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Många betydelsefulla nya detaljer giva
ökat värde åt Ford lastvagnen och

vidga dess verksamhetsfält.

Redan för två år sedan, då Fords nya last-
vagn introducerades, gav den på grund av

sin styrka, enkelhet, pålitlighet och drifts-
ekonomi en ovanligt hög valuta för priset.
I dag representerar den ett ännu högre värde.

I enlighet med Fords ledande princip — att
ständigt ställa högsta möjliga värde till förfo-
gande för största möjliga antal människor —

arbetas det alltjämt på att förbättra alla Ford-
produkter. Som en följd av denna princip, ha
nyligen betydelsefulla nykonstruktioner till-
kommit — förbättringar, som väsentligt öka
prestationsförmågan. Dessa nykonstruktioner
göra Fordlastvagnen i än högre grad än hittills
ägnad att fylla de skiftande behoven av ett
tillförlitligt och ekonomiskt transportmedel för
kommersiellt och industriellt bruk.



Ford lå tons lastvagnschassis

Chassiets styrka har väsentligt ökats på många viktiga

punkter. Framaksel, framfjädrar och V-staget äro grövre

och kraftigare. Fotbromsens framhjulstrummor ha ökats

till samma storlek som på bakhjulen, vilket betydligt ökar
bromseffekten och minskar slitaget å bromsbanden.

Den mellersta tvärbalken i ramen, som upptar drivkraften

från bakhjulen, har givits ökad styrka.

Bakaxeln är av ny, kraftigare konstruktion.

En viktig detalj är den nya 4-växlade växellådan. Denna
ökar väsentligt vagnens dragkraft på lägsta växeln och

ger den ökad smidighet och användbarhet.



Den nya bakaxeln på Ford i 1 tons lastvagn är

utrustad med ett speciellt kraftigt spiral-skuret
kuggdrev av egen typ.

Kardanaxeldrevet är synnerligen väl lagrat med

dubbla, koniska lager framtill och ett kraftigt rul-
lager baktill. Denna montering förhindrar glapp-

Ny
bakaxel

och
dubbla bakhjul

ning i sidoled och håller kardandrev och kardanhjul
i konstant ingrepp.
Drivaxlarna äro kraftigare; de äro av 3/4 flytande
typ och deras enda uppgift är att vrida hjulen runt.
De uppbära således ingen vikt.
Tallrikshjul är standardutrustning. Dubbla bakhjul
kunna erhållas till en låg extrakostnad.



Ny
växellåda
med
fyra hastigheter
Den nya växellådan ger Fordlastvagnen den
önskvärda snabbheten, tillräcklig kraft för att
draga tunga laster på dåliga vägar och en
smidig, lätt manövrering. Den nya växellådan
är av standardtyp med förskjutbara kugghjul
och har 4 hastigheter framåt och en bakåt.
Alla drev och axlar äro av kromlegerat stål,

speciellt värmebehandlat och härdat, och till-
verkade med utomordentlig precision.

Kul- och rullager på alla vitala ställen reducera
slitage och friktion till ett minimum och öka väsent-
ligt växellådans hållbarhet.
På växellådshuset finnes en väl tilltagen öppning
för uttag av drivkraft för tippanordning eller dylikt.



Alla delarna i Fordlastvagnen utmärkas av stor
styrka. För att än bättre kunna motstå de största
påfrestningar, har konstruktionen av vagnens hela
framparti gjorts väsentligt kraftigare.

Den nya framaxeln är praktiskt taget dubbelt
så stark som tidigare. Framfjädrarna äro grövre
med bredare blad. V-staget är kraftigare och

Nytt framparti
och kraftigare

bromsar
styrspindeln, stödlager och hjullager äro större.
Dessa förbättringar ge ett överflöd av styrka
och äro en garanti för stor hållbarhet och
pålitlig tjänst.

De större framhjulsbromsarna öka bromskraften
betydligt. Kontrollorganen ha också förbättrats
för att göra mjukare, effektivare tjänst.



4 standard-
lastvagns-
karosserier

Ett tilltalande utseende och en genomgående
kraftig konstruktion utmärka de nya lastvagns-
karosserierna.

De inre dimensionerna på stålflaket äro:
bredd 122 cm; längd 219 cm.; lämmarna äro
308 mm.

