pröva en vagns hållbarhet, men så långt åtminstone
kan jag intyga, att den var i allo tillförlitlig och ekono-
misk. Bensinåtgången vid långfärder c:a 13—14 1. per
100 km. Under de tvenne säsonger jag innehade denna
modell 34 behövde jag icke en enda gång röra motorn
och var den ej ens öppnad då jag hösten 1935 sålde vag-
nen. Den modell jag nu kör är i stort sett precis samma
som den tidigare med den avvikelsen, att bensinåtgången
är något större. En stor fördel med Ford-vagnen är att
man överallt får fackmässig skötsel och nödvändiga
reservdelar.

Helsingfors den 5 december 1936.

A-é. stä^*^—^



Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Översättning.

I min affär har redan i flere års tid för varutransport
använts endast Ford-lastvagnar med vilka jag varit i allo
belåten. År 1935 köpte jag en Ford-åtta lastvagn, med
den har hittills körts c:a 50.000 km, och bensin- och olje-
förbrukningen är ej större än då den var ny. Detsamma
kan jag säga även om min Ford V-åtta personbil. I
synnerhet med hänsyn till dessa vagnars snabba accele-
ration och lätta styrning kör jag gärna med Ford V-åttan.

Lahtis, den 5 oktober 1936.

Högaktningsfullt

'jfrVrTs/i

U. A. Mäkelä

Utomordentligt tillförlitlig

/f ,

Yrjö Kulovesi
Tammerfors.

Eino Sauri
Forstmästare

Kraftigt byggd och komfortabel

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS
Vagnen har varit en utomordentligt tillförlitlig tjänare.
Den har alltid fungerat med precision. Jag är fullkom-
ligt tillfreds med den.

Tammerfors, den 26 november 1936.

'a^>

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS
Med anledning av Eder förfrågan kan jag meddela, att
utom Ford V-8 har jag över 2 år även använt Ford A-
modell. På grund av min erfarenhet av dessa båda har
jag erhållit en synnerligen god tanke om Ford-
bilarnas motorer. Motorerna hava alltid varit tillförlitliga.
De tydligt märkbara egenskaperna hos Ford V-8 äro
kraft, acceleration och en säker gång. Vid körningen
märker man speciellt vagnens jämna och säkra gång,
vilken egenskap hittills endast tillkommit tunga vagnar.
Speciellt bör även Ford Service nämnas. Den lätt till-
gängliga och tillförlitliga service är för bilägaren lika
viktig som ägandet av själva bilen. — Ford Motor Com-
pany har varit tillräckligt framsynt att betjäna allmän-
heten även genom anordnandet av bilservice. Genom
att taga vård om sina produkter också efter försäljnin-
gen vinner fabriken ovillkorligen allmänhetensförtroende.

Jyväskylä den 23 november 1936.

r



översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Med min bil av Ford V-8 modell, som jagköpte år 1934,
har jag nu kört 50.000 km utan att den krävt några
som helst motorreparationer. Bensinförbrukningen är

blott 15—16 1./100 km och bilen har visat sig vara

utomordentligt hållbar, ekonomisk, snabb och på allt
sätt pålitlig. Då således Ford V-8 äger alla en god vagns
företräden, kan jag med nöje rekommendera den till
alla bilköpare.

Olkinen, den 27 november 1936.

v

""T/jfet-~0 /-****»*£.

Viking Lund

översättning.

Hemmansägare.
i

'<

Pålitlig och ekonomisk

Ford V-8 sparar bensin

Eino Väkevä

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

På begäran får jag härmed intyga att jag har fått det
allra bästa intryck av hållbarheten, de ekonomiska
företrädena, snabbheten och tillförlitligheten etc. hos

den Ford V-8 personvagn som jag köpte år 1935. Till
sin konstruktion äro Ford-vagnarna prydliga och syn-

nerligen durabla, billiga att underhålla och snabba att

köra, samt i alla avseenden ändamålsenliga och för-
månliga, varför jag gärna vågar rekommendera för den
som ämnar köpa en bil att taga en Ford.

Joutsenkoski, den 23 november 1936.

