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FORD JUNIOR DE LUXE 1936 on vielä tilavampi kuin edeltäjänsä. Siihen sopii
mukavasti neljä henkilöä ja »keskipainoituksen» ansiosta on takana yhtä mukava ajaa kuin edessäkin

Meikäläinen yleisö on vuosi vuo-
delta yhä enemmän alkanut suo-

sia Ford De Luxe Junioria. Eikä
suotta! Sillä pääsee mukavasti, var-
masti ja nopeasti minne haluaa ja
sen käyttökustannukset ovat usko-
mattoman huokeat. Koeajo tällä
näppärällä ja sirolla vaunulla tulee
olemaan Teille mieluinen yllätys.

JH ord Junior on myös edelleen saata-
■ vissa ja senkin suosio on jatku-
vasti nousemassa, se on uskomatto-
manhuokea auto, samalla kun sen ensi-
luokkaisen laadun takaa Ford-järj eston
maine. Se valmistetaan samoin kuin
De Luxe JuniorkinDagenhamin Ford-
tehtailla.FORD JUNIOR nelioviner



LINCOLNI

Lincoln-Zephyr on Ford- jaLin-
colntehtaitten yhteisten mah-

i
i
i

dollisuuksien ja yhteisen koke-
muksen tulos. Sen ulkomuoto
on uudenaikaisinta aerodynaa-
mista mallia. Sen kori on aivan
uutta teräsrakennetta, jossa har-
vinainen lujuus ja turvallisuus
yhdistyvät pieneen painoon. Hie- ZEPHYRnoja aineita ja tarkkuustyötä
kauttaaltaan! Voimaa, muka-
vuutta, tyyliä, taloudellisuutta!

LINCOLN nimeltään -

synnyltään LINCOLN
Uusi arvomitta keskitason hintaluokassa

j/j

Lincoln-Zephyr neliovinen
Sedan.

Aitoa, uudenaikaisinta virtaviiva-
rakennetta. Suuri matkatavara-
säiliö avattavan takaistuimen
selustan takana. Varapyörä on kät-
ketty korin suippoon takaosaan.
Keskipainoitettu jousten ripus-
tus ja matala painopiste takaavat
poikkeuksellisen ajomukavuuden.

Sisustan käsittely on yhtä modernia kuin ulkomuotokin. Istuimet ovat
syvästi pehmustetut ja tavattoman mukavat. Kummallekin istuimelle sopii
mukavasti 3 henkeä.



Ford V-.X Cabnolet.

Kaikkiin Ford-autoihin voidaan sijoittaa radio, jota säädetään koje-
laudan keskellä olevasta koskettimista.

Vain hienoimmissa autoissa on V-tyyp-
pinen moottori. Ford on käyttänyt
V-kahdeksikkoa jo vuodesta 1932 läh-
tien. Yli 2 miljoonaa vaunua maail-
man kaikilla teillä on todistanut sen
luotettavuuden ja taloudellisuuden—

sen salamannopean kiihtyväisyyden ja
sen ylitsevuotavan voiman ja ihastut-
tavan tiekuntoisuuden.

Alla on Tudor Sedän-malli, suosittu 2-ovinen perhe-
vaunu.

FORD V81336

Ford V-8 on ihmeteltävän tilava vaunu.
Sekä etu- että takaistuimelle sopii muka-
vasti ,'J henkeä. Jalkatilaa on myös yllin
kyllin, ja takana on suuri matkatavara-
säiliö. Teidän on itsenne ajettava tässä
vaunussa. Vasta sitten saatatte käsittää
miten iso ja tilava tämä vaunu todella on.

Fordor Touring-mallissa on 4 leveää ovea ja tilava,
vaunuun kiinteästi rakennettu matkatavara-arkku.

