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KOMMER MED EN ÖVERRASKNING ÅR 1939

Bilköpare! Ford har en överraskning i beredskap åt Er, en stor
överraskning: en helt och hållet ny bil i medelprisläge och samtidigt
den fullständigaste Ford- och Lincoln-serie som någonsin tillverkats.
Dessa fem syskon: Ford, De Luxe Ford, Mercury, Lincoln-Zephyr och
Lincoln skilja sig från varandra i fråga om utseende, utrustning och
pris. Men två viktiga vasensdrag äro gemensamma för dem alla —

genomgående gedigen kvalitet och motor av V-typ.
Kvaliteten har ända från början varit en av hörnstenarna i Ford-

produktionen — kraven på förstklassigt material och förstklassigt ar-
bete ha upprätthållits utan någon prutmån. I denna punkt är Ford kon-
servativ, och med fullt skäl. Kvaliteten är en av de få företeelser som
blivit tradition i Dearborn.

Ford har också enastående förutsättningar att vidmakthålla en hög
kvalitetsstandard. Bolaget omhänderhar självt hela produktionen på alla
de stadier den genomlöper, från den råa järnmalmen ända fram till den
färdiga vagnen. De härigenom gjorda besparingarna komma i form av
ett extra värdetillskott köparen till godo.

Det förnämsta kvalitetstecknet hos dessa vagnar är motorn av
V-typ — tidigare förbehållen de dyra vagnarna — som endast hos Ford
fått en plats inom alla prisklasser.

Motorerna av V-typ inneha världens hastighetsrekord på land, till
sjöss och i luften. De äro solida och effektiva. Ford V-motorn förenar
en mjuk och ljudlös gång med exceptionella ekonomiska företräden.

Utom V-åttor tillverkar Ford 4-cylindriga lätta vagnar — Junior-
vagnarna — vilka trots sitt låga pris tillfredsställa de högsta anspråk
och hos vilka Ford-vagnarnas till ordspråk vordna ekonomiska över-
lägsenhet nått sin höjdpunkt.

Lastbilserien är även fullständigare än någonsin förr. Förutom tidi-
gare modeller finnes nu även ett chassi med en 95 hästkrafters V-motor.

Fordson »universaltraktorn» är fortfarande lantbrukarens allt i allom.
Med ett ord — det finns numera intet område av modernt närings-

liv — det må gälla den enskilde medborgarens ekonomi, handeln, in-
dustrien eller jordbruket — som icke Ford kan erbjuda ett pålitligt,
ändamålsenligt och ekonomiskt fortskaffningsmedel.

Envar har därför skäl att i eget intresse stifta bekantskap med Ford-
produkterna. Envar finner bland dem just den som passar hans behov
och hans tillgångar. Genom detta tryckalster får Ni endast en ytlig
uppfattning om Fords mångsidiga produktion. I detalj lär Ni känna den

hos en auktoriserad Ford-försäljare.
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1939 ÅRS DE LUXE VAGNAR

FORD V-8
Tudor. "110"

DE LUXE FORD V-8
Convertible Coupe. "85"Tudor. "60"

LINCOLN ZEPHYR V-12

FORD V-8 LINCOLN ZEPHYR V-12
Fordor. "110"Fordor. "60"

DE LUXE FORD V-8
Convertible Sedan. "85"

FORD V -8
Coupe. "60"

MERCURY 8
Sedan. "95"

LINCOLN ZEPHYR V-12
Coupe. "110"

MERCURY 8
Town Sedan. "95"

DE LUX E FORD V-8
Tudor. "85"

LINCOLN ZEPHYR V-12
Conv. Coupe. "110"

DE LUX E FORD V-8
Fordor. "85"

MERCURY 8
Sedan Coupe. "95"

LINCOLN ZEPHYR V-12
Conv. Sedan. "110"

DE LUXE FORD V-8
Coupe. "85".