Sågägare
Pulsa, Joutsenkoski.



FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Snabbt och smidigt har min Ford V-8 årgång 1932
slukat många tiotusentals km, och i den trygga viss-
heten om att erhålla reservdelar har den skoningslöst
fått tränga in på miserabla byavägar som tursamt av-

verkats utan mankemang.

Körställningen vill jag framhålla som synnerligen
bekväm och vilsam, även efter mycket långa köretapper.

Främst för den snabba accelerationens, för hållbarhetens

och för det goda utrymmets skull bytte jag senaste vår

åter till en Ford V-8 årgång 1936 och har jag all anled-
ning att känna mig nöjd.

Översättning.

i

Helsingfors, den 8 dcc. 1936.

V-***** \) t/JL
Karin Dahl

Den pålitligaste vagn man kan begära

K. H. Etelävirta

Den mest ekonomiska bil jag haft

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS

Med anledning av Eder förfrågan, om jag är nöjd med den
Ford V-8 personbil, tillverkningsnummer 18-2711627,
som jag den 11/6. 36 köpt av Eder, får jag meddela, att
bilen hos mig varit i så gott som dagligt bruk, ofta även

på mycket dåliga vägar — den har mångfaldigt över-

träffat mina förväntningar vad dess snabbhet och pre-
stationsförmåga beträffar.

Jag har nu kört med vagnen c:a 15.000 km, varvid bräns-
leförbrukningen växlat mellan 13—14 liter vid körning
mellan landsbygd och stad.

Motoroljan har förnyats enligt anvisningar. Oljeför-
brukningen har jag ännu icke lagt märke till.

Då mitt förtroende till vagnens stora acceleration gör
körningen trygg i synnerhet i staden, får jag här som
avslutning yttra: jag är nöjd.

Helsingfors, den 15 februari 1937.

/^^
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översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Sedan år 1935 har jag för privatbruk använt en Ford

V-8 personvagn ochvarit mycket belåten med densamma.

Bensinförbrukningen har varit c:a 15 liter per 100 km,

oljan har jag aldrig behövt öka på, blott sörja för det
nödvändiga oljebytet. — Vagnen har visat sig vara

synnerligen hållbar och pålitlig, inga reparationer ha

utförts och inga fel ha uppstått. — Accelerationen är

utomordentlig, vagnen mycket kraftig och snabb. Jag
har kört på exceptionellt backiga vägar och ännu icke

påträffat en backe, där jag hade behövt röra vid växeln.

Den som önskar köpa en vagn, som är ekonomisk och

prisbillig och därtill försedd med alla en lyxvagns före-

träden och komfort, bör köpa en Ford V-8.

«

Sotkamo, den 23 november 1936.

Översättning.

X,<7«^£Ä_
S. A. Nykänen

Sotkamo.

I
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En förnäm vagn i alla avseenden

Viljo Aaltonen

Ekonomisk i användning

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS

Jag får härmed ge uttryck åt min belåtenhet med Ford
V-8 personvagnen, 1935 års modell, vilken har fungerat
klanderfritt. Bensinförbrukningen har varit ringa, jäm-
förd med antalet hästkrafter hos motorn, i det den stigit
till högst 14 1. per 100 km. Det är att märka, att därvid
har körts på alla slags grusvägar och s. k. sparkörning,
då bensinförbrukningen varit avsevärt lägre, icke tagits
med i räkningen. Oljeförbrukningen har varit liten, utan

att kräva påfyllning ännu efter 3.000 km:s körning, då

jag har förnyat oljam Styrningen är lätt och säker.
Vagnen ligger stadigt på vägen i landsvägskurvorna även

vid körning med högsta fart. Ford V-8 har en otroligt
snabb acceleration. I uthållighet, ekonomiska egenska-
per, snabbhet och tillförlitlighet har Ford V-8 överträf-
fat mina förväntningar och jag har varit fullt nöjd med
den.

Lappträsk, den 27 november 1936.

ssScftr».*,..



Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
HELSINGFORS
Med Ford V-8 personvagnen har jag nu kört c:a 75.000km och den har under denna tid visat sig vara en mycket
hållbar, tillförlitlig, snabb och i varje avseende ekono-misk vagn. Bensinförbrukningen i medeltal 15 1. per100 km.

