
Ttmf-nvOt/Mur 1936



FORD JUNIORERNA
i nu ikepnad dt\33G

FORD DE LUXE JUNIOR 1936 är ännu rymligare än sin föregångare. Den erbjuder bekväm
plats åt fyra personer och tack vare »centerbalanseringen» är det lika bekvämt att åka baktill som framtill.

O übliken i vårt land har år för år
■ begynt alltmera gynna Ford De
Luxe Junior-vagnen. Och icke utan
orsak! Den kör en bekvämt, säkert
och snabbt vart man önskar och dess
underhållskostnader äro otroligt låga.
En provtur med denna behändiga och
prydliga vagn kommer att vara en
angenäm överraskning för Eder.

gande, den är alltjämt Fords billigaste
modell samtidigtsom Ford-organisatio-
nens rykte utgör en borgen för dess
förstklassiga kvalitet. Den framställes
liksom De IyUxe Junior-vagnen helt
och hållet av Ford fabrikerna i Dagen-
ham, England.FORD JUNIOR med fyra dörrar.

A ven Ford Junior kan fortfarande
** erhållas. Dess popularitet är i sti-



Lincoln Zephyr är resultatet av
Ford- och Iyincoln fabrikernas

gemensamma resurser och erfa-
renhet. Dess yttre linjer äro av
nyaste aerodynamiska modell.
Dess karosseri är av fullkomligt
ny stålkonstruktion, så att säll-
synt fasthet och tillförlitlig-
het förenas med ringa vikt.
— Alltigenom utsökt material
och precisionsarbete ! Kraft,
bekvämlighet, stil, ekonomi!

LINCOLN
ZEPHYR
Ti 11 ursprung och
namn —en LINCOLN

E.in doIn // >

ephur \/-i2)
Ny värdestandard i mellersta prisklassen.

Lincoln-Zephyr Sedan
(4 dörr.)

Genuint modern strömliniekon-
struktion. Stor elektriskt upplyst
bagageavdelning bakom baksätets
ryggstöd. Reservhjulet är dolt i
karosseriets avsmalnande bakre
del. Den Centerbalanserade fjäder-

upphängningen och låga tyngd-
Vagnens inre utförande är lika modernt som det yttre. Sätena äro djupt
stoppade och utomordentligt bekväma. Såväl framtill som baktill rymmes
bekvämt 3 personer.

punkten garantera en osedvanlig
körkomfort.



Ford V-8 Cabriolet.

T alla Ford automobiler kan en radioemottagare installeras, vilken
regleras från instrumentbrädet.

Endast i de finaste bilarna finnes
en motor av V-typ. Ford har an-
vänt en V-8 redan sedan 1932. Över
2 millioner vagnar å alla vägar i
världen hava bevisat dess tillförlit-
lighet och ekonomi — dess blixt-
snabba acceleration och dess över-
flödande kraft samt underbara vag-
säkerhet.

Nedtill en Tudor Sedan, den populära 2-dörr
familjevagnen.

FORD V81336

Ford V-8 är en underbart rymlig vagn.
Såväl å fram- som bakplatserna få 3 perso-
ner bekvämt plats. Tillräckligt plats finnes
även för fötterna och baktill finnes en stor
bagageavdelning. Ni bör själv köra denna
vagn. Först dåkan Ni få en föreställning om,
huru stor och rymlig denna vagn verkligen är.

I Fordor Touring-modellen finnes 4 breda dörrar
och en rymlig i vagnen fast inbyggd reskoffert.

»Säkerhet framför allt» — det är Henry Fords princip,
varpå han ej prutar ens en hårsmån. Se här V-8:s viktigaste
säkerhetsfaktorer: stålkarosserikonstruktion, »supersafety»
mekaniska bromsar, säkerhetsglas i alla fönster och vind-
rutor utan extra pris, tvärgående fjädrar, snabb acceleration
och lätt men säker styrning. Alla dessa faktorer garantera
en sådan körsäkerhet för Eder familj och Eder själv, som
endast en kvalitetsvagn av högsta klass kan erbjuda.



LINJE BILSTRAFIKEN INKOMSTBRINGANDE

MED FORD V-8 linjebil
ÖVERSÄTTNING

Kangasala 3. 12. 1935.

Ford Motor Company of Finland O/V,
Helsingfors.

Med anledning av Edert brev av den

18 nov. 1935 betr. förtrågan å Ford V-8

omnibussbil kan jag på grund av två års

användning (ca 200,000 körda km) konsta-

tera, att densamma är ekonomisk och

hållbar såsom linjebil. Bensinförbruk-

ningen ca 18—20 litr. per 100 km. Motorn

har undergått slipning. Ax även nu i gott,

brukbart skick.

Med Ford blir begagnandet av bil, såväl privat som
för trafik, ekonomiskt och räntabelt. Det bevisa 2 millioner
V-8 ägare över hela världen. Det är således intet under,

att Ford även i Finland är det mest sålda bilmärket.

•

Ford V-8:s lämplighet för linjebil baserar sig på linjebil-
chassiets soliditet, konstruktionens hållbarhet och motorns

effektivitet. Den mjuktgående motorn, som utvecklar över
8o hkr., är ekonomisk i bränsleförbrukning, såsom fram-
går av vidstående uttalande. V-8 motorn har redan för
länge sedan passerat experimentstadiet. Den har under
fem års tid oupphörligt förbättrats och den är i sin nu-
varande form mera fullständig och ekonomisk än någon-
sin förut.