»Turvallisuus ennen kaikkea» — se on Henry Fordin peri-
aate, josta hän ei hituistakaan tingi. Kas tässä ovat V-8:n
tärkeimmät turvallisuustekijät: teiäskorirakenne, »super-
>afety» mekaaniset jarrut, varmuuslasi kaikissa ikkunoissa
ja tuulilasissa ilman lisähintaa, poikittaisjouset, nopea kiihty-
väisyys ja helppo ja varma ohjaus. Kaikki nämä seikat takaa-
vat sellaisen ajoturvallisuuden perheellenne ja teille itsel-
lenne, jonka vain korkeimman luokan laatu vaunu voi tarjota.



LINJA-AUTOLIIKENNE TUOTTOISAKSI

FORD V-8 linjavaunulla

Kangasalla 3. 12. 1935.

Ford Motor Company of Finland O/Y,
Helsinki.

Marraskuun 18 p:nä 1935 päivätyn kir-

jeenne johdosta, joka koski tiedustelua

Ford V-8 omnibusautosta, voin kaksivuoti-

sen käytön aikana (ajo noin 200,000 km)

todeta sen taloudelliseksi ja kestäväksi

linja-autoksi. Bensiinin kulutus n. 18—20

Itr. 100 km kohti. Moottorin hiominen on

toimitettu. On nykyäänkin hyvässä käyttö-

kunnossa.

Kunnioittaen

.Y. T. Lahti nen

Fordilla tulee autoilu, niin yksityinen kuin liikenne-
autoilukin, taloudelliseksi ja kannattavaksi. Sen todistaa
2 miljoonaa V-kahdeksikon omistajaa kautta maailman.
Ei siis ole mikään ihme, että Ford on Suomessakin
eniten myyty automerkki.

•

Ford V-B.li soveltuvaisuus linja-autoksi perustuu eri-
koisen linjavaunu-alustan vankkuuteen, rakenteen kestä-
vyyteen ja moottorin toimintatehoon. Yli §o hv. kehittävä,
joustavakäyntinen moottori on säästeliäs polttoaineen
kulutuksessa, kuten ohellisesta lausunnosta ilmenee.
V-8-moottori on jo aikoja sitten sivuuttanut kokeiluas-
teen. Sitä on viiden vuoden aikana jatkuvasti paran-
nettu ja se on nykyisessä muodossaan täydellisempi ja
taloudellisempi kuin milloinkaan aikaisemmin.

Ford V-8:n linja-auton kehys on erikoisen lujatekoinen,
kahdesta kohdasta taivutettu. Siinä on 12 voltin Bosch-
generaattori, kaksinkertainen kennosto, 90 litranpolttoaine-
säiliö, sekä mekaaniset että alipainejarrut.

•

Allaolevassa kuvassa nähdään F ord- alustalle
rakennettu linja-autokori, joka oli näytteillä
Suurmessuilla 1935.



FORD V-8
KU LJ ETU S
AUTO iJS

kokeiltuja, koeteltuja ja vieläkin parannettuja — taloudellisia kulkuneuvoja
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Umpivaunukorit ovat viime vuosina tulleet yhä
yleisempään käytäntöön varsinkin arkojen tava-
rain kuljetuksessa. Tämä Maakuntain Margarii-
nin »kaappivaunu» on sitä paitsi omistajalleen
tehokkaana kiertävänä mainoksena.

Virtaviivaperiaatetta osataan toteuttaa koti-
maisissakin korimalleissa, kuten allakuvattu
Ford V-8 alustalle rakennettu kaupun-
gin sairasvaunu osoittaa.

Jokaisen kuorma-auton tarvitsi-
jan on hyvä muistaa, että v. 1935
oli kaikista maassamme myydyistä
kuormavaunuista 42% Fordeja!



MITÄ JOKAISEN TULEE TIETÄÄ V:n 1936 FORD
henkilö- ja kuormava v n v i s t a ja Lincoln-Zephyristä

JUNIOR Moottorin 4 sylinteriä valettu ryhmään ja

nr llivr yn*een kampikammion yläosan kanssa. Mitat
Ut LUÄt 635 x92 56 mm Tilavuus 1,172 l. 9 kg:n
kampiakselissa 3 valtalaakeria. Kevytmetallimännät. . .

