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'enry Fordi ja Ford Motor Company
sihiks on alati olnud veoküsimuse võimalikult praktiline ja majanduslikult soodus
lahendamine ega mitte ainult veovahendite
suurehulgaline valmistus. Selle sihi teostamiseks tarvitatakse ainult esma järgulisi tooresaineid, toodangu meetodeid uuendatakse
ühtejärge ja tööstussaaduste kvaliteeti tõstetakse jätkuvalt. I igi 20 miljoni sõiduauto,
veoauto ja traktori valmistamise kestel on
saavutatud kogemusi, mis võimaldavad anda
ainulaadse tagatise Ford-toodete läbiproovitud ja eeskujulisest korrast ning tubliduy

sest. Olgu Teil tarvidus väiksema või suurema veovahendi järele, leiate igaks juhtumiks käesolevast broshüürist andmeid ning
näpunäiteid, millest on Teile kasu ja abi.

FORD

VEOAUTO

&><£**

on veo- ja transpordi küsimuse
kõige lihtsam ja odavam lahendus.

QA

ueaegne veoküsimus on nii tähtis igale äri-ettevõttele, et selle õige lahendamine nõuab kõige
suuremat tähelepanu.

Käesolevas broshüüris esitatakse Ford-veoautode tähtsamad
üksikandmed ja terve hulk eri paikadest saadud mõtteavaldusi ning ülesvõtteid, mis on üldise poolehoiu tunnustuseks Ford-veoautole. Ford veoautod suudavad võimalikult
odavalt ja usaldatavalt täita ärielu kõiki veonõudeid.

Enamik ärivedudest teostatakse kõige edulisemalt säärastel
autodel, mille kandejõud vaheldub 1/ 2 tonnist 1 1 /2 tonnini.
Ainult harvad ärid tarvitsevad oma autosid koormata suuremate kui 1 1 / 2 tonniste raskustega. Selge on, et on väga
ebapraktiline tarvitada autot, mille maksimaalset kandejõudu saab kasutada ainult harukorril.
1

/2 tonnise veoauto alusele võib paigutada kõige erilaadsemaid keresid, silmas pidades igasuguseid veoesemeid.
See on tugeva ehitusega ja omab külluses jõudu, et teostada hõlpsasti ka kõige raskemaid veoülesandeid. Seetõttu
ongi Ford AA tüüpi veoauto saavutanud ainulaadse poolehoiu kogu maailmas. Soomes on väga paljud maa juhtivaist
äridest omandanud enesele Ford-veoauto. Nii oli seal 1930
a. kõigist registreeritud veoautodest 47 % Forde.

Ford 1

Kergem, 1 /2 tonnine veoauto on sobiv igasuguste kergemate
vedude jaoks, kus tarvitatakse kiiret, usaldatavat ja odavat
veovahendit. Olgu Teie äri suur või väike, võite oma veotarbeid rahuldada kõige edulisemalt selle kaudu, et omandate mõne järgmisel leheküljel esitatud Ford-veoautodest.
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eo- ja transporttegevus on praktiline ning odav

ainult sel juhul, kui tarvitusel olevaid veovahendeid saab pidevalt ning jätkuvalt pidada tegevu-

ses. Mida väiksemad on paratamatud seisakud, seda väiksemad on veokulud.

Ford veoautod on igakülgselt lihtsustanud nende äride veoküsimuse, kes on siirdunud Ford-tellijate hulka. Fordveoautot on kerge ja majanduslikult odav pidada alaliselt
korras. Hõlpus osade vahetus ja eeskujulik hooldeteenistus
hoiab kokku aega ning vähendab paranduskulud peaaegu
olematuks.
Ford hooldeteenistus pakub suuri soodustusi. Tagavaraosi
on alati saada kohalikult Ford-müüjalt. See on väga tähtis
kas siis teostab autojuht ise väiksemad paranduasjaolu
sed või antakse suuremad tööd volitatud Ford-töökoja teha.
—

Ford-müüjaga võib samuti kokku leppida selles, et teostada
auto üldist ning järjekindlat kontrolli. Seda kaudu võib saavutada tunduvat kokkuhoidu ja kindlustada sõiduki järjepärast töökõlvulikkust.

TAVALISED

KERETÜÜBID

LATTKERE
(Telgede vahe 131 Vi")

varustatud kinnise juhiruumiga. Külgosasid võib lahti võtta kolmes osas.

