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UUTTA KAUNEUTTA KOKEILTUJEN LAATUOMI-
NAISUUKSIEN JA TALOUDELLISUUDEN LISÄKSI

Laatu on Ford-vaunuille luontainen ominaisuus. Se
alkaa valmistajan periaatteesta. Se jatkuu pitkin linjaa
— raaka-aineet, moottori, kori ja sen varusteet. Yli
25 miljoonaa Fordin omistajaa on sen todennut kaik-
kialla maailmassa. Yli 4 miljoonaa V-kahdeksikon
omistajaa on nauttinut tämän uudenaikaisen moottorin
tarjoamista eduista. Aikaisemmin V-8 moottori oli laatu/
piirteenä vain kalleimmissa vaunuissa, kunnes Fond
kehitti sen huokeaksi, suuren yleisön saavutei^avaksL

Vuoden 1938 Ford V-kahdeksikot ovat enemmän kuin
ennen huokean hintaluokan laatuvaunuja. Niitä
on nyt saatavissa kaksi uutta, toisistaan kokonaan eroa-
vaasarjaa. Ulkoasultaan neovatasiallisen muotokauniita.
Ne edustavat käytännöllisyyttä luonnollisella ja miellyt-
tävällä tavalla. Niistä kuvastuu se pehmeä ajo, se nopea
Kiihtyväisyys, joistaFord V-kahdeksikot ovat tulleet kuu-

luisiksi. Seii toteatte Tekin, kunhan ajatte kumpaa hyvänsä
.mitta Fordia, joko »tehovaunua» tai »säästövaunua».

TÄYDELLEEN UUDENAIKAINEN LAATUVAUNU
I. 8-syl i nteri n en V-moottori — taloudellisin Ford-
vaunujen moottori, mitä koskaan on rakennettu. Kaksi
eri kokoa — toinen 85 hv. »tehovaunua», toinen 60 hv.
»säästövaunua» varten. JM

2. Uudenaikainen ulkoasu. Uudet aerodynaamiset
ääriviivat. Uusi, pitempi konepeite. Uusi jäähdyttäjän-
suojus. Tilava, ulkopuolelta avattava matkatavarasäiliö.
De Luxe mallit ovat kookkaampia. Jk

5. Parannetut itsetehost v vat jarrut. Helposti
toimivat, varmat ja tehokkaat, kaapeloitua ja koteloi-
tua säätötyyppiä. »Teräksen varmuus polkimes-
ta pyöriin». Ifevyt poljinkosketus pysäyttää vaunun
nopeasti ja pehmeästi.

6. Ä äneton käynti. Perusteellisesti suoritettu korieris-
tys, kumiset moottorin alustatuet ja jousien painevoitelu
takaavat entistä äänettömämmän käynnin.

3. Uusi sisustus. Sedan-mallien takaistuimissa käsi-
nojat. Uusi kojelauta käsine- ja tuhkakuppilokeroineen.
Käynnistinnuppi kojelaudassa ja käsijarrun vipu mukaa
vuuden lisäämiseksi juuri sen alla. Etulyhtyjen säätökat-
kaisin lattiassa. Kromioidut helat. Sisustettu kauttaaltaan
käytännöllisyyttä ja hyvää makua silmälläpitäen.

7. Uudenaikainen mukavuus. Huolellinen suunnit-
telu ja keskitetty V-mallinen moottori lisäävät koritilaa
matkustajille ja matkatavaroille. Vaunu on keskipainoi-

- matkustajat istuvat vaunun keskellä, akselien
välissä. Poikkeuksellisen pitkä jousiväli ja kahtaalle
vaikuttavat iskunvaimentajat tasoittavat kuoppaiset tiet.
Yksinkertainen, tehokas avoin-näköala-tuuletus.

8. Huokea hinta. Ford-vaunut ovat aina merkinneet
täyttä vastinetta niihin sijoitetuille varoille. Joka tah-
too 8-sylinteristä autoilua, mutta pienin kustannuksin,
hankkii tänäkin vuonna Fordin — huokean hintaluokan
laatuvaunun.

4. Kokoteräksi nen kori. Kehysrakenne, samoinkuin
katto, sivut ja lattiakin kokonaan terästä, uutettu yh-
deksi kokonaisuudeksi turvallisuuden lisäämiseksi. Tuuli-
lasi ja kaikki ikkunat varmuuslasia.

NYT KAKSI UUTTA FORD V-KAHDEKSIKKOA



Ford V-8 moottorit 1938.
85 HV. v-8 60 HV. v-8

Syl. läpim. . . 77,79 m/m 66,04 m/m
Iskunpit. .. . 95,25 „ 81,28 ~

Syl. tilav. . . 3622 cm3 2228 cm ;1

Jarrut. H.V.. 85 HV. 60 HV.
3800 kierr/min 3500 kierr/min

Paino noin. . 255 kg. 182 kg.
Akseliväli 2,85 m (112")



DE LUXE FORDOII SEDBn 85

Loistavin Ford-vaunu, mitä koskaan on rakennettu. Leveä, tilava
umpivaunu koko perheelle. Säädettävä ohjaajanistuin, kuten kai-
kissa muissakin v:n 1938 Fordeissa, nousee, samalla kun sitä siirre-
tään eteenpäin. Näinollen lyhytkin ohjaaja näkee hyvin. Nel-
jännesikkunat takana avautuvat. Jalkatuki ja huopahihna
takaosassa. Loistovarusteet.

Sisusta on huoliteltua työtä pikkuseikkoja myöten. Pehmeät,
mukavat istuimet ja selkänojat. Ovien ja ikkunoitten kehykset
pähkinäpuunväriset. Kromioidut helat. Kattovalot. Takaistui-
missa käsinojat.

Leveän, alhaalta avautuvan oven ansiosta on umpivaunun tilava
matkatavarasäiliö helppo täyttää ja taas tyhjentää. Runsaasti
tilaa useille suurikokoisille matkalaukuille varapyörän lisäksi.
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MUKAVUUTTA TALOUDELLISUUTTA

Sisustus on kokonaan
vuorattu. Takaovessa
kitkatyyppinen jarru.
Kuormatilan lattia-
pinta-ala 1,3 x 1 ,63 m.

Oviaukko 91 sm kor-
kea ja 86 sm leveä.

Tässä erikoismallises-
sa Ford-vaunussa ovat

takaistuimet muka-
vasti kuomun alla.
Säädettävä etuistuin.
Loistovarusteet. Is-
tuinten päällys oikeaa
nahkaa.

Tämän kaunismalliseri
Ford-vaunun kuomu
voidaan taittaa käte-

västi vaunun syven-
nykseen. Varaistuin

vakiovarusteena. Ta-
varasäiliöt taittuvien,
nahkapääll ysteisten
istuimien takana.

Tässä vaunussa yhdis-
tyvät avo- ja umpi-
vaunun edut. Kuomu
voidaan taittaa koko-
naan taakse. Ovien
kromihelaiset ikkunat
voidaan laskea ovien
sisään. Ovien välituet
helposti poistettavis-
sa. Suuri tavarasäiliö.

Runsaasti tilaa nel-
jälle henkilölle. Etu-
istuimen selusta on

kaksiosainen ja tait-
tuu eteenpäin, joten

takaistuimelle pääsee

vaivattomasti. Vara-
pyörä takana, matka-
tavaraosastossa. Vau-
nun ulkonäkö silmiä-
hivelevän miellyttävä.

Ihanteellinen matka-
vaunu. Edustaa Ford-
vaunuille ominaisella

tavalla uudenaikais-
ta [ aerodynamiikkaa.
Runsaasti tilaa viidelle
henkilölle. Leveät ja
pehmeät etuistuimet.
Kaksiosainen selusta,
joka taittuu eteen-

päin. Erittäin tilava
matkatavaraosasto.

60 hv. Fordor Sedanin harvinaisen suuri vaunun
taakse sijoitettu matkatavaraosasto jättää koko
vaunun sisustatilan matkustajien käytettäväksi,
Helppo täyttää ja helppo tyhjentää.

Uudesti suunniteltu uudenaikainen kojelauta,
jossa mittarit ovat helposti luettavissa. Käynnis-
tinnuppi ja käsijarru vasemmalla, käsinekotelo
oikealla. Erikoist ila radiolle ja sen kaiuttimelle.

Bensiiniasemat saavat olla pitkien matkojen pääs-
sä toisistaan tällä tilavalla »kuusikymppisellä»
ajettaessa. Yhdellä säiliöllisellä bensiiniä] voitte
ajaa koko päivän, 400—500 km. Pieneen tilaan
keskitetty V-mallinen moottori säästää enem-
män tilaa itse sisustaa varten.

Poistaa etäisyydet olemattomiin. Kuten kaikissa
uusissa Ford-vaunuissa tekevät ohjauslaitteiden
välityssuhde, 18,2:1, ja keskipainoitus pitkät mat-
kat entistä nautinnollisemmiksi. Avoin-näköala-
tuuletus ja avattava tuulilasi yhä lisäävät ajo-
mukavuutta.

Ford V-8 on ainoa huokeakäyttöinen vaunu, jossa
on kuuluisan8-sylinterinen V-moottori. Samalla
kun se on voimakas ja taloudellinen, se on omi-
aan lisäämään matkustajien ajomukavuutta. Mu-
kavuutta täydentää vielä keskipainoitus, jonka
avulla kuoppaiset tiet tasoittuvat. Fordeissa näet
kaikki matkustajat istuvit jousien välissä.
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PITKÄ JOUSIVÄLI

VOIMAA
Keskipainoitettua Ainutlaatuista8-sylinterisfä


