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Nu har Ni faktiskt möjlighet att välja — mera än någonsin förr. Om
Ni lägger största vikten på ytterligt små driftkostnader, kan Ni

välja antingen De Luxe Ford Junior eller Ford Junior. Båda ha fullstän-
digt förnyats för år 1938. Dessa engelska småvagnar, tillverkade av jätte-
fabriken i Dagenham ge Er tillfälle att erfara all den tjusning och glädje
den moderna bilismen erbjuder. Även Ford V-åttorna presentera sig
nu i fullständigt ny skepnad. Redan i fjol erhöll man både 60 och 85 hkr:s
åttor. Nu ha de med 85 hkr. motorer försedda lyxvagnarna med tanke
på köpare med större anspråk överförts till en helt ny serie, vars karos-
serimodeller i grund skilja sig från den med 60 hkr:s åttor utrustade
seriens modeller. Karosserierna ha i vardera serien helt förändrats, men
axelavståndet är detsamma som förut. Lincoln-Zephyr vagnarna ha även
blivit föremål för en mängd förbättringar, av vilka här må nämnas nya,
rymligare karosserier, förlängt axelavstånd, bakaxel av hypoidmodell mm.
Serien av lastvagnar är nu mångsidigare än någonsin förut. Axel-
avstånden ha ökats och ett fullständigt nytt — I % tons — chassi har
konstruerats. Ett dylikt 122 tums, medelstort lastvagnschassi har länge
saknats inom transportkretsar, varför det helt visst utgör en välkommen
nyhet för alla som syssla med transport av halvtunga lass. Slutligen må

nämnas Fordson-universaltraktorn — varje jordbrukares oumbärliga kraft-
källa — av vilken senaste år såldes mer än I 000 stycken. Den har ytterligare
avsevärt förbättrats i många avseenden, som vi i ett senare sammanhang
skola redogöra för. Ert transportbehov må alltså vara av vilket slag som

helst — alltid finner Ni en Ford personvagn, lastvagn eller traktor, som
bäst förmår tillfredsställa det. Överallt i landet stå auktoriserade Ford-
försäljare beredvilligt till Er tjänst med offerter och provkörningar.
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De Luxe Ford Junior 2-dörr.
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en mängd förnämliga fördelar — en helt ny,
modern exteriör, en komfort och invändig ele-
gans i klass med många dyrare vagnar och en
stark, ekonomisk motor. Ford Junior är en ny
vagn — men en vagn med traditioner ifråga om
säkerhet och driftsekonomi. Ni kan köpa en
Ford Junior med den övertygelsen, att den kom-
mer att tjäna Er troget i många år. Med sina
moderna, svepande linjer och sin rymlighet in-
tager den nya Ford Junior en särställning bland de
mindre vagnarna. Fyra fullvuxna personer kunna
färdas bekvämt i den, och det finns ett rymligt
bagagerum för reseffekterna under baksätet.
Bekväma, vilsamma säten, bägge framstolarna
lätt reglerbara, lågt liggande, plant golv och
särskilt breda dörrar fullända komforten. 23 hkr.
motor, 2.29 m hjul bas.

Den nya Ford Junior de Luxe prensenterar
en helt ny, »europeisk» stil. Såväl kylarinfatt-
ningen, kylargallret, ventilations- »gälarna», stöt-
fångarna som karosseriets linjer i sin helhet
präglas av modern, harmonisk skönhet och av
ett avancerat, förnämt utförande. Ford Junior de
Luxe är en av de största och rymligaste bland
vagnarna i den lägre prisklassen. Hjulbasen har
förlängts 10 cm. till 2,39 m., vilket möjliggjort ett
bättre tillvaratagande av karosseriets längd och
bredd. Karosseriets moderna linjer ha också den
praktiska fördelen, att de väsentligt minska
luftmotståndet. Resultatet är, att den nya Ford
Junior de Luxe är en i alla avseenden tystgående
vagn. Motorn utvecklar 34 hkr.