Högaktningsfullt

.V. T. Lahtinen m

A nedanstående bild ses ett 24-pers. buss-
karossen byggt på ett Ford chassis, vilket ka-
rosseri var utställt å stormässan 1935.

Ramen till Ford V-8 linjebilen är synnerligen stadigt
byggd, böjd på två ställen. Den har en 12 volts Bosch
generator, dubbelt batteri, 90 litr. benzinbehållare samt.

mekaniska och lågtrycksbromsar



FORD V-8
lastvagnar

utexperimenterade, beprövade och ytterligare förbättrade — ekonomiska transportmedel.
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\ De täckta karosserierna hava under de senaste
f \ åren kommit alltmer i bruk i synnerhet för trans-

\ port av ömtåliga varor. Denna »skåpvagn», till-
ag \ hörande Maakuntain Margariini, utgör därtill en

\ effektiv, ambulerande reklam för dess ägare.
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\ Strömlinjeprincipen kan även förverkligas i
-.

\ de inhemska karosserimodellerna, såsom av
k e \ ovan illustrerade å ett Ford V-8 chassis byggd

i Lahtis stad tillhörande sjukvagn ådagalägges.

Envar, som är i behov av en last-
vagn, bör komma ihåg, att år 1935
utgjorde Ford lastbilarna 42 av
alla i landet försålda lastvagnar.



VAD ENVAR BÖR VETA OM 1936 ÅRS FORD
person- och lastbilar ävensom Lincoln Zephyr

JUNIOR M°torns 4 cyl. gjutna till ett block, som är integralt

n C lII V C me<* ovre vevnusnal van- Dim. G3,5 x 92,56 mm.
Ut LUAt Volym 1,172 litr. Trelagrad vevaxel vägande 9 kg.
Lättmetallkolvar . . . Oljepump, tryck- och stäuksmörj-
ning . . . Automatisk reglering av tandningen . . . Benzin-
pump av membrantyp .. . Fallförgasare .. . Termosifon-
kylning .. . Växellåda: snedskurna, konstant ingripande
drev med synkronisering .. . Bakaxeln 3/4 avlastad. Kardan-
stag och kardanrör . . . Styrinrättningens utväxling 10 : 1 . . .

FORD V-8 Lastvagnsmotor: 90°, V-8. Diam. 77,79 mm. Slag-

I IGTVIPUtU
l än&d 95,25 mm. Cyl. volym 3,62 liter. Kompres-

LAolVAbPltrl sionsförhållande 5,32:1... Cylinderlocket och

vevhuset gjutna i ett stycke. Speciella cylinderlock av gjut-
järn . . . Vevaxei av special Ford gjutstål, försedd med slit-
starka lagerytor. Diam. av tre huvudlager 50,8 mm. Lagrens
totala areal 235 cm 2 . . . Vevstakar av specialhärdat kol-
mangaustål. Starka flytande vevstakslager överdragna med
blybronslegering . . . Kromnickel ventiler, motstående hetta
samt med breda spindelbottnar. Utloppsventilsätena av
tungstenstål .. . Smörjning med effektiv kugghjulspump.
Trycksmörj ning till alla ram-, kamaxel- och vevstakslager . . .

Kylaren har stor ytareal. 6-bladig fläkt, diam. 39,3 cm. Två
vattenpumpar. Termostat .. . Vevhusets och ventilhusets
luftströmventilation . . . Dubbel fallförgasare försedd med
luftrensare och ljuddämpare. Insugningsrör med dubbla
kanaler. Benzinpump av membrantyp .. . Framfjäder av
solid konstruktion, tvärgående, av kromstål . . . Styrning:
snäcka och sektor av lastvagnstyp. Utväxling: 17 :1.

Snäckan löper i koniska rulllager .. .
Bakaxeln helt avlastad

Koniska hjul. Lilla kardandrevet lagrat i båda ändor och
stora drevet försett med tryckplatta. Kardanrör med kraftiga
kardanstag. Utväxling antingen 5,14 : 1 eller 6,6 :1. . . För-
bättrade mekaniska fyrhjulsbromsar. Expanderande hand-
bromsband i bakre trummorna. Total bromsyta 475 3/4 kv.-

tum .. . Bakfjädrarna solida, halvelliptiska. Kromstål. 50*
länga, 2 1/

i" breda. Fri upphängning i båda ändor. Hjälp-
fjädrar höra till standardutrustningen ... Ax lavstånd:
131 Va' (3,34 m) och 157* (4 m)

Tvärgående Ford-fjädrar, hydrauliska stötdämpare . . . In-
ifrån expanderande, mekaniska fyrhjulsbromsar. Utrustning:
hastighetsmätare, amperemätare, benzinmätare, komb. tand-
nings- och ljusa vbrytare, dubbla vindrutetorkare, riktnings-
visare. Ringdimensioner 4 1fi X 17*.

FORD V-8 PER- -^ vtt utseende .. . Längre motorhuv, som

OnUUlPkllD smäckert sträcker sig över det eleganta kylar-
oUniAQNAn gauret. Nya skärmar av strömlinjemodell,
vilka förläna vagnen dess eleganta och karaktäristiska ut-
seende. Signalhornen gömda under framplåten. Stålkarosse-

rierna elektriskt svetsade. Säkerhetsglas i alla modeller
runtom utan extra kostnad. Klar-siktsventilation .. . Stål-
hjulen av ny typ förena ett modernt utseende med en säll-
synt styrka. Av kallpressat stål. Elektr. svetsade till ett
stycke. Stora navkapslar med skålar av rostfritt stål. Ring-
dimension 6,00 X 16*. . . Effektivt bromssystem förenