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aenry Fordin ja Ford Motor Cornpnyn tarkoituksena on aina ollut kuljetuskysymyksen mahdollisimman taloudellinen
ratkaiseminen eikä vain kuljetusneuvojen
paljousvalmistus. Tämän päämäärän toteuttamiseksi käytetään ainoastaan ensiluokkaisia raaka-aineita, tuotantomenetelmiä
parannetaan tavantakaa ja tuotteen laatua
jalostetaan jatkuvasti. Ivähes 20 miljoonan
henkilöauton, kuormavaunun ja traktorin
valmistuksessa on saavutettu kokemuksia,
jotka antavat ainutlaatuiset takeet Fordtuotteiden koetellusta kunnosta. Olipa teillä

pieni tai suuri kuljetuskysymys ratkaistavana, tulette epäilemättä löytämään tästä
kirjasesta seikkoja, joista on Teille apua
ja hyötyä.

FORD KUORMAVAUNU
on kuljetuskysymyksen yksinkertaisin ja taloudellisin ratkaisu.

udenaikainen kuljetuskysymys on niin tärkeä jokaiselle liikkeenhaaralle, että sen oikea ratkaisu
vaatii mitä suurinta huomiota.

Tässä kirjasessa esitetään Ford-kuormavaunujen
tärkeimmät yksityisseikat sekä joukko maan eri tahoilta
saatuja lausuntoja ja valokuvia, jotka ovat osoituksena
Ford-kuorma vaunun saavuttamasta yleisestä suosiosta.
Ford kuormavaunut kykenevät mahdollisimman taloudellisesti ja luotettavasti palvelemaan liike-elämän kaikkia kuljetustarpeita.

Useimmat liikekuljetukset voidaan edullisimmin suorittaa
autoilla, joiden hyötypaino vaihtelee 1 / 2 tonnista 1 1 /2 tonniin.
Vain harvat liikkeet kuormittavat autojansa 1 1/i tonnia suuremmilla kuormilla. Selvää on, että on epätaloudellista
käyttää vaunuja, joiden korkeinta kuormituskykyä vain
harvoin käytetään hyväksi.
Ford 1 1 /2 tonnin kuorma-auton konealustalle voidaan sijoittaa mitä erilaisimpia koreja kaikkia eri kuljetustarpeita
silmälläpitäen. Se on vankkaa rakennetta ja siinä on yllin
kyllin voimaa suoriutuakseen helposti kaikkein vaikeimmistakin kuljetustehtävistä. Sen vuoksi Ford AA-mallinen kuormavaunu onkin saavuttanut ainutlaatuisen suosion koko
maailmassa. Suomessa ovat useat maamme johtavista liikkeistä omaksuneet Ford-kuormavaunun kuljetusneuvokseen.
Niinpä meillä olikin vuonna 1930 kaikista rekisteröidyistä
kuormavaunuista 47 % Fordeja.
Kevyempi, 1/ 2 tonnin tavaravaunu, on sopiva kaikkeen kevyempään kuljetukseen siellä missä tarvitaan nopeata, luotettavaa ja taloudellista kuljetusneuvoa. Olkoon liikkeenne
suuri tai pieni voitte ratkaista kuljetuskysymyksenne parhaimmalla tavalla hankkimalla jonkun seuraavilla sivuilla
esitellyistä Ford-kuorma vaunuista.

TALOUDELLISTA

KULJETUSTA

Ford Kuorma vaunulla.

uljetustoiminta on taloudellista vain silloin
kun käytettävät kuljetusneuvot voidaan jatkuvasti pitää käytännössä. Kuta pienemmät
pakolliset seisaukset ovat sitä pienemmät ovat kuljetuskustannukset.
Ford kuormavaunut

ovat ratkaisevasti yksinkertaistutta-

neet niiden liikkeiden kuljetuskysymystä, jotka ovat siirtyneet Ford-kannalle.
Ford kuormavaunustoa on helppoa ja taloudellista hoitaa.
Mukava osien vaihto ja tehokas huoltopalvelus säästää
aikaa ja pienentää korjauskulut mitättömiin.