För dem, som önska en vagn, billig både i
inköp och drift, erbjuder den nya Ford Junior

Ford Junior Special
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• För två år sedan uppenbarade sig på
världens vägar en helt ny vagn —

Lincoln-Zephyr. Den var] lätt igen-
känd — precis som i dag — på sin avan-
cerade konstruktion. Före sin tid, var
slagordet om den då, och det stämmer
än idag. Folk vänder sig fortfarande om
när den'kör förbi. På 1938 modell
är mer prononcerad.
Funktionalistiska idéer —uttryck för den
moderna tidens 1 män' att lösa sina prob-
lem praktiskt — ha använts för att ytter-
ligare förbättra konstruktionen. Ger
inte kylaren ett eklatant bevis på den
saken? Ger inte hela vagnens linje-
sköna profil ett intryck av snabbhet,
längd och smidighet? Helt visst. De
inneboende egenskaperna äro verkli-
gen framhävda även i den yttre aspek-
ten, vilket snart nog bekräftas av
vagnens tekniska data.

Här ser vi Lincoln-Zephyr 4-dörr. Sedan
för 1938 — en idealisk långfärdsvagn.
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Årets Lincoln-Zephyr är längre än
förut. Hjulbasen är förlängd till 318
cm. (125"). Interiören är rymligare,
fåtöljsätena djupare och skönare att

sitta i. Det är verkligen en vagn, som
man slår sig ner i för en långresa i
vetskap om att komma fram utvilad
antingen man kör själv eller är passa-
gerare. Tröst att Lincoln-Zephyr inte
hör till de alla dyraste vagnarna rep-
resenterar den dock en samling me-
kaniska finesser, som näppeligen före-
finnas i någon annan vagn. Motorn
av V-typ med 12 cylindrar är precisions-
byggd av Lincoln-fabrikens erfarna in-
genjörer, och ägare från alla världens
hörn vitsorda vagnens låga driftkost-
nader — endast 1,6 a 1,7 liter per mil
i bensinåtgång. I år har denna stor-

artade kraftkälla ytterligare förbätt-
rats.

Lincoln-Zephyr-vagnens inredning är ele-
gant och exklusiv — ni måste köra denna
vagnför att fullt uppskatta alla dess finesser.



FORD UTKOMMER MED TVÅ NYA V-8 VAGNAR
ÅR 1938

• Vet Ni redan huru det
känns att köra i en modern
åttacylindrig vagn?

• Tvenne nya — från varandra fullkomligt av-
vikande personvagnsserier — se där Fords stora
nyhet för år 1938. De tillhöra vardera de världs-
beryktade V-åttorna.

luften. Ford är den enda vagnen i den lägre pris-
klassen, som erbjuder denna enastående kraft-
källa.

Dessa nya Ford-vagnar äro tillverkade med
sakkunnighet, smak och precision. De innehålla
många för Eder angenäma detaljer: modern,
strömlinjestil . . . elegant utseende och rikligt
utrymme . . . kvalitetskonstruktion i varje de-
talj .

. . stora bagageavdelningar, trevlig inredning,
förbättrade, effektiva säkerhetsbromsar, center-
balancerad körkomfort. Men det viktigast av
allt är ännu onämnt. Och det är V-8 motorn,
som placerar båda serierna i en klass för sig.
Ty motorn representerar ju hjärtat i varje bil.
Och Ford motorn har åtta cylindrar, såsom lösen
för dagen fordrar, och dessa cylindrar äro place-
rade i V-format block, såsom till saken hör.

Ford V-8 har ökat körnjutningen och dess
ekonomi har blivit ett ordstäv. Anskaffningspri-
set är lågt. Värdeminskningen, underhålls- och
driftkostnaderna äro låga.

Tillverkningen av den 60-hkrs V-åttan över-
tygade även den mest skeptiske, om att bränsle-
besparingen har sin grund i en skicklig konstruk-
tion och icke i cylindrarnas antal. Ford »sextiom-
as» ägare meddela, att de förbruka 10 —11 liter
per 100 km.

Varför då söka komma till rätta med
mindre?

De åtta cylindrarnas gång är mjuk och smidig.
Detta kan icke åstadkommas av ett färre antal
cylindrar. Motorer av V-typ hava nått alla största
hastighetsrekord såväl på land, vatten som i

Ägandet av en V-åtta innebär större njutning
och nytta och anskaffandet av en sådan ådagalägger
ekonomisk beräkningsförmåga. Varför skulle Ni
då nöja Eder med mindre, då en V-8 nu en gång
kan erhållas så förmånligt, då nu en gång att

köra en Ford betyder att köra just en V-8?

Den nya Fordor Sedan »60».