MERCURY 8
Sport Convertible. "95"

LINCOLN ZEPHYR V-12
Town Limousine "110"



Ford Eifel har för varje år vunnit en allt större
skara vänner. Dess outtröttliga motors sällsynta
prestationsförmåga har rent av blivit ett ordstäv.
Den har uppnått lysande resultat i otaliga pålitlig-
hetstävlinganbåde hos os-s och utomlands. Den är
verkligen fenomenalt ekonomisk i användningen,
den är vacker, snabb, kraftig och stabil. Med dessa
egenskaper har den förskaffat sig vänner i alla
kretsar och inom alla yrken.

bättringar. Motorn är i stånd till prestationer, som
man är van att vänta sig endast av sportmotorer.
Maximihastigheten är omkr. 100 km. Men ännu
viktigare är dess häpnadsväckande acceleration,
dess outtröttliga uthållighet under färder med
kontinuerligt hög hastighet och dess lysande
backtagningsförmåga.

Ford Eifel är damernas idealvagn.

Motorn är placerad långt fram och den är av
en utrymmesbesparande konstruktion. Härigenom
reserveras mera utrymme för passagerare och
bagage. Den rymliga förvaringsplatsen för bagage
är åtkomlig både inifrån och utifrån. Inredningen
är smakfull. Sätena äro mjuka och bekväma. Ford-
fjädringen garanterar trygghet och körsäkerhet.
Den låter styra sig smidigt och säkert och ligger
mönstergillt på vägen, kurvorna bli en ren njut-
ning och färderna längs storstadens gator en ange-
näm sport.

Alla ha ännu i färskt minne det senaste höst
anordnade Eifel-provet i Finland: en sträcka om
inemot 3 000 km, 17 olika förare i varje väglag,
i alla väder, 17 officiella inspektioner — och resul-
tatet: en förbrukning av i medeltal 6,9 I. bränsle
per 100 km. Ford-fabriken i Köln, som svarar för
tillverkningen av »Eifel», meddelar att bränsle-
förbrukningen håller sig omkring 8 I. per 100 km.

Ford Eifel har för varje år undergått nya för-



Genom Eifel-vagnens breda dörr kommer
man bekvämt till de rymliga bakplatserna.

Dett flyttbara förarsätet kan också fällas ihop.

Ford »Eifeln» har en stor vagns eleganta linjer. »Eifel»-vagnens bagagerum är otroligt rymligt.
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Den nya Ford Prefect-vagnen i finskt vinterlandskap.



• Se här en »lätt vagn», som varje bilist kom-
mer att hälsa med sann förtjusning. Man skulle
knappast ta den för en »lätt vagn», så stor som
den verkar till det yttre och så rymlig som den
är. Alla passagerare ha övernog med utrymme i
denna vagn. De kunna sträcka på sig efter behag
och sitta som det faller sig bekvämast för var och
en. I en sådan vagn färdas man behändigt, lätt och
angenämt. Vad mera kan Ni begära? Varför
egentligen betala mera?

Ford Prefect är framför allt en rymlig vagn.

»Prefect» är en riktig familjevagn. I synner-
het ungdomarna komma att bli överförtjusta i
den. Fyra vuxna, i nödfall fem, få plats i den —

sämjan ger rum, inte sant? Dörrarna äro breda
och fönstren stora. Vad är angenämare än att

bekvämt kunna stiga in i vagnen och ha en fri
utsikt åt alla håll!

Konstruktörerna av »Prefect» ha även på
många andra sätt sörjt för passagerarnas bekväm-
lighet och trygghet. De ha försett vagnen med
centerbalans, vilket innebär, att passagerarnas
plats befinner sig mellan axlarna och fjädrarna.
Den ändamålsenliga viktsfördelningen ger garanti
för all önskvärd körkomfort. Resårerna i sätena
äro konstruerade så, att var och en kan inta en
naturlig och bekväm ställning i vagnen.

Edra bekanta komma att beundra
Eder Prefects eleganta utseende.

För såväl bagaget som reservhjulet finnas skilda låsbara rum.



V-8DEN NYA 60 HKR %\J V\/ f vj

NY EXTERIÖR • RYMLIGARE KAROSSERI • HYDRAULISKA BROMSAR

• I serien av Ford-vagnar har Ford V-åttan om
60 hkr. varit favoriten framom andra. Till utseendet
förnämare än förr, uppvisar den nu även andra
viktiga och välkomna förbättringar. Dess ekonomis-
ka motor kommer att under den instundande för-
säljningssäsongen vinna ännu flere vänner än förr.