Ford-huolto tarjoaa suuria etuja. Vara-osia on aina saatavissa paikalliselta Ford-myyjältä. Tämä on erittäin tärkeä
seikka suorittipa ajaja itse pienemmät korjaukset tai annettiinpa suuremmat työt valtuutetun Ford korjaamon
tehtäväksi.
Ford-myyjän kanssa voidaan myös sopia koko vaunuston
säännöllisestä tarkastamisesta. Se saattaa merkitä huomattavaa säästöä ja takaa koko vaunuston säännöllisen palveluksen.

STANDARD FORD

KORIMALLEJA

FORD SÄLEKORI
(Akselinväli 131 Va

varustettuna umpinaisella

")

ohjaajahytillä. Sivukappaleet voidaan irroittaa kolmessa osassa.

FORD SÄLEKORI
(Aksellnväli 157")

varustettu erikoisen korkeilla sivukappaleilla. Soveltuu erikoisesti raskaiden ja tilaa ottavien tavaroiden kuljetukseen.

KOTIMAISIA

KORIMALLEJA

FORD MALLI AA KONEALUSTA KUORMALAVOINEEN
(Akselinväli 157")

Erikoisen tukeva, siro ja tilava kuormalava, joka soveltuu mitä moni
naisempiin kuljetustapoihin.

FORD KUORMAVAUNU KIPPILAITTEINEEN
Tämä käytännöllinen korimalli on erikoisen sovelias hiekan, soran ja
mullan kuljetukseen. Sen voi helposti yksi mies hoitaa.

LIIKE.ELÄMÄN

PALVELUKSESSA

VALTION MARGARIINITEHDAS
Ford Motor Company
Helsinki

of

kirjoittaa

Finland O.Y.

Ford kuorma-auton vakinaisena käyttäjänä saamme mielihyvin
vastata kirjeessänne 11. 7 1930 tukemiinne kysymyksiin.
Ensimäisen Ford kuorma-auton ostimme heti tehtaan alettua toimintansa 1924, ja oli se jatkuvasti käytännössä tämän vuoden alkuun, jolloin tuli välttämättömäksi hankkia suurempi auto. Tällöinkin harkitsimme edullisemmaksi Ford-merkin, ja vuoden alussa ostimme uuden (1750 kg. netto) kuormavaunun, joka meillä nykyään
on ainoana kuljetusvälineenä käytännössä. Vaunua käytetään yksinomaan margariinin ajoon ja vaihtelee kuormien suuruus 1000 kg: sta
1750 kg:n. Mitä polttoaine ja voiteluöljy, samoinkuin kunnossapitoja ajokustannukset tonnikilometriä kohti ovat tulleet maksamaan, niin
siihen on vaikea vastata, kun ajo on kovin epäsäännöllistä, mutta
on Ford kuorma-auto mielestämme edullinen ja olemme siihen tyytyväisiä niin halvan hinnan, helpon ohjauksen ja kääntökyvyn, huonoilla ja kapeillakin teillä kuin myös varaosien helpon saannin
y.m. etuisuuksien puolesta.
—

Kunnioittaen
VALTION MAKG A RIINITEHDA S
M. Pedersen

LIIKE*ELÄMÄN

PALVELUKSESSA

ERIKOISMALLINEN UMPIKORI
Ylläkuvattu erikoiskori on yhtä käytännöllinen kuin hauskan näköinen. Sivuilla on kolme lukittavaa ovea, ja vaunun sisus on
jaettu pieniin lokeroihin, joten eri paikkoihin kuljetettavat hedelmätilaukset ovat helposti käsiteltävissä. Korin koristelu on
sitäpaitsi epäilemättä hyvää reklaamia A/B Baltic Company Ltd

O/Y:lle.

Ford AA konealustalle voidaan rakentaa erittäin siro jakäytännöllinen bensiinitankki.

YHÄ USEAMMAT SUURLIIKKEET

Au g. Iyiidv. Hartwallin kivennäisvesitehdas on
maamme suurimpia Ford-kuormavaunun käyttäjiä, kuten oheellisesta kuvastakin selviää. Iyiike on jatkuvasti
lisännyt Ford-kuormavaunujensa lukumäärää ja vaunut ovat aamusta iltaan ahkerassa ajossa. Todella
kouraantuntuva esimerkki Ford-kuormavaunun taloudellisesta palveluskyvystä.

SI IRT V VÄT

FORD*KANNALLE

157 TUUMAN KONEALUSTALLE

RAKENNETTU UMPIVAUNU,

joka on suunniteltu liikkeen erikoistarpeita silmällä pitäen. Sivuovista asetetaan tavaralaatikot erikoisille teräshyllyille, jolloinkoko
kuljetustila tulee hyvin käytetyksi. Erittäin kaunis ja tarkoituksenmukainen vaunu.

Yllä nähdään Viipurin Höyryleipomon Ford kuormavaunu.

Siisti pakettivaunu, rakennettu
131

1/
2

tuuman

alustalle. Vaunu
on maalattu sitruunan keltaiseksi.

Kirjaimet tummat.

Leipomot, meijeri-

liikkeet ja muut liikkeet, joiden on lyhyessä ajassa toimitettava tavarat hajallaan sijaitseviin
myyntipaikkoihin,
luottavat Fordin
varmuuteen, nopeuteen jakestävyyteen

Hiili ja koksikuljetukset asettavat
suuria vaatimuksia vaunun kestävyydelle ja ajo-

varmuudelle.

Kuljetusliikkeet

kaikkialla maassa
ovat erittäin tyytyväisiä Ford kuormavaunun

väsy-

mättömään suorituskykyyn.

Tässä on yksi monista vesitehtaista,
jotka kuljettavat
tuotteitaan yksin-

omaan Fordilla.

Erikoinen huonekaluvaunu,
joka
osoittaa miten matalalle lava voidaan tarvittaessa
settaa.

Yhä useammat

teollisuuslaitokset
siirtyvätkokonaan
Ford-kannalle.

Osuuskauppojen

kuljetukset maaseudulla ovat erikoisen
vaativia
huonojen teiden ja
raskaiden kuormien vuoksi. Mutta
Ford suoriutuu hyvin vaikeimmistakin tilanteista.

FORD*VAUNUT

JULKISEN

PUHTAANAPITOLAITOS
Tämä erikoinen teräskori on rakennettu kaikkein uudenaikaisiin
man puhtaanapitotekniikan mukaisesti. Helsingin kaupunki on
kin tunnettu puhtaanapitolaitoksensa korkeasta tasosta.

PALOLAITOS

Tämä kotimainen paloauto, joka on rakennettu 157 tuuman Ford
konealustalle, on erittäin tehokas ja käytännöllinen. Fordin nopea
käyntiinlähtö, herkkä kiihtyväisyys ja varma ohjaus suurellakin noettaessa tuleetällaisessa vaunussa erikoisesti oikeuksiinsa.

TALOUDEN

PALVELUKSESSA

Suomen armeija hankki äskettäin ylläkuvatut ambulanssiautot,
jotka ovat toimineet erittäin tyydyttävästi ja joista on pyydetty
kuvia ja piirustuksia ulkomaillekin. Myös Tie- ja Vesirakennushallitus ja monet muut valtion laitokset käyttävät Ford-autoja
etupäässä niiden huokeitten käyttökustannusten ja helpon varaosien saannin vuoksi.

Myös Viron hallitus on äskettäin ostanut ylläkuvatut 7 Ford
kuormavaunua käytettäviksi tietöissä.

Julkisen

TALOUDEN
Monet kunnalliset laijotka pitävät
tarkkaa lukua automenoistaan,
käyttävät
koska ne
tulevat kaikkein edulli-

tokset,

simmiksi.
Tällä

sivulla

kuvattu

Helsingin kaupungin
sähkölaitoksen erikoisauto, joka on varustettu

tikapuilla ilmajohtojen
korjaamiseksi, on osoittautunut monipuolisiin
tehtäviinsä kaikin puolin soveltuvaksi. Alusta
on pitkää 157" mallia.

PALVELUKSESSA

Uusi

157" FORD KONEALUSTA LINJA*AUTONA

Ford linja°auton läpileikkaus, josta selviävät
tärkeimmät mitat.