Ford V-8 Tudor Sedan »60>:

EN NY FORD V-8 1938
• Fords tvenne nya vagnsserier skilja sig från varandra såväl med
avseende å utseende, anordningar, storlek som pris.

Ford V-8, vars bild vi se på denna sida, har bått ett nytt behagligt
utseende. Motorhuven är längre än förut och linjerna graciösa och ele-
ganta.

Denna ekonomiska »sextia» möttes senaste år av ett intresserat emot-
tagande överallt i världen och icke minst hos oss i Finland. I år är den
såväl med avseende å karosseri som utrustning ännu mera helgjuten än förut.

Det är skönt att resa i Ford
V-8:n.



85- HKRS FORD V-8

• Detta är en helt ny karosserityp, vars like
aldrig förut kunnat erhållas i den lägre pris-
klassen. Och såsom motor är den 85-hkrs V-åttan
vuxen de mest glänsande prestationer, varför
miljoner ägare överallt i världen icke hava beröm
nog för den.

Ar 1938 års De Luxe Ford är till sitt utseende
alldels ny. Den ser elegant ut och den är ele-
gant. De täckta bilarna äro rymligare, passa-
gerarna hava mera komfort och bagagerummet
är större. Kylarmodellen är helt ny och motor-
huven längre.

Inredningsdetaljerna äro förnäma och fullkom-
liga, beklädnaden är av fint och hållbart tyg.
Armstöden äro försedda med askkoppar. Ett
vackert, nytt instrumentbräde, i valnötsfärg med
elfenbensfärgade kontaktknappar. Konstruerad att
tillfredsställa den mest förfinade smak samt högsta
fordringar på service och bekvämlighet.

Man måste se och köra denna moderna åtta.
Ord förmå icke beskriva det enastående intryck
man får, då man sitter vid dessa ratt.

Ford de Luxe Tudor Sedan 1938.

PRESTATIONSVAG N

»PRESTATIONSVAGN» 1938

Den nya de Luxe Fordor Sedan,
med Ford V-8 85 hkr. motor.



1938 ÅRS FORD V-8 LAST-
VAGNAR BESEGRA ALLA
TIDIGARE

• Ford Motor Company har tillverkat lastvagnar i över 20
år. Bolaget har tillverkat över 4 miljoner lastvagnar — mera
än någon annan bilfabrik. Den ryktbara Ford V-8 lastvagnen
når nu sitt sjunde år och den har år för år vunnit allt större
uppmärksamhet i alla transportkretsar.

1938 års modeller hava ytterligare förbätt-
rats. Ford V-8 motorn var för sju år sedan en
verklig sensation, och nu är den en ännu bättre
kraftkälla än någonsin förut. Det nya 134" axel-
avståndet möjliggör ännu större lastutrymme.
157" och 134" chassiets ram bredd är ävenledes
ny. Bromsarna äro större och effektivare än
förut. Ny styrinrättning underlättar i hög grad
styrningen.

Den största nyheten utgör den nya U ton-
serien. Den fyller luckan mellan den stora

Forden och paketvagnarna. 11-tons lastbilens
axelavstånd är 122", den har en ekonomisk 60
hkrs motor och den år för övrigt lika solid och
stadig som de större lastvagnarna. Onödig vikt
har undvikits.

Amerikansk kippvagn.

Amerikansk paketvagn.

Nu hava tusende småfirmor och andra trans-

portörer äntligen fått ett sådant transportmedel,
som de redan länge önskat sig. En vagn, som
lämpar sig för oräkneliga medelstora lass, som
jcke har onödig bärkraft och vikt och som det
oaktat ej är för liten, utan är den mest ekono-
miska för otaliga transportarbeten, vilka kräva
snabbhet och precision.

En vacker paketvagn

Ford har starka snabbt ver-
kande säkerhetsbromsar.

Den nya 122" I 1/2 tons lastvagnen
är försedd med den sparsamma 60
hkr. V-8 motorn.
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Paul Nakkila.

och de frukta heller icke att högt

uttrycka sin belåtenhet. Och vi

veta ju, att »varav hjärtat är fullt

därom talar munnen». A före-

gående sidor hava vi redogjort

för årets Ford V-8 lastvagnar,

vilka äro om möjligt ännu mera

ändamålsenliga än förut, varför

även lastvagnsägarnas belåtenhet

helt säkert ytterligare ökas.