Denna »sparvagn», som allmänheten kallat den,
är en stor, rymlig och vacker vagn. Den är ända
in i minsta detalj lika »tip-top» såväl innantill som
utanpå. 1939 års vagn är ännu rymligare än före-
gångarna och dess förvaringsrum för bagage är
ovanligt stort. Den har nya hydrauliska bromsar,
konstruerade i enlighet med Fords kvalitetskrav.

Angenäma bilfärder för en ringa utgift — det är
vad Ford V-8 erbjuder Eder i fullt mått. Därom
vittna de praktiska erfarenheterna av vagnens kör-
egenskaper, de otroligt låga bränslekostnaderna
och tusentals belåtna Ford-ägares entusiastiska
utlåtanden. Men nog sagt — pröva vagnen själv!
Den för bäst sin egen talan.

Ford V-8 Coupe — 60 hkr

Kan man önska sig ett rymligare bagagerum?

Ford V-8 »sparvagnen» är byggd och prissatt
med tanke på tusentals bilisters speciella krav.

Den är med sina låga anskaffnings- och drift-
kostnader en idealisk bil för affärsmannen, pålitlig
och ekonomisk även på längre färder. Den är
särskilt omtyckt av landsbon, »hela familjens
favorit» under utfärder och stadsresor.

Ford V-8 Fordor - 60 hkr.

Ford V-8 Tudor - 60 hkr.

Instumentbrädet är fint och instru-
menten äro bekvämt grupperade.

Den är yrkeschaufförernas bästa vän, nöjd
med litet och den bästa garantien för goda dagsin-
komster.

Den ärönskevagnen för allasom vilja spara tusen-
tals mark vid vagnens inköp och användning för
att placera det inbesparade beloppet på annat håll
och ändå njuta av alla de fröjder som stå bilägaren
av i dag till buds. De kunna till på köpet glädja
sig åt medvetandet, att de spara in den ena slanten
efter den andra på varje tillryggalagd kilometer.
Två år ha varit nog för att göra »sparvagnen»
omtyckt av alla. Otaliga utlåtanden vittna därom.
Och i år är den ännu mera fulländad än förr.

Karosseriet är detsamma som i fjolårets De
Luxe Ford V-8. Inredningen är trivsam och
omsorgsfullt utförd i alla detaljer. Nykonstruktion
av sätena garanterar ökad körkomfort. Grundlig
ljudisolering, tyst gång. Stora hydrauliska brom-
sar garantera full trygghet. Förvaringsrummen
för bagage äro större än någonsin förr.

Ni kommer att tycka om »sextians» utseende,
både utanpå och innantill. Ni kommer att bli
förtjust i den 8-cylindriga motorns mjuka gång.
Ni kommer att köra den stolt och triumferande.
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De Luxe Ford är åter här — ny och förbätt-
rad. Hos den finner Ni alla Fords grundläggande
företräden förenade och ett plus av lyx och stil
på köpet.

De Luxe Ford är — liksom Lincoln-Zephyr —

erkänd såsom skapare av en viss stil. Den är verk-
ligt strömlinjeformad, om någon. Inredningen
är spatiös och förnäm. Den är iår ännu bekvämare
och mera tystgående än förr, liksom även de andra
Ford-vagnarna, och har stora, betryggande hyd-
rauliska bromsar. Den är alltjämt försedd med
samma 85 hkr:s motor av V-typ, vars ringa bränsle-
förbrukning och mjuka gång hänfört miljoner
bilister världen runt.

struktion. Pedalerna arbeta exceptionellt smidigt
och mjukt och bromsbackarna fungera innanför
12 tums trummor av gjutjärn. Bromsbandens
sammanlagda yta är 162 kvadrattum. De fungera
effektivt och hålla länge.

Alla karosserier äro av svetsad stålkonstruktion
och utrustade med säkerhetsglas runtom. Till
varje karosserimodell hör ett stort bagagerum.
Säterna äro nya till utförandet, fjädrarna mjuka
och elastiska. Beslagen äro bronsfärgade. Instru-
mentbrädet är utfört i ny stil och hållet i valnöts-
färg. Ratten har tre ekrar.