Standardkarosserierna omfatta följande typer: Van-
ligt lastflak, häckflak, öppet stålflak samt täckt pa-
ketvagn. Förarhytten kan erhållas antingen öppen
eller täckt. Flaket är 1.75 m. brett: 248 m. långt.
Grindarnas höjd är 66 cm från flakets botten.

Dimensionerna på paketvagnen äro ungefär: bredd
1092 mm.; höjd 1270 mm.; längd 2235 mm.

Inhemska lastvagnskarosserier för olika ändamål
kunna beställas hos varje Ford-försäljare.



MOTOR: Fordlastvagnens 4-cylindriga
motor utvecklar 40 hkr vid normalt varv-
tal. Detta innebär, att praktiskt taget hela
motorstyrkan kan tillgodogöras vid van-
liga körhastigheter. Motorn har många
unika konstruktionsdetaljer. Den speciellt
konstruerade förgasaren, den nya förvärm-
ningsanordningen, ventilerna av krom-
kiselstål-legering, aluminiumkannorna, och
den statiskt och dynamiskt avbalanserade
vevaxeln och svänghjulet — allt bidrager
till att åstadkomma en snabb och jämn
kraftutveckling med ett minimum av vib-
ration och slitage. Enkelheten hos belys-
nings-, tandnings-, kylnings- och smörj-
ningssystemen är en garanti för effektivi-
tet och tillförlitlighet.

BROMSARNA: Det tyst arbetande, helt
inkapslade 6-bromssystemet är en annan
detalj på Fordlastvagnen, som garanterar
en säker och smidig körning. Fotbroms
och handbroms verka oberoende av var-
andra på skilda bromstrummor. Alla av
inre, expanderande typ och helt inkapslade
till skydd mot damm, vatten, sand och
andra yttre inflytelser, som kunna inverka
störande. Den väsentligt ökade bromsytan
påframhjulsbromsarna åstadkommerbetyd-
ligt ökad bromskraft. Den totala broms-
ytan är ca. 2,864 kvcm.

FJÄDRAR OCH KARDANRÖR: Ford-
lastvagnens bakfjädrar äro av kantilever-
typ. Genom kardanrörsdriften äro fjäd-
rarna befriade från varje annan funktion
än att upptaga stötar. Kardanröret överför
drivkraften från bakhjulen till ramens
mellersta tvärbalk. En kopplingsaxel över-
för kraften från växellådan till kardanaxeln,
varigenom transmissionen befrias från
alla påfrestningar. De tvärgående fram-
fjädrarna äro av synnerligen gedigen kon-
struktion.

VÄNDNINGSRADIE: 14 meter.

HJULBAS: 3340 mm.

HELSINGFORS

Kortfattad specifikation av Ford
lastvagn modell AA.

RAMEN: Sidobalkarna äro 50 mm.
tjocka, 152 mm. höga, 70 mm. breda.
Längd från förarhyttens bakre del 2070 mm;
från förarhyttens bakre del till bakaxelns
mittlinje 1056 mm. Ramen kan förkortas
686 mm. för montering av tippflak.i

HJUL 6. RINGAR: Tallrikshjul av stål.
Framhjulens däck 20x6", ballongringar;
enkla bakhjul, 32x6", högtrycksringar;
dubbla bakhjul 20x6", ballongringar.

KYLNING : Centrifugal-vatten-pump;
tub-kylare; 2-bladig fläkt av aeroplan-
propellertyp, 406 mm. i diameter, driven
av justerbar »V»-rem. Kapacitet 12 liter.

CHASSISsDIMENSIONER: Totalbredd
tvärsöver bakhjulens navkapslar 1689 mm.
Totalbredd tvärs över de dubbla bakhjulen
1898 mm. Totallängd 4661 mm.

FRAMAXELN: Kromstålssmide av »I»-
sektion, Sluten typ »reverse Elliott», juster-
bara koniska rullager för hjulen.

BAKAXELN: Spiralskurna kardandrev.
3/_ avlastad. Utväxling 6,6—1.

BRÄNSLESYSTEM: Bränsletillförsel ge-
nom självtryck från svetsad ståltank, sam-
manbyggd med torpeden. Kapacitet ca.
38 liter.
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