Korson Puu är en av de
tusentals firmor som använ-
der Ford V-8 lastvagnar.



I Tammerfors är linjebilstrafiken livligare än i någon
annan stad. Här se vi en Ford V-8 linjebil från
Tammerfors, som trafikerar Kyröskoski-linjen såväl
till passagerarnas som ägarens fulla belåtenhet.

• 1938 års Ford V-8 linjebilschas-

sis är av en ytterligare förbättrad

konstruktion och den förmår nu

effektivare än någonsin förut fylla

de fordringar linjebiltrafiken stäl-

ler på transportmedlet. Den 85

hkr:s V-8 motorn har smidig gång

och mer än tillräcklig kraft även

för den svårast trafikerbara linje.

Begär offert från Ford-försäljare.
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FORDSON TRAKTORN

har konstruerats av Henry Ford, farmarsonen, en-

kom för jordbrukare. Redan år 1917—ellersåledes
för över 20 år sedan — begyntes tillverkningen av
Fordson traktorn — först i Amerika, Detroit, och
därpå i Cork, Irland. Sedan år 1932 har produk-
tionen av Fordson helt koncentrerats till Fords
jättelika fabriker i Dagenham nära London. —

Fordson traktorn har från första början varit den
finska jordbrukarens favorit, vilket bäst bevisas av
att av alla i Finland för närvarande använda trakto-
rer utgör Fordson 87 %. Mången jordbrukare har
använt sin Fordson i över tio år för att slutligen
utbyta den — mot en ny Fordson. — År 1937 sålde
vårt bolag icke mindre än 1071 Fordson traktorer,
vilket torde utgöra alla tiders traktorrekord i Fin-
land.

Fordson traktorn med ballongringar

Förbättringar i 1938 års Fordson traktor:
— I) Oljeluftrenare, 2) Styrinrättning av

skruv- och sektort/p, 3) Förbättrad kopp-
ling» 4) Förbättrad ekonomisk förgasare.

Skördearbetet går fint med Fordson

Nyodling med Ford-
son på Niemelä gård,
nära Salo.



★ TEKNISKA DETALJER *

FORD V-8 PERSONVAGN Kamaxel — Av motståndskraftigt gjutjärn. 3 vitmetallager med
stålbotten. Kamaxelns kugghjul av pressad bakelit.
Ventiler — Alla inlopps- och avloppsventiler äro av värmemot-
ståndskraftig kromnickellegering. Ventilskaftets ändar förstorade.
Lätta, ihåliga, av ett enda stycke tillverkade ventillyftare.
Avloppsventilsätenas ringar — Av tungstenstål.
Motorns smörjning — Direkt trycksmörjning i alla kamaxel-, vev-
axel- och vevstaklager, även i kamaxeldrevet. Vevhusets oljevolym
i 85 hkr. motorn 4 3/4 I, i 60 hkr. motorn 3 3/4 I.
Vevhusets ventilation — Direkt luftström genom vevhus och
ventilkammare.
Kylning — Två centrifugalpumpar, självsmörjande. Storleken av
fläkten och uttrymmet i kylaren variera med de olika lastbilmodel-
lerna. Lastbilmotorerna ha dubbelrem och effektivare vattenpumpar
med breda kullager.
Bränslesystem — Dubbel fallförgasare, försedd med luftrenare och
ljuddämpare. Sugrörsystem av Duplextyp. Mekanisk bränslepump.
Tandning — Strömfördelare och induktionsspole vattentätt in-
kapslade. Helautomatisk tandningsreglering.
Batteri — 17 plåtar, 100 ampéretimmar.
Axelavstånd - 122", 134" och 157".

85-Hästkrafters Ford V-8 Motor." Cylinderdiameter o. slaglängd
77,79 X 95,25 mm. Cylindervolym 3,62 liter. Kompressionsför-
hållande 6,12 till I. Effekt 85 bromsade hkr vid 3800 minutvarv.
Förgasare med bättre ekonomi.
Vevhusets oljemängd 4 314 liter.
Kylsystemet rymmer 21 liter. Luftrenare av oljebadstyp.
Kopplingslamellens diam. 22,86 cm. Centrifu gal reglerad kopp-
ling.
Sykroniserad växellåda med spiralskruna, tystverkande drev
för alla hastigheter framåt. Bakaxelns utväxelns 3,78 till I.
Hjulbas 112".