LATTKERE
(Telgede vahe 157")

varustatud eriliselt kõrgete külgosadega. Sobib eriliselt raskete ja ruumivõtvate kaupade veoks.

KODUMAISEID

KERETÜÜPE

KOORMALAVA
(Telgede vahe 157")

Eriliselt

tugev, ilusakujuline ja ruumikas koormalava,

kuhu sobib kõige

erilaadsemaid veoesemeid.

TÕSTETAV LAVA

See praktiline keretüüp on eriliselt sünnis liiva, kruusa ja mulla vedamiseks. Hõlpsasti ainult ühe mehe poolt käitletav ja korrashoitav.

ÄRIELU

TEENISTUSES

RIIGI MARGARIINITEHAS

kirjutab meile:

Ford Motor Company of Finland O/V.
Helsingi, Soome
Ford veoauto alalise tarvitajana võime meeleldi vastata Teie
kirjas 11/7. 1930 esitatud küsimustele.
Esimese Ford-veoauto ostsime kohe tehase tegevuse alul 1924 a.
ja see oli vahetpidamata kasutamisel kuni käesoleva aasta alguseni,
mil muutus paratamatuks suurema auto muretsemine. Seegikord
leidsime kõige edulisemaks Ford-auto muretsemise, ja aasta alul
ostsime uue (1750 kg netto) veoauto, mis meil praegu on ainukese
veovahendina tarvitusel. Autot tarvitatakse ainult margariini vedamiseks, kusjuures koorma suurus vaheldub 1000 kg:ist 1750 kg:ni.
Mis on läinud maksma põletisaine, määrdeõli, korrashoid ja sõidukulud tonnikilomeetri kohta, sellele on raske vastata, kuna sõidud
on olnud väga ebareeglipärased. Kuid meie arvates on Ford-veoauto väga kasulik veoriist ja oleme temaga väga rahul. Odav hind,
hõlpus juhtimine ning kerge pööranguvõime halbadel ja kitsastelgi
teedel, tagavaraosade hõlpus muretsemine ja muud hüved põhjustavad selle rahulolu.
Austavalt
RIIGI MARGARIINITEHAS
M. Pedersen.

(Tõlge)

ÄRIELU

ERITÜÜBILINE

TEENISTUSES

KINNINE KERE

Ülalkujlitatud eritüübiline kere on sama praktiline kui huvitav
oma välimuselt. Külgedel on kolm lukutatavat ust ja auto sisemus
on jagatud väikestesse üksiksahtlitesse, kuhu eripaikadesse veetavad puuvilja-tellimused on hõlpsasti mahutatavad. Kere kaunistus on peale selle kahtlemata heaks reklaamiks A/B. Baltic Company I,td. O/Ü-le.

Ford AA shassiile võidakse ehitada eriliselt kaunikujuline ja praktiline bensiinitank.

SUURÄRID

VÕTAVAD TARVI-

Aug. Ludv. Hartvalli mineraalvete-tehas on Soome
suuremaid Ford-veoautode tarvitajaid, nagu kõrvalolevast pildistki selgub. Äri on ühtesoodu suurendanud
Ford veoautode arvu ja praegu on tarvitusel tervelt
13 Fordi, mis on hommikust õhtuni kibedas sõidus.
Tõeline ja käegakatsutav näide Ford veoauto eesku-

julisest teenistusvõimest.

TUSELE FORD=VEO VAHENDID

157'' TOLLISELE SHASSIILE EHITATUD KINNINE AUTO

mis on kavatsetud äri erinõudeid silmas pidades. Külgedelt asetatakse kaubakastid erilistele terasriiulitele, miskaudu kogu veoruum on kõige otstarbekamalt ara kasutatud.

Üleval on näha Viiburi Auru-leivatehase Ford AA tüüpi veoauto.

Viisakas pakkide
veoauto, ehitatud
131 y2
shassiile.
Auto värv on sidronikollane.
"

Leivatehased, meiereid j a muudärid,kes

peavad lühikese aja

kauba
laiali vedama eri-

kestel oma

paikades asuvaisse
müügikohtadesse,

usaldavad

Pordi

tugevust, kiirust ja
vastupidavust.

Söe ja koksi vedu
asetab
nõudmisi
auto vastupidavusele ja sõidukindlusele.

Veoärid igal pool

Soomes on eriti rahul Ford-veoauto
väsimatu tegevusvõimega.

Siin on üks palju-

dest mineraalveetehastest, kes veavad oma tooteid
ainult Fordiga.