Pitemmän konealustan akseliväli on 157 tuumaa ja se voidaan varustaa, kuten 131" konealustakin, kaksinkertaisilla takapyörillä.
Sen sallittu bruttopaino on 3.818 kg. Tämä pidennetty konealusta
soveltuu erikoisen hyvin käytettäväksi linja-autoja varten. Sille
voidaan sijoittaa linja-autokori, johon mahtuu 18 matkustajaa ja
kuljettaja. Ford-auton tunnetun taloudellisuuden, kestävyyden
ja luotettavuuden vuoksi tulee tällaisen linja-auton käyttö voittoa
tuottavaksi yritykseksi, kuten Ford-myyjillä olevista yksityiskohtaisista kannattavaisuuslaskelmista selviää.

Ford linja-auto

FORD KUORMAVAUNU ERIKOISTÖISSÄ

Oheellinen kuva ja todistus osoittavat kouriintuntuvasti Ford
kuorma vaunun ainutlaatuisen suorituskyvyn.
Ford Motor Company

of Finland O.Y.

Helsinki.
Olemme vastaanottaneet äskeisen kirjeenne, jossa tiedustelette niiden Ford-kuorma-autojen ansioita, joita käytetään insuliittitehtaamme rakennustöissä täällä Karhulassa.
Vastaukseksi haluan mainita, että täällä käytetyt Ford
kuorma-autot toimivat erittäin tyydyttävästi. Nämä kuormavaunut kuljettavat jopa 1 1 /i kuutiometriä soraa ylös 100 jalan
pituista ja SO astetta jyrkkää siltaa, ja suorittavat työnsä
loistavasti.
Tämän kuormavaunun tunnen hyvin, koska käytämme
useita sellaisia rakennusosastollamme Amerikassa. Asian laita
on siten, että mielestäni mainitunlainen Ford-kuormavaunu
on paras kone rakennustöissä, varsinkin missä raskaita kuormia on kuljetettava jyrkkiä nousuja, kuten asianlaita on meillä.
Kunnioittaen
The Insulite Co of Finland O.jY
J. T. MacLellan,
Rakennus johtaja
(Käännös)

TUKINKULJETUSTA FORD*AUTOILLA

14,300 KG. YHDESSÄ AINOASSA KUORMASSA.

Viime vuoden vähäluminen talvi synnytti odottamattomia vaikeuksia tukkien kuljetuksessa sellaisilla paikkakunnilla, missä tukit on ajettava metsästä suoraan sahalle ja missä vesiteitä ei lainkaan voida käyttää.
Aunuksen Puuliike Suojarvella ratkaisi tämän vaikeuden hankkimalla suuren joukon kuorma vaunu ja tukkien kuljetukseen.
Jo syksyllä rakennettiin metsästä sahalle noin 20 km:n pituinen
talvitie, joka saatiin kestäväksi vasta sitten kun suoperäinen maa
jäätyi.
Kaikki kuormavaunut ovat varustetut perärekilaitteilla; nämä ovat
niin lujatekoisia, että ne kantavat puolet kuorman painosta. Aunuksen Puuliike on ostanut omaan käyttöön 10 Ford 1 1 /2 tonnin
kuorma-autoa sekä sitäpaitsi vuokrannut kuljetustyöhön muita

merkkejä.

Maaliskuun 13 p:nä 1930 suoritetun tarkistuslaskelman mukaan oli
1023 tukkia, joiden yhteinen tilavuus oli 13.300 kuutiojalkaa, kuljetettu 32:11a kuormalla, siis keskimäärin 32,3 tukkia eli 420 kuutiojalkaa tai 9,2 tonnia kuormaa kohti. Ennätyskuorman toi kuvassa näkyvä Ford-vaunu. Se kuljetti 55 pölkkyä
650 kuutiojalkaa eli 14.300 kg.
=

Ford-kuormavaunu on jälleen osoittanut, että se pystyy suorituksiin, joita ei tähän mennessä ole uskottu mahdollisiksi.
Se, joka suoriutuu erämaan talvipakkasissa, kelpaa myös kaikkialla muualla.

FORD MALLI A Y 2T. PAKETTIVAUNUT

FORD PAKETTIVAUNU REVYIHIN KULJETUKSIIN.
IvUkuisat liikkeenharjoittajat ovat tulleet huomaamaan, etteivät
he kilpailun yhä kiristyessä saata tulla toimeen ilman kevyttä 1 /2
tonnin Ford-tavaravaunua, sillä sen nopeus, luotettavuus ja talou-

dellisuus lisäävät heidän kilpailukykyään markkinoilla. Tämä kevyt, helppohoitoinen Ford pakettiauto on katkeamattomana yhdyssiteenä liikemiehen ja hänen asiakkaittensa välillä ja toimii
samalla hyvänä mainostuksena hänen tuotteilleen ja liikkeelleen.
Ford-tavaravaunu voidaan hyvin pienellä huolenpidolla säilyttää
aina hyvässä ajokunnossa. Jotta ei kuljetuksissa tapahtuisi mitään
seisauksia on hyvä säännöllisin väliajoin antaa vaunu valtuutetun
Ford-myyjän tarkastettavaksi. Tarvittaessa voidaan osien vaihto
suorittaa ilman ajanhukkaa, koska kaikilla Ford-myyjillä on hyvin
lajiteltu varasto osia.
FORD LOISTOPAKETTIVAUNU,

joka on kuvattu yllä, on suunniteltu niitä liikkeitä varten, jotka
antaa tavaroidensa jakelulle erikoisen hienostuneen

haluavat
leiman.

Tavarasäiliöön päästään myös ohjaajan istuimelta.

FORD MALLI A y 2T. PAKETTI VAUNU

FORD i/o TONNIN UMPINAINEN PAKETTIVAUNU

Takana on leveä, kaksipuolinen ovi. Tilava ja mukava tavaratila.
Korimitat: pituus 57 9 / 16 "; leveys 49 2/9"; korkeus 45 27 /32 ".

FORD

V, TONNIN AVONAINEN PAKETTIVAUNU

Luja teräslava, jolla voidaan mukavasti kuljettaa suurehkojakinktiormia.

FORD AA MALLIN TEKNILLISET YKSITYISKOHDAT
4 syl. Iy-moottori, syl. valetut yhdeksi kappaleeksi.
Syl. til. 200,5 kuutiotuumaa (3285 cm3 ). Syl. läpim.
3 7 /8
(98,4 mm.) Iskunpit. 4 1 //' (108 mm.) 40 hv.
2200 kierr. min. Sähköjärjestelmän, sytytyslaitteiden,
jäähdytyksen, voitelun ja bensiininsyötön yksinkertainen rakenne takaa mahdollisimman suuren tehok-

Moottori

"

kuuden ja luotettavuuden.

Jarrut

ja kardaaniputki

Jouset

Pyörät ja

ren*

kaat

Jäähdytysjärs
j es tel mä

Konealustan
mitat

Takasakseli
Kääntösäde
Akselinväli
Etuosan rakens
ne

Kehys

Kuusijarrujärjestelmä.
Nelipyörä jalkajarru. Käsijarru vaikuttaa täysin riippumattomasti takapyöriin.
Kaikki jarrut ovat sisältäpäin laajenevaa tekoa ja
täysin koteloidut. Jarrutuspinta on yhteensä 471 5 /8
neliötuumaa.
Ford-kuormavaunun takajouset ovat kantilevertyyppiä.
Kardaaniputki vapauttaa jouset kaikesta muusta toiminnasta paitsi töytäysten vastaanottamisesta.
Teräslevypyörät. Etupyörissä 6,00 x2O matalapainerenkaat (6 kerr.), takapyörissä 32 x 6 korkeapainerenkaat (8 kerr.), kaksoistakapyörissä 6.00x20 matalapainerenkaat (6 kerr.).
KaksiKeskipakoisvesipumppu. Putkijäähdyttäjä.
siipistä, lentokonetyyppistä tuulettajaa käyttää Vhihna. Jäähdyttäjä vetää 12 litraa.
Tavallinen 131 %" (3,34 m) konealusta. Suurin leveys
takapyörän navasta takapyörän napaan 69 %" (1,76 m),
suurin leveys kaksoistakapyörillä 76 7/i6" (1.93 m), suurin pituus 183%" (4,66 m). 157" (3,98 m) konealustan
suurin pituus 223 Vie" (5,66 m.)
Spiraalimainen

kartiopyöräveto,

kolmeneljättäosaa

kuormittamaton. Vaihdesuhteet 6,6: 1 ja 5,14:1.
131%" konealusta 14 m. 157" konealustan 17,4

m.

131 %" (3,34 m) ja 157" (3,98 m).
Etujousi on erikoista Ford poikittaista rakennetta.
Se on tukeva ja leveälehtinen. V-tuki on raskaampi
ja olka-akselit, pyörät ja laakerit ovat isommat. Uusi
etuakseli on kaksi kertaa vahvempi entistä. Taottua
kromiterästä. I-poikkileikkausrakennetta. Säädettävät kartiorullalaakerit pyörissä.
131 %" konealustan mitat: paksuus 7/ 32 ". Sivukappaleet
ovat 6" korkeita ja 2 %" leveitä. Kehys kapenee eteenpäin ja siinä on 5 harvinaisen lujaa poikkitukea. Voidaan lyhentää 27" kippikorien asettamista varten.
Pituus ohjaajan hytin takaseinästä 81%". Ohjaajanhytin takaseinästä taka-akselin keskiviivaan 51%".
157" konealusta: Paksuus. 7 /32 sivukappaleet 7" korkeita ja 2 %" leveitä. Pituus ohjaajanhytin takareunasta
12025 / 32 ". ohjaajahytin takareunasta taka-akselin keskiviivaan 7 7 9 /32 .
"

FORD A MALLIN TEKNILLISET ERITTELYT
Moottori

Koneen malli
Sylinteriläpimitta

4 sylinteriä
98.4 mm (3 7/8")
108.0 mm (4 1//)
40

Iskunpituus

Hevosvoima jarrutettu
Voimansiirto

Valitsevaa liukuhammaspyörämallia.
Henkilövaunu:
kolme nopeutta eteen- ja yksi taaksepäin.

Kytkin

Kuiva yksilevykytkin.

Jarrut

Nelipyörä jalkajarrut
laajentuvat sisältäpäin, kun
jarrupoljinta painetaan. Sitäpaitsi on olemassa n. s.
hätäjarru eli käsijarru, joka vaikuttaa molempiin takapyöriin käsijarrutangon liikkeestä. Käsijarrulaite on
täydellisesti erillinen ja riippumaton nelipyöräjarrusta.
Koko jarrutuspinta on 225 % neliötuumaa
1454.9 sm2 .
=

Ohjauslaite

%-itse-ehkäisevä kierukka- ja sektorim allinen,

suh-

teessa 13: 1.

Voitelujärjess
telinä

Moottorin voitelu tapahtuu hammaspyöräpumpun,
roiske- ja painesyöttöjärjestelmän avulla. Öljysäiliön

Jäähdy tysjär*
jestel mä

Keskipakois-vesipumppuTilavuus noin 12 litraa.

Bensiinisäiliö

Tilavuus 40 litraa.

Takacakseli

% vapaata (kuormittamatonta) mallia. Kardaaniputki. Kierukkaiset kartiomaiset hammaspyörät.

Renkaat

Pallorenkaat kokoa 19x4.75

Akseliväli

2.629 m. (103

Pienin kääntö=
säde

5.2 m. (17').

Raideväli

1.4 m. (56").

Pienin väli
maasta

23 sm. (9").

tilavuus 5 litraa.

V 2")

ja termosyfooni jäähdytys.

FORD AA MALLIN KONEALUSTAN

MITTOJA

FORD

FORD

131 72 KUORMAVAUNUALUSTA
"

157" KUORMAVAUNUALUSTA

HUOLTO

M J

O VCI Motor Company pitää huoltoa yhtä tärkeänä kuin myyntiäkin. Mielestämme

C

'

ei päätetty kauppa suinkaan tarkoita sitä, että yhteys asiakkaan kanssa loppuu kun auto on ostettu.

Päinvastoin velvoittaa se meitä huolehtimaan,
että asiakkaalla tulee olemaan mahdollisimman
suuri hyöty vaunustaan. Meitä kiinnostaa yhtä

paljon, että vaunu palvelee asiakasta moitteettomasti kuin asiakasta itseään valmisteittemme
korkea laatu. Tämä on ainoastaan terve liikeperi-

aate meidän puoleltamme. Kunhan vaunu toimii

moitteettomasti niin huolehtii myynti itse itsestään.

Tästä syystä olemme ottaneet käytäntöön

autohuollon, jonka tarkoituksena on tarvittaessa

parhaalla tavalla ja mahdollisimman pienin kustannuksin

huolehtia jokaisesta Ford-vaunusta.

Toivomme kaikkien Ford-omistajien todellakin ottavan selville, mihin he ovat tässä suhteessa oikeutetut,

jotta he voivat kaikin tavoin

hyötyä

tästä huollosta.
Henry Ford.

VAATIKAA AINA OIKEITA, TEHTAAN TAKAAMIA
FORD-OSIA!

TAKUU

(

ord-takuulla ei ole mitään aikarajoitusta.
Ford ei ole taattu ainoastaan kolmeksi kuu-

/

CJLS

kaudeksi, puoleksi vuodeksi tai korkeintaan vuo-

deksi kuten useimmat muut autot, vaan koko sen
eliniäksi. Toinen ajaa autollaan vuodessa ehkä
20.000 km., toinen vain 5.000 km. Selvää on, että

edellisen autossa mahdolliset viat saattavat ilmetä
esim. vuoden kuluessa, jotavastoin jälkimmäisessä
autossa niin voi käydä vasta seuraavan vuoden
aikana

—

jolloin takuu ehkä ei enää ole voimassa.

Tätä aikarajoitusten tuottamaa haittaa ei Ford-

omistajan tarvitse pelätä.
Ford Motor Company of Finland

O/Y

takaa

rajattomaksi ajaksi kaikki toimittamansa valmisteet ja vaihtaa uuteen jokaisen valmistukseltaan

tai aineeltaan vialliseksi osoittautuneen osan.
Sellaisten osien vaihtamisesta aiheutuvan työn
suorittaa Ford-myyjä ilmaiseksi.
Tämä rajaton takuu, josta jokainen Ford-omistaja saa nauttia, on paras todistus Ford-auton
korkeasta laadusta. Kirjallisessa takuusitoumuksessa, jonka

jokainen ostaja saa, määritellään takuuehdot yksityiskohtaisesti.

OTTEITA KIRJEISTÄ
Aug. Tuhkanen.
Haluten lausua tyytyväisyyteni ostamastani uudesta
Ford-kuorma-autosta, ilmoitan, että olen sitä käyttänyt
etupäässä puutavaran, mutta myöskin hiekan ajoon ja
olen kuormittanut 1 1 / i — 4 tonniin asti. Suuresta kuormittamisesta huolimatta on vaununi toiminut hyvin, korjauskustannukset ovat ensimmäisen neljän kuukauden
aikana olleet mitättömän vähäiset, vaikkakin olen ajanut
vuorokausittain kahdella vuorolla yhtämittaa.
Mielihyvin suosittelen uutta Ford-kuormavaunua jokaiselle, joka kuorma-autoa tarvitsee, sillä taloudellisestikin olen vaunulla päässyt huomattavasti parempiin tuloksiin kuin monilla halleilla v aunumerkeillä samoissa
töissä ja samana aikana.

Lahdenpohjassa,

1G p:nä elokuuta 1929
AUG. TUHKANEN.

Käkisalmen Autotarvike.
Ilmoitamme, että 14-hengen Ford-omnibusautomme,
joka on ollut toiminnassa jo 5 kk ajan kulkien tässä ajassa
18.000 km., on koneensa puolesta erittäin hyvä, voiman
puutetta emme ole kertaakaan havainneet, öljyn ja polttoaineen kulutus on ollut työhön ja tehoon verrattuna varsin
kohtuullinen, niin jarru- kuin ohjauslaitteetkin ovat
verrattomat, samoin on kori myös erittäin vankka ja on
rasituksista huolimatta pysynyt erinomaisessa kunnossa.
Kunnioittaen
W. BERG

Kotileipomo T. Koljosen perilliset,
Saamme täten ilmoittaa, että keväällä 1929 ostamamme
1 1/ 2 tonnin kuormavaunu Ford uutta mallia on tähän
asti toiminut hyvin ja olemme sen työtehoon täysin tyytyväiset.
Kunnioittaen
KOTILEIPOMO T. KOLJOSEN PERILLISET

K:tta Anni Koljonen
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