60 hkr. Ford V-8 Motor. Cylinderdiameter och slaglängd
66 81,3 mm. Cylindervolym 2,23 liter. Kompressionsförhållande
6,75 till I. Effekt 60 bromsade hkr vid 3500 minutvarv. Revolutione-
rande låg bränsleekonomi.
Vevhuset oljemängd 3 314 liter.
Kylsystemet rymmer 14 112 liter. Även denna motor har luftre-
nare av oljebadstyp.
Kopplingslamellens diameter 21,6 cm.
Synkroniserad växellåda med spiralskurna, tystverkande drev
för andra och tredje växeln.
Bakaxelns utväxling 4,44 till I.
Hjulbas 112".

FORDSON TRAKTORN
Motor: 4-cyl., 4-takts, cylindrarna gjutna i ett block. Diam.
105 mm., slaglängd 127 mm., Cylindervolym 4.4 liter. Cy-
lindrarnas tändningsföljd: 1-2-4-3. Kompressionsförhållande med
lågtryckslock 3.84 : I (petroleum), med högtryckslock 4.56 : I
(benzin). Motorns effektivitet 1,100 varv/min. 30 hkr. med ben-
zin. Effektivitet 1,100 varv/min. 26 hkr. med petroleum. Gjut-
järnskannor försedda med 4 karmringar, alla ovanom karmtappen.
Nedersta spåret försett med bred oljering.
Smörjning: Stänksmörjning och oljefilter. Vevhuset rymmer
9 liter samt växellådan 12 liter.
Bränsle: Bränslematningen sker med självtryck. Behållaren rym-
mer 75 liter petroleum och 5 liter bensin.
Förgasare: För petroleum eller nafta levereras »Kingston»
värmeplåtsförgasare med lågtryckslock. »Zenith» bensinförga-
sare levereras tillsammans med högtryckslock.
Regulator: Inkapslad centrifuga! regulator är placerad på mag-
netdrevet. Justerbar från förarsätet för hastihgeter upp till 1,600
varv/min.

LINCOLN-ZEPHYR
Motor: 12-cyl. V-motor om 110 hkr vid 3,900 varv-min., cylind-
rarna placerade i 75' vinkel; Cyl.-diam.; 2 314" (69,85 mm); Slag-
längd: 3 314" (95,25 mm); Cyl.-volym) 4,37 lit.
Tandning: Strömfördelare driven direkt av kamaxeln; helt auto-
matisk tandningsreglering genom centrifugalregulator med va-
kuumbroms. 14 mm tandstift. 100 ampéretimmars batteri.
Bränslesystem: Dubbel ljuddämpande fallförgasare av Ström
bergs fabrikat med luftrenare. Mekaniskt driven membranpump,
monterad ovanpå motorn. Bensintanken rymmer 72 liter.
Styrinrättning: Typ: snackskruv och rulle; Utväxling 20,25: I ;

Vändningsradie: (höger eller vänster) c:a 6 V 2 m.
Koppling: Torr enlamellskoppling med centrifugalreglering.
Växellåda: Antal växlar: frammåt 3 st.; spiralskurna tystgående
drev; synkroniseringsanordning mellan andra och tredje växeln.
Växelspaken placerad på frampanelen.
Bakaxel: Typ: 3/4 avlastad; Hypoid-växel.
Bromsar: Typ: Mekaniska inre expanderande bromsar av servo-
typ på alla 4 hjulen. 2 bromsbackar.

Luftrenare: Av flottörmodell, rymmer 15 liter.
Tandning: Högspännings Bosch-magnet försedd med impuls-
koppling.
Kylning: Termosifonsystem och pump. Kylsystemet rymmer
45 liter vatten.
Kraftöverföring: Tre hastigheter framåt, en bakåt. Alla axlar
röra sig på rullager.

Fjädrar: Typ: transversal; framfjäderns längd 107,95 cm (42,5");
bakfjäderns längd 118,11 cm (46,5"); fjäderbas 345,44 cm (136");
hjulbas 318 cm (125").
Utrustning: Hydrauliska dubbelverkanda stötdämpare, säker-
hetsglas runt om, cigarrtändare fram och bak, två askkoppar, elek-
trisk klocka, två handskfack, dubbla vindrutetorkare, dubbla ställ-
bara solskydd fram, armstöd fram och bak, backspegel, dubbla
synkroniserade signalhorn, dubbla baklyktor samt bakhjulskydd.