Kriline mööbliauto,
mis

näitab,

kui

madalale võidakse
lava tarbekorral
asetada.

Ikka arvurohkemad tööstus-ettevõtted hakkavad ainult Ford-autode
tellijateks.

Tarvitajate

ühin-

gute veotingimused
on eriti rasked hal-

bade teede ja suur-

te koormate tõttu.
Kuid Ford töötab
eeskujuliselt kõige
olurängemaiski
korris.

F O R DV EOAUTOD

ÜLDISE

MUSTUSEVEOASUTIS

See eriline teraskere on ehitatud kõige uueaegsema puhashoiutehnika nõuete kohaselt. Helsingi linn ongi tuntud oma puhtusejärelvalve kõrge tasapinna poolest.

See Soome tuletõrje-auto, mis on ehitatud 157 tollisele Ford
shassiile, on eriti otstarbekohane ja praktiline. Fordi kiire käikuminek, erk süttivus ja kindel juhitavus kõige suuremagi sõidukiiruse juures, on selle auto juures eriti märkitabavad omadused.

MAJANDUSE TEENISTUSES

Soome kaitsevägi muretses enesele hiljuti ülalkujutatud ambulanssautod, mis on töötanud eriliselt rahuldavate tagajärgedega
ja millest on tellitud pilte ning jooniseid välismailegi. Ka Teedeja Veeehituste-valitsus ning paljud muud riiklikud asutised tarvitavad Ford-autosid eeskätt nende odavate tarvituskulude ja tagavaraosade hõlpsa juuremuretsemise tõttu.

Ka Eesti valitsus on hiljuti ostnud ülalkujutatud 7 Ford-veoautot
teedetegemise juures tarvitamiseks.

Üldise

MAJANDUSE TEENISTUSES
Paljud oma valitsusasutused, kes peavad täpsat kontrolli autokulude suhtes, tarvitavad
Ford-autosid, sest need
on kõige otstarbekohasemad ja odavamad.

Sel leheküljel kujutatud Helsingi linna elektri vabriku eriauto, mis
on varustatud redelitega õhuühenduste parandamiseks, on osutunud oma mitmelaadsete
ülesannete jaoks igakülgselt sobivaks. Alus
on 157" pikk.

UUS
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SHASSII

LIINIAUTONA

Ford liiniauto läbilõige, millest selguvad
tähtsaimad mõõdud.

Pikema shassii telgede vahe on 157 tolli ja seda on võimalik varustada nagu 131" shassiidki, kahekordsete tagaratastega. Selle maksimaalne bruttokaal on 3.818 kg. Pikendatud shassii sobib eriliselt

Sellele võidakse asetada liiniauto kere, kuhu
mahub 18 reisijat ja juht. Ford-auto tuntud kuluodavuse, vastupidavuse ja usaldatavuse tõttu kujuneb säärase liiniauto tarvituselevõtt kasutoovaks ettevõtteks, nagu seda Ford-müüjatele tehtud poolehoiuavaldusist näha.
hästi liiniautodele.

Ford liiniauto.

VEOAUTO

ERIALALISIS TÖIS

Kõrvalolev pilt ja tunnistus tõendavad käegakatsutavalt Ford
veoauto ainulaadseid töötamisvõimeid
THE INSULITE COMPANY
OF FINLAND OSA ÜHISUS

Ehituskontor

Karhula, Soome,
7. juunil 1930 a.

Ford Motor Company of Finland O/V,
HELSINGI, Soome

Oleme saanud Teie kirja, kus pärite nende Ford-veoautode töötulemusi, mida tarvitatakse meie insuliiditehaste ehitustöis siin
Karhulas.
Vastukseks on heameel märkida, et siin tarvitusel olevad Fordveoautod töötavad eriliselt rahuldavate tagajärgedega. Need veoautod veavad isegi 1 x /4 kuupmeetrit kruusa mööda 1.00 jala pikkust ja 30 astelist järsku silda üles, ja teevad oma töö hiilgavalt.
Tunnen seda veoutot väga hästi, kuna tarvitame sääraseid oma
ehitusosakonnes Ameerikas. Asjalugu on nii, et minu arust kõneallolevad Ford-veoautod on kõige paremad masinad ehitustöis,
eriti seal, kus raskeid koormaid peab vedama järske tõuse pidi ülespoole, nagu meie ehitustööde juures.
Austavalt

THE INSULITE CO OF FINLAND O/V
J. T. MacLellan,
Ehitusjuhataja.
(Tõlge)

PALGIVEDU

FORD-AUTODEL

14,300 KG. ÜHES AINSAS KOORMAS.

Möödunud aasta vähelumine talv sünnitas ootamatuid raskusi

palgiveos, säärastes maakohtades, kus palgid toimetatakse metsast
otsekohe saeveskitesse ja kus veeteid pole võimalik kasutada.
Aunuse Puutööstus Suojärvel lahendas need raskused seda kaudu,
et tellis suure hulga veoautosid palgiveoks.

Juba sügisel ehitati

metsast saeveskini umbes 20-kilomeetri
pikkune talvetee, mis muutus veokõlvuliseks alles siis, kui soine
maa jäätus.

Kõik veoautod on varustatud peramiste regiseadistega, mis on
tugeva ehitusega ja kannavad poole koorma raskusest. Aunuse
Puutööstus on ostnud oma tarvitukseks 10 1 3 / 2 tonnist Ford veoautot ja peale selle üürinud veotöösse ka teiste firmade autosid.

13. märtsil 1930 a. tehtud kokkuvõtte järele oli 1023 palki, mille
kogumaht on 13.300 kuup jalga, kohale veetud 32-e koormaga;
keskmiselt siis 32,3 palki ehk 420 kuup jalga või 9,2 tonni iga
koorma kohta. Rekordkoorma tõi pildil kujutatud Ford-veoauto.
See vedas 55 pakku
650 kuupjalga ehk 14.300 kg.
=

FORD

LUKSUSKAUBAAUTO

KERGE KAUBAAUTO

Paljud äripidajad on tulnud otsusele, et üldise võistluse suurenedes
ei saa enam läbi ilma kerge 1/ 2 tonnise Ford-kaubaautota, sest
selle kiirus, usaldatavus ja kuluodavus suurendavad äride võistlusvõimet kaubaturgudel. See kerge, hõlpsalt korrashoitav Fordkaubaauto on katkematuks ühendussidemeks ärimehe ja tarvitajaskonna vahel ning aitab kaasa nii äri kui tema toodete heale nimele. Ford-kaubaautot võib õige väikese hoole vae vaga hoida alati
heas sõidukorras. Et vedudes ei tekiks mingeid seisakuid, on otstarbekohane anda auto kindlate vaheaegade järele volitatud Fordmüüjale kontrollimiseks ja läbivaatamiseks. Tarbekorral võib
osade vahetust teostada ilma ajakuluta, sest kõigil Ford-müüjail
on hästi liigitatud tagavara üksikosasid.

FORD LUKSUSKAUBAAUTO,

ülal pildistatud, on ehitatud niisuguste äride jaoks, kes soovivad
eriliselt peenutseda oma kauba välja saatmise juures. Kauba

säilmikule päästakse ligi ka juhi istekohalt.

FORD Vi TONNINE KAUBAAUTO

FORD V2TONNINE KINNINE KAUBAAUTO
Taga on lai, kahe poolega uks. Ruumikas ja mugav kaubaruum.

FORD V2TONNINE LAHTINE KAUBAAUTO
Tugev teraslava, millel võib

lahedasti vedada suuremaidki koormaid

FORD AA TÜÜBI VEOAUTODE TEHNILISI
Mootor:

ERIJOONI

Ford veoauto neljasilindriline

mootor arendab 40
hobusejõudu, tavalise kiiruse juures. See tähendab
seda, et harilikkude tiirude arvu juures on võimalik
arendada tervet jõumäära. Kriliselt konstrueeritud
gaasitaja, uus kuumendusplaat, eelsoojendaja, kroomterasest valmistatud ventiilid, alumiiniumist kolvid
ja nii staatiliselt kui dünaamiliselt tasakaalustatud
väntvõll ning hooratas
kõik need võimaldavad tugevat jõu käitumist väikese võppumisega, tasase hääle
ja üksikosade minimaalse kulutusega.
Tasane, täiesti kaitstud kuuepidurisüsteem on asjaolu,
mis tagab hädaohutust ja lisandab suuresti sõiduvõimet. Jalgpidurid ja lisapidurid toimivad üksteisest
rippumatult eripiduritrumlites. Kõik on seestpoolt
laienevad ja täiesti kaitstud muda, vee, liiva ja
muude ainete eest, mis nende teotsemist võivad takistada. Tugevasti suurendatud jalgpiduri trumlid
ederattais lisandavad pidurdusvõimet. Pidurdus-kogupind on 471 5 /8 ruuttolli.
Ford veoauto tagavedrud on kantilever tüüpi. Kardaanvõlli kest vabastab vedrud kõigist muist toiminguist, jättes neile ainult tõugete tasandamise ülesande.
Kardaanvõlli kest juhib tõukesurve tagarattailt keskmisele põiktoele. Ühendusvõll juhib jõu käitisest
kardaanvõllile, vabastades sedakaudu käitise igasugusest tõukesurvest. Edevedrud on põiki asetatud ja
—

Pidurid:

Vedrud ja
Kardaanvõlli
kest:

Raami:

erilistFord-süsteemi.
131 1 /2
shassii: küljed on V32 tolli paksud, 6 tolli
sügavad ja 2 % tolli laiad. Juhiruumi tagaseinast
arvates on pikkus 81 % tolli; juhiruumi tagaosast
kuni tagatelje keskjooneni 51 % tolli. Raami võidakse
lühendada 2 7 tolli, tõstetava lava jaoks.
157* chassii:
küljed 7 /32 paksud, 7" sügavad ja 2 3 /4 laiad. Juhi"

"

Rattad ja kurn?
mid:

Jahutus:
Shassii mõõdud

ruumi tagaseinast arvates on pikkus 120 25 / 32 ", juhiruumi tagaosast kuni tagatelje keskjooneni 77 9 /32 ".
Terasest ketasrattad. Ees 6,00 X 20, kõvendatud balloon-kummid, taga 32 x 6 kõrge urve kummid. Kahekordsed rattad: 6,00 x 20 kõvendatud balloon-kummid.
Tsentrifugaal-veepump; torujahutaja; kahetiivaline lennukipropelleritüüpi tuuletaja läbimõõduga 16 tolli,
mida käitab tellitav V-rihm. Mahtuvus 3 gallonit.
131 1 / 2 shassii: Suurem laius tagarataste rummu välimiste otsade vahel 69 y2 tolli.
Suurem laius kahekordsed rattail 76 7 /k, tolli. Suureni pikkus 183 % tolli.
157" shassii: (3,98 m) suurem pikkus 223 9/ 16 (5,66 m)
Taotud kroomterasest, »I» profiiliga. Seatavad koonus
rull-laagrid ratastes.
Spiraal-hammasratta tüüpi kolmveerand vaba. Ülekanne 6,6: 1 ja 5,14:1.
131 y 2 tolli ja 157" tolli.
"

"

Edelteg:
Tagasild:
Telgede vahe:

"7

FORD A TÜÜBI TEHNILISI
tüüp

Mootor

Silindri läbimõõt
Kolvi käik
Hobusejõud

ERIJOONI
4 silindriline
98,4 mm (3 7 / 8 ")
108,0 mm (4 l / t ")
12,5/40

selektiivne, liuglevate hammasratastega, kolme edasi-

Käitis:

ja ühe tagasikäiguga
Sidur:

Pidurid

kuiv
:

Rool:

ühekettaline.

4 ratta seestlaienevad jalapidurid. Peale selle mõlematel tagaratastel töötav käsipidur. Käsi- ja jalapidur on üksteisest täiesti eraldatud. Üldpidurduspind: sõiduautol 225 x/ 2 ruuttolli.

tagasitõukamatu, tigu ja sektortüüpi, ülekantega
13: 1.

%

Õlitus:

Mootori õlitus pritsimise, nõrgumise ja hammasrataste
pumba abil. Olianuma mahutus 5 liitrit.

Jahutus:

Veepump ja termosüfoon. Mahutus 3 gallonit.

Bensiinianum :

Mahutus 40 liitrit.

Tagatelg :

Kolmveerand vaba, lüke kardanvõlli kesta kaudu. Spiraal koonushammasratas.

Kummid:

4,75—19 ballon.

Telgede vahe

103 y,"

Pöörderaadius

17'.

Ratastevahe

56".

Kõrgus maast

9

%".

FORD AA TÜÜBI MASINA SHASSII MÖÖDUD

FORD

FORD

131 *// VEOAUTO SHASSII

157* VEOAUTO SHASSII

HOOLDETEENISTUS

K

'

OKd

Motor Company peab hooldeteenis-

tust sama tähtsaks kui müüki. Meie arvates ei tähenda ostu tehing sugugi mitte seda, et ühendus

kliendiga selle järele lõpeb, kui auto on ostetud.
Hoopis selle vastu

—

see kohustab meid hoolt

kandma selle eest, et kliendil oleks võimalikult suur
kasu oma autost. Meid huvitab see sama palju kui

klientigi, et ostetud auto ja meie toodete kõrge
kvaliteet täidaks oma ülesandeid kõigiti laitma-

tult. Selles seisab õieti kogu meie äripõhimõte.
Kui auto töötab laitmatult, siis on ühtlasi müük
kui säärane iseenesest lahendatud.

Sel põhjusel

oleme sisse seadnud autohooldeteenistuse, mille
ülesandeks on kõige hoolikamalt ja võimalikult

väikeste kuludega korda seada ja parandada igat
Ford-autot.

joodame, et kõik lugupeetud Ford-

omanikud peavad silmas, millised õigused neil ses
suhtes on ja et nad vastavalt kasutaksid meie

hooldeteenistust.
Henry Ford.

NÕUDKE ALATI ÕIGEID TEHASE POOLT
GARANTEERITUD FORD-OSASID!

TAGATIS

ord-tagatisel pole mingit ajapiiri. Ford ei
ole garanteeritud ainult kolmeks kuuks,

pooleks aastaks või kõige rohkem üheks aastaks,
nagu enamik masinaid, vaid kogu sõiduki elu-

ajaks. Üks sõidab oma autoga aastas 20.000 klm.,
teine ainult 5000 klm. On selge, et esimese auto
võimalikud vead võivad avalikuks tulla näiteks
juba ühe aasta kestel, kuna teise auto juures see
võib juhtuda alles järgmisel aastal

—

mil tagatis

ei ole ehk enam maksev. Säärasest ajaga piiratud

tagatisest tekkivaid takistusi ei tarvitse Fordomanik karta.
Ford Motor Company of Finland

O/V

tagab

piiramatuks ajaks kõik oma tehase tooted ja vahetab uue vastu iga valmistuselt või ainelt vealiseks
osutunud üksikosa. Säärase osade vahetamisest

tekkiva töö teostab Ford-müüja tasuta.
See piiramatu tagatis, mida võib kasutada
iga Ford-omanik, on kõige parem tunnistus Fordauto kõrgest kvaliteedist. Kirjalikus tagatislepingus, mille saab iga ostja, määriteldakse tagatis-

tingimused üksikasjaliselt.

**

VÄLJAVÕTTEID KIRJADEST
Aug. Tuhkanen.
Tahtes väljendada oma täit rahuldust minu poolt
ostetud Ford-veoauto suhtes, teatan, et olen seda tarvitanud peamiselt puukauba, aga ka liiva veoks,
kusjuures koormaraskus on vaheldunud 1 y2 tonnist
4 tonnini. Suurest ülekoormatusest hoolimata on auto
töötanud hästi, paranduskulud esimese nelja kuu jooksul on olnud õige pisukesed, kuigi vedusid on olnud
teinekord ööpäeviti kahe vahetusega vahetpidamatult.
Meeleldi soovitan uut Pord-veoautot igaühele, kes
tarvitab veoauto tööjõudu, sest aineliseltki olen jõudnud
parematele tulemustele kui paljude muude firmade
kallite autodega samus töis ja samal ajal.

L-ahdenpohjas, 16. augustil 1929 a.
Aug. Tuhkanen.

Käkisalmi Autoäri.

Teadustame, et meie Ford-onmibusauto I 4 inimesele,
mis on olnud tegevuses juba 5 kuud ja selle aja kestel
sõitnud 18.000 km., on oma mootori poolest eriliselt
kiiduväärne, jõu puudust pole kordagi märganud,
õli ja põletisaine kulutus tööga võrreldes on olnud
õige mõõdukas, nii piduri- kui juhtimisseadis on võrratud. Samuti on kere nimetamisväärselt tugevakujuline
ja on suurtele koormatustele vaatamata püsinud suurepärases korras.
Austavalt
II". Berg

Koduleivafööstus T. Koljoneni pärijad.
Teadustame käesolevaga, et 1929 a. kevadel nuie
l
/s tonnine veoauto Ford uut-tüüpi on
siiani töötanud hästi ja oleme tema töövõimega täiesti
rahul.

poolt ostetud 1

Austavalt

KODULFIVATÖÖSTUS T. KOLJONFNI pärijad
Anni Koljonen
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