Vagnens ljudisolering är genomförd med största
omsorg. Nya isoleringsmaterial ha kommit till
användning och konstruktionen har ändrats i
någon mån, så att ljuden från vägen och från

Exteriören hos De Luxe Ford är exklusiv.
Motorhuven är lång och djup, kylarskyddet
ligger lågt och framlyktorna ha infällts i stänk-
skärmarna.

Fords hydrauliska bromsar äro av specialkon-

motorn icke kunna tränga in i vagnen. Att k
en sådan vagn är en sann vila, njutning och rekr
tion.

Luxe Ford V-8 Tudor — 85



De Luxe Ford V— B. Convertible Coupe —85 hkr.

De Luxe Ford V— B Coupe — 85 hkr.
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DEN SENASTE NYKOMLINGEN I TORD-LI N COLN-S ERI EN

"lercury 8 Sedan (2-dörr.) - 95 hk

Mercury 8 Coupe — 95 hk



Locket till bagagerummet är för-
sett med I ås och elektrisk klocka.

Med avseende å höjden kan det främre
sätet i Mercury-vagnen regleras efter behag.

Dåframsitsarna ihopfällas vändas ryggarna inåt varigenom
instigningen till de bakre platserna blir bekvämare.

Baklyktorna kasta ljuset såväl åt sidan som bakåt.

• Denna vagn ha bilisterna väntat på världen runt.

De ha saknat en vagn, litet större än Ford, men med
Fords alla traditionella fördelar och prissatt efter
Fords värderingsskala. Den vagn de väntat på är
just Mercury 8.

Mercury 8 är en stor vagn, med ett brett
karosseri och gott om utrymme för både passage-
rarna och deras bagage. Till det yttre är Mercury
förnäm och stilfull, dess inredning är luxuös och
alltigenom up-to-date.

Mercury har en ny 8-cylindrig 95 hästkrafters
motor av V-typ och stora hydrauliska bromsar.
Isoleringen mot ljud och vibration har här bragts
till högsta fulländning.

Mercury bygger på Fords enastående möjlighe-
ter och på beprövade Ford-traditioner. Den har sin
plats i kvalitetsvagnarnas obrutna serie mellan De
Luxe Ford och Lincoln-Zephyr. Den är redo att

skänka sin ägare samma bestående tillfredsställelse
och samma ägandets fröjd som dess föregångare.



Lincoln-Zephyr V-12. Fordor. 110 hkr,
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• Lincoln-Zephyr gäller för den »tongivande»
bland bilarna av i dag. Den var en föregångare
redan för tre år sedan, då den först sändes ut i
marknaden. Den bestämmer fortfarande mode-
riktningen inom bilbranschen. Den har imiterats,
men aldrig överträffats.

Lincoln-Zephyr av år 1939 är alltjämt före sin
tid. Den är fortfarande den enda bilen i medel-
prisläge med en 12-cylindrig motor av V-typ. Den
är fortfarande även i konstruktivt hänseende den
enda vagnen i sitt slag. Karosseriet och ramen äro
sammansvetsade i ett stycke. En detaljerad beskriv-
ning av dess mångahanda finesser kan här ej komma
i fråga. Dem lär man bäst känna genom en provtur.

Den eleganta luxuösa förarhytten hos Lincoln-
Zephyr. Observera växelspakens placering.



FORD-LASTVAGNARNA OCH FORDSON-TRAKTORERNA

FORD-PAKET T- Fordvagnarnas till ord-
stäv vordna ekonomiska

bILAKNÄ lyjy egenskaper kunna lätt

FORD-BUSSARNA Axelavståndet 185 ,4,7
meter. Kraftkällan utgö-

-1 ' J ' res numera av en ny 95
konstateras vid transport

av lätta varor. Med Ford-paketbilar transporterar
Ni mera på kortare tid .. . tillryggalägger flere
kilometer om dagen . . . gör större besparingar i
vagnens drift och skötsel. Gör jämförelser! En
specialbeställd exteriör kan göra reklam för Ert
företag. Den kraftiga 8-cylindriga V-motorn läm-
nar Er aldrig i sticket. De nya, stora hydrauliska
bromsarna stanna vagnen snabbt, mjukt och sä-
kert. Ramen av X-typ är bastant och hållbar. För
att inte tala om dessa vagnars andra special-
företräden! Både amerikanska slutna vagnar och
inhemska både slutna och öppna modeller finnas
att välja på, allt efter köparnas särskilda behov.

hkr:s motor, som rår
med de mest krävande uppgifter. De hydrauliska
bromsarna och de talrika andra förbättringarna
garantera, att Ford-bussens chassi numera är
både mera prestationsdugligt och mera ekono-
miskt än förr. Alla tecken tyda på att år 1939
blir ett Ford-bussarnas år.

FORDSON-JORD- Fordson-universaltrak-
torn harar efter år funnit

BRUKSTRAKTORN vägen tm a ||t f)ere av
våra jordbrukares åkrar

och förblivit hemmastadd där. Det finns numera
Fordson-traktorer av 5 olika modeller att välja
på. Den vanliga jordbrukstraktorn kan fås
antingen med vinkeljärn eller med gripskor. Där-
till kommer en specialtraktor för rotfruktsodlin-
gar och en traktor med gummihjul, även använd-
bar i jordbruket och för fabrikstransporter. En
traktor av specialmodell kan erhållas utrustad
med krypkedja. Samtliga modeller ha under år
1938 prövats av statens försöksanstalt för jord-
bruksmaskiner. Officiella beskrivningar över för-
söksresultaten erhållas på begäran.

FÖ RD-LAST- Ford har ar ,9^9 en u ""

ständigare serie av olika
bILAKNÄ I 737 lastvagnsmodeller än nå-

gonsin förr att bjuda
på. Förutom ytterligare förbättrade 60 och 85
hkr:s motorer tillverkas nu även en alldeles
ny 95 hkr:s motor som orkar med de allra
tyngsta transporter. Alla Ford-lastvagnar äro
numera försedda med stora och kraftiga hyd-
rauliska bromsar, som ge garanti för största möj-
liga trygghet. Även andra viktiga förbättringar ha
införts. Kylarskyddet är av ny modell, kopplingen
har förbättrats och 85 hkr:s motorerna äro för-
sedda med större vevaxel och större lager. Karm-
ringar av ny modell i alla motorer minska olje-
förbrukningen.

FORD SON- nar ar e^ter ar vunnit allt
större spridning. Den an-

industritraktorn vandes av vägbyggnads-

anläggningar, sågar, byggnadsfirmor m. fl. 81. a.
har Finska staten tagit den i bruk och använder
uteslutande Fordson-traktorer vid vägbygge och
vagskötsel. Begär detaljerade uppgifter.

entreprenörer, industri-



4939
DE VIKTIGASTE MÅTTEN

MODELL Motor Hkr Cyl.diam. Slaglängd Cyl. vol. Axelavstånd

Prefect 4-syl. 34 63,50 92,45 1,17 2,39 (94")

Eifel 4-syl. 34 63,50 92,45 1,17 2,29 (90")

Ford V-8 V-8 60 66,04 81,28 2,23 112"

De Luxe Ford V-8 V-8 85 77,79 95,25 3,62 112"

Mercury 8 V-8 95 3' 92 ll6"

Lincoln-Zephyr V-1 2 I 10 69,85 95,25 4,37 125"

Lincoln V-12 150 79,37 114,3 6,72 145"

112" Paketti V-8 60 66,04 81,28 2,23 112"

Kuorma Ford 122" V-8 60 66,04 81,28 2,23 122"

Kuorma Ford 134" V-8 85 77,79 95,25 3,62 134"

Kuorma Ford 157" V-8 85 77,79 95,25 3,62 157"

Kuorma Ford 157" V-8 95 80,90 95,25 3,92 157"

Ford Linjuri 185" V-8 95 80,90 95,25 3,92 185" (4,7 m)

Fordson maanvilj. 63" 4-syl. 26/30 104,80 127,0 4,38 63"

Fordson teollis. 63" 4-syl. 26/30 104,80 127,0 4,38 63"

Kustannusosakeyhtiö Otavaa djuptryckeri* Helsingfors, 1939.
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