Extra kraftuttag hör numera till standardutrustningen och är
av stor betydelse vid tillkoppling av direkt drivna aggregat.
Koppling: Lamellkoppling — 17 härdade lameller, arbeta i olja.
Broms: Lamellbroms i växellådan, som påverkas av kopplings-
pedalen.
Bakaxel: Halvt avlastad. Differential kors med 4 drev försedda
med utbytbara bronsbussningar. Bakaxel och drevhjul smidda i
ett stycke. Bakaxeln lagrad i 4 solida rullager.LASTVAGNAR Styrning: Drev och segment. Utväxlingsförhållande 7.8 :I.
Bilstyrratt 46 cm. Vändningsradie 3.2 m.
Fram axel: Hejarsmidd och härdad. Trepunktsupphängning.
Fjådrande motorfäste.
Hjul: Jordbrukstraktor med stålhjul levereras antingen med vin-
keljärn (24 st.) eller gripskor (48 st.).

85 hkr:s motor. Diameter 77,79 mm (3.062"). Slaglängd 95,25 mm.
(3,75"). Cyl. vol. 3,62 I (221 kubiktum). 85 broms. hkr. 3.800 varv/
min. Kompressionsförhållande 6,12 :I.
60 hkr:s motor. Diameter 66 mm (2,6"). Slaglängd 81,3 mm (3,2").
Cyl. vol. 2,23 I (136 kubiktum). 60 broms. hkr. 3.500 varv/min.
Kompressionsförhållande 6,6 : I.
Cylindergrupp — Halvstålgjute. Båda cylindergrupphalvorna
gjutna i ett stycke med vevhuset. Vattenmantlar av cylinderväggar-
nas och vevhusets hela längd. Blanka, spegeljämna cylinderytor.
Vevaxel — Av Ford-gjutstål. Helt avbalanserad. Balansvikterna
fastgjutna. 3 huvudlager. Huvudlagrets lageryta i 85 hkr. motorn
35,5 kvadrattum, i 60 hkr. motorn 27,2 kvadrattum.
Vevstakar — Av manganstål. Monterade parvis på helt flytande
speciallager. Kantapp-bussningar av brons.

Stänkskärmar: Stänkskärmar på bakhjulen och fotsteg på drag-
kroken.
Verktyg: Den på instrumentbrädet placerade verktygslådan inne-
håller komplett verktygssats. (I I st.)
Dimensioner: Hjulbas 1.6 m. Traktorns längd 2.75 m., bredd
1.6 m. och höjd 1.4 m.; fri höjd från marken 10.3 m. Framhjuldia-
meter 710 mm., bredd 125 mm. Bakhjulens diameter 1,065 mm.,
bredd 305 mm.
Vikt: Jordsbrukstraktorns vikt utan körare, vatten, olja eller
annan utrustning 1,400 kg. Traktorns hela vikt, således i fullt
kördugligt skick inkl. vatten, olja, bränsle samt körare 1,600 kg.
med vinkeljärn, 1,675 kg. med gripskcr.

Kannor — Lätta, av gjutstål. Helt flytande karmtappar. Lagerytor
såväl i vevstake som kanna.



FORD JUNIOR DE LUXE
Motor. — 4-cyl. L-typ med cylindrarna gjutna i ett bolck. Cylin-
derdiameter 2,5" (63,5 mm.). Slaglängd, 3,64" (92,45 mm.). Cy-
lindervolym 1,17 lit. Effekt 34 hkr, vid 4.000 varvlminut. Trelag-
rad, statiskt och dynamiskt utbalanserad vevaxel. Upphängning
i gummi.

FORD JUNIOR
Motor. — 4-cyl. L-typ med cylindrarna gjutna i ett block och
integralt med övre delen av vevhuset. Cylinderdiameter 2,23"
(56,64 mm.). Slaglängd 3,64" (92,45 mm.). Cylindervolym 0,933
lit. Effekt 23 hkr. vid 4.000 varvlminut. Trelagrad, helt utbalanse-
rad vevaxel av gjutstål. Lättviktskannor. Fyrpunktsupphängning
i gummi.Smörjningssystem. — Trycksmörjning genom oljepump av

kugghjulstyp till alla vevaxel- och kamaxellager samt vevstaksla-
gren. I blocket gjutna oljekanaler. Övriga delar av motorn stänk-
smörjas. Vevhuset rymmer 3 liter.