Davidstad, den 24 mars 1936.

JOvnr f(t*jQAk
Toivo Heijari
Davidstad.översättning

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
HELSINGFORS

Min Ford V-8 personvagn har till full belåtenhet tjänat
mig redan under tre år i privatbruk, under vilken tidinga reparationer behövt företagas, och den är bekväm,
lätt och snabb att köra.

<

Kärkölä, den 24 mars 1936.

Översättning.

&Lj>U,

»

Valter Rantala
Kärkölä, Lappila.

och gått litet sönder.

3år utan reparationer

Bensinförbrukning otroligt liten

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y,
HELSINGFORS

Har härmed äran ge ett uttalande om Ford-personvagnen
Sedan 5. 4. 28 har jagkört över tvåhundratusen kilometer
med min Ford-personvagn och har lärt känna den grund-
ligt. Det kan jag säga, att Fordvagnen är så omsorgsfullt
byggd att jag ännu aldrig sett något sådant. Ty ingen
större reparation har ännu gjorts å bilen, utom fjädrarna.
De andra delarna äro ännu som de kommo från fabriken
Och maskinen är ännu i så gott skick, och förbrukar ingen
olja alls. Och bensinförbrukningen har varit 12 liter per
100 kin. Alla här i Suojärvi förvåna sig över hur länge
Ford håller när man sköter den väl. Och jag vill ge andra
bilförare ett exempel på hur länge en bil kan hålla om
man sköter den väl. Och den enda bil jag håller på är
Ford, om någon vill ha en ekonomisk bil. Nu tänker jag
låta förnya stoppningen, ty den har blivit litet smutsig

Suojärvi 6. 4. 37.

Högaktningsfullt

Sf O-

P. Kontamo.



Extra kraftig och snabb

Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS
Jag har redan iflera års tid använt Ford V-8 personbilen
och kan med gott skäl på grundvalen av min mångåriga
erfarenhet försäkra att den är en verklig idealvagn.

I synnerhet dess förvånande ringa bensinförbrukning, i
medeltal 12 ltr per 100 km, dess idealiska acceleration,
uthållighet och många andra utomordentliga företräden
ha år efter år gjort mig allt mera förtjust i min Ford V-8
personvagn. Till följd av min vidsträckta affärsverksam-
het har jag för närvarande 5 Ford-bilar i användning och
deras överlägsenhet i ekonomiskt avseende gentemot
andra märken som jag använt är rent av överraskande.

Översättning.

Med en Ford V-8 personbil för mitt privata bruk kör jag
årligen c:a 18—20.000 km och har efter avprovning av
alla årsmodeller konstaterat att den utvecklats år efter
år till allt mera pålitlig och ekonomisk, en verklig var
mans bil.

t

Salo, den 16 december 1936.

A

t

Urho Järvinen

Extra vilsam körställning

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Med stöd av min erfarenhet kan jag säga om V-åttan,
att den kanske är den allra mest ekonomiska vagn som

finns, ty bensinförbrukningen är ringa och motorn kraf-

tig och snabb samt på alla sätt lättskött.

Jag kan beredvilligt rekommendera V-åttan åt dem som

behöva personvagnar.

tja
Artturi Kor ja

Selänpää — Tuohikotti.



Snabb och ekonomisk

Översättning.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V,
HELSINGFORS

Med den Ford V-8 vagn jag köpte år 1934 har jag kört
sammanlagt 22.000 km och varit synnerligen till-
fredsställd. Aldrig har ett maskinfel eller andra störin-
gar inträffat under en färd (inte ens punktering). På en

resa från Lappland till södra Finland och tillbaka har
bensinförbrukningen vid en medelhastighet om 60

km/tim. varit 14 1. per 100 km. Tack vare sin styrka,
snabbhet och allsidiga användbarhet är den en ypperlig
resvagn.

Rovaniemi, den 23 november 1936.

'Z&Wr'

E. J. Närvi

En ypperlig resvagn



En stark och snabb vagn

Alltid trygg och tillförlitlig
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