Öljypumppu, painesyöttö ja roiskevoitelu . . . Automaatti-
nen sytytyksen säätö. . . Polttoainetta syöttää kalvo-
pumppu . . . Putouskaasuttaja . . . Termosifonijäähdytys .. .

Vaihdelaatikon kolmas ja toinen vaihde synkronisoidut,
viistohampaiset, äänettömät hammaspyörät. . . Taka-akseli
3/4 kuormittamaton. Kolmiotuet ja kardaaniveto .. . Ohjaus-
laitteen välityssuhde 10 :1. . . Poikittaiset Ford-jouset,
nesteiskunvaimentajat. . . Sisältä laajenevat, mekaaniset
nelipyöräjarrut. . . Varusteita: nopeusmittari, ampeerimittari,
bensiinimittari, yhd. sytytys- ja valokatkaisija, kaksois-
tuulilasinpuhdistimet, suunnanosoittimet. Renkaat 41/ a X 17"

V-8 KUOR- Kuormavaunun moottori: 90-asteen, V-8 Läpi-
u . f-Ajjn mitta 77,79 mm. Iskunpituus 95,25 mm. Syl.-
IA-rUKU til 362 j Puristussuhde 5,32:1... Sylin-
teriryhmä on valettu yhdeksi kappaleeksi kampikammion
yläosan kanssa. Erikoismalliset, valurautaiset sylinteri-
kannet . . . Kampiakseli erikoista Ford-valuterästä, varustet-
tuna kulumista ehkäisevillä laakeripinnoilla. Kolmen valta-
laakerin läpimitta 50,8 mm. Laakerien kokonaispinta-ala
235 sm2 . . . Kiertokanget kuumakäsiteltyä hiilimangaani-
terästä. Vankat lyijypronssiseoksella päällystetyt kierto-
kankien laakerit. . . Kuumuutta vastustavat krominikkeli-
venttiilit suurennettuine venttiilinvarrenpäineen. Poisto-
venttiilin istukkarenkaat Tungsten-teräksestä .. . Voitelua
varten tehokas hammaspyöräpumppu. Painesyöttö kaikkiin

kampiakselin, nokka-akselin ja kiertokangen laakereihin .. .
Jäähdyttäjällä on suuri pinta-ala. Kaksi vesipumppua
Termostaatit. . . Kampikammion ja venttiilikammion ilma-
virtatuuletus . . . Kaksoisputöuskaasuttaja varustettuna

ilmanpuhdistajalla ja äänenvaimentajalla. Kaksoisimuput-
kisto. Bensiinipumppu kalvomallia . . . Etujousi vankka-
rakenteinen, poikittainen. Kromiterästä .. . Ohjauslait-
teen kierukka ja sektori kuorma vaunutekoa. Välitys-
suhde 17 :1. Kartiomaiset laakerit säätävät itsensä auto-
maattisesti kulumisen mukaan . . . Taka-akseli täysin kuor-
mittamaton. Kartiomaiset vetopyörät. Kaksinkertaiset rulla-
laakerit vetopyörässä. Kardaaniakseli- ja kolmiotukiveto.

FORO V-8 HEN- usl ulkonäkö .. . Pitempi moottorivaippa

VII HUI II U lIT ul°ttuen sirosti erikoismallisen, uuden jäähdyt-
M LUIHU täjänsuojuksen ylitse. Uudet, virtaviivamalliset
lokasuojat leveine liepeineen, mikä tekee vaunun etuosan
muhkean näköiseksi. Merkinantotorvet kätketty etulevyn
alle. Teräskorit sähköuutetut. Varmuuslasi tuulilasissa ja
ikkunoissa kaikissa Ford V-8-korimalleissa ilman lisähintaa.
Avoin-näköalatuuletus . . . Uusmalliset teräspyörät yhdistä-
vät muodikkaan ulkonäön harvinaiseen lujuuteen. Kylmänä
puristettua terästä. Sähköuutetut yhdeksi kappaleeksi. Suu-
ret navankannet ruostumattomine teräskeskuksineen. Ren-
kaiden koko 6,00 X 16". . . Tehokas jarrutoiminta yhdisty-
neenä poikkeukselliseen luotettavuuteen kaikissa olosuhteissa.
Suuri jarrutuspinta, enemmän jarrutuspintaa vaunun jokaista
painokiloa kohti kuin miltei missään muussa vaunussa .. .