Smörjningssystem. — Trycksmörjning genom oljepump till
vevaxellager, kamaxellager och vevstakslager. Kannbultar och cy-
lindrar stänksmorda. Vevhuset rymmer 2,5 lit.

Tandning. — Batteri och spole (batteriet placerat under motor-
huven). Automatisk tandningsreglering.

Tandning. — Batteri och spole (batteriet under huven). Automa-
tisk tandningsreglering.

Bränslesystem. — Bensintank baktill. Bensinpump av membran-
typ, driven av kamaxeln. Bensinmätare på instrumentbrädan.
Fallförgasare med lättstartanordning.

Bränslesystem. — Bensintank, baktill, rymmande 32 lit. Bensin-
pump av membrantyp driven av kamaxeln. Elektrisk bensinmätare.
Fallförgasare med lättstartanordning.

Kylsystem. — Termosifon. Tvåbladig fläkt driven av kilrem.
Rörkylare med lameller. Kylsystem. — Termosifon. Rörkylare med lameller. Tvåbladig

fläkt driven av kilrem. Systemet rymmer 6,8 lit.Växellåda. — Snedskurna, konstantingripande drev med synkro-
nisering mellan 2:dra och 3:dje växeln. Oljekapacitet 314 liter.
Koppling. — Torr, enskivig koppling med fjädrande lamell.
Bakaxel. — Trekvarts avlastad med kardanrör och kardanstag.
Utväxling 5,5 : I. Spilarskurna drev. Rullager alltigenom.
Ram. — Dubbelsvängd typ. Flänsbredd 3,8 cm. Djup 10,2 cm.
Största längd 3,55 m. Tre kraftiga tvärbalkar.

Växellåda. — Snedskurna, konstantingripande drev med synkro-
nisering mellan 2:dra och 3:dje växeln. Oljekapacitet 314 liter.
Koppling. — Torr, enskivig koppling med fjädrande lamell.
Bakaxel. — Utväxling 5,5 :I. Trekvarts avlastad typ med kar-
danrör och kardanstag. Spiralskurna kraftöverföringsdrev. Rul-
lager alltigenom. Oljekapacitet 0,6 liter.

Styrinrättning. — Snäcka och mutter. Utväxling 10 :I. Ratt
med tre ekrar, 40,5 cm. i diam.

Ram. — Dubbelsvängd typ. Flänsbredd 3,8 cm. Djup 10,2 cm.
Största längd 3,36 m. Tre kraftiga tvärbalkar.
Styrinrättning. — Snäcka och mutter. Utväxling 10 :I. Ratt-
diameter 40,5 cm. Vändningsdiameter c:a 10 m.

Fjädrar. — Ford transversalfjäder fram och bak. Självsmörjande
fjäderhängslen. Dubbelverkande, hydrauliska, justerbara stötdäm-
pare för alla hjulen.
Bromsar. — Mekaniska. Fotbroms på alla fyra hjulen. Hand-
broms på bakhjulen.

Fjädrar. — Ford transversalfjäder fram och bak. Självsmörjande
fjäderbussningar.

Elektrisk utrustning. — Ford generator, normal laddning 10
amp. Laddningsreglering med 3:dje borste. Elektriskt signalhorn
under huven. Ford startmotor. Ford 6 volts batteri.
Instrument. — Placerade på bakelitskiva framför föraren. In-
direkt belysning. Hastighetsmätare, amperemätare, elektrisk ben-
sinmätare. Handskfack. Klocka.

Stötdämpare. — Dubbelverkande, justerbara, hydrauliska stöt-
dämpare för alla hjulen.

Hjulbas. — 2,39 m. Spårvidd. — 1,14 m.

Hjul och ringar. — Hjul av pressat stål med försänkt fälg. Ringar
4,50x 17. Ringtryck 30 Ibs. (2 kg.).
Bromsar. — Mekaniska med automatisk utjämning. Fotbroms på
alla fyra hjulen. Handbroms på bakhjulen.
Instrument. — Hastighetsmätare, ampéremätare, elektr. bensin-
mätare. Handskfack i instrumentbrädan.
Hjulbas. — 2,29 m. Spårvidd. — 1,14 m.

Kustannusosakeyhtiö Otavas djuptryckeri. Helsingfors. 1938.