Vaihdetangon liikkumistila lyhyempi. Vaihtaminen ääne-
töntä, koska toinen ja kolmas vaihde ovat synkronisoidut . . .

Ohjauslaitteen välityssuhde suurennettu 17 :1. Ohjaus-
laitteen sektorin akseli asennettu rullalaakereille. Pehmeä-
käyntinen, äänetön V-tyyppinen, 8-sylinterinen moottori.
Sylinterin läpimitta ja iskun pituus 3 Vi» X 33/ 4 . Sylinteri-
tilavuus 221 kuutiotuumaa. 85 hevosvoimaa. Kampikammio
valettu yhdeksi kappaleeksi sylinteriryhmän kanssa. Sylin-
terikannet alumiinia. Kevyet valumetallimännät. Poisto-
venttiileissä istukkarenkaat. Valuteräksinen kampiakseli.
Kampikammion tuuletus . . . Uuteen, suurempaan jäähdyt-
täjään mahtuu 22 litraa vettä. Uusmalliset moottori vaipan
aukot sallivat ilman lopeasti virrata moottoriosaston lä-
vitse . . . Lattia, kojelauta ja korin sivukappaleet eristetyt
uusilla aineilla, jotka hävittävät sivuäänet.

Välityssuhteet joko 5,14 : 1 tai 6,0.: 1. . , Paranne-
tut mekaaniset nelipyöräjarrut. Jalkajarruissa sisältäpäin
laajenevat kengät. Jarruhihnojen kokonaispinta-ala 4753/ 4
neliötuumaa . . . Takajouset vankkatekoiset, puolielliptiset.
Kromiterästä. 50" pitkät, 21/t

" leveät. Liikkuvat nivelet
kummassakin päässä. Apujouset kuuluvat vakiovarustei-
siin .. . Akselivälit: 131 1// (3,34 m) ja 157" (4 m)

LINCOLN Lincom -ZePnyrin moottori kehittää 110 hv.
7CPUYD Syl-haUc- 2 3/4", iskunpit. 3 3/4". Syl. tilavuus 267
ttrnln kuutiotuumaa (4,3 1). Männät erikoisvalu-
terästä . . . Kaksoisputouskaasutin, äänenvaimentaja, mek.
polttoainepumppu . . . Virranjakajaa käyttää nokka-akselin
etupää . . . Kaikkien vaihteiden hammaspyörät viistohampai-
set, äänettömät. 2:nen ja 3:s vaihde synkronisoidut. . .

Kardaaniveto, kolmiotuet, 3/4 kuormittamaton taka-akseli
päästä laakeroituine kartiovetopyörineen . . . Täysin koteloi-
dut, sisältä laajenevat, servotyyppiset jarrut . . . Poikittaiset
kantileverjouset... Akseliväli 122" (3,09 m) . . . Jousten-
väli 133" (3,37 m). . . Yhdeksi kappaleeksi hitsatut teräspyö-
rät .. . Renkaat 7,00 x 16"*. . Varusteita: hydrauliset iskun-
vaimentajat, varmuuslasia kaikkialla, sikarinsytytin ja tuhka-
kuppi, sähkökello, hansikaslokero kojelaudalla, kaksoistuuli-
lasinpudistimet, kaksi aseteltavaa auringonsuojustinta, käsi-
nojat, jalkatuet, ajopeili, 2 torvea, metalliset jousipeitteet, y.m.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND OY

Kustannusosakeyhtiö Otavan syväpaino, Helsingissä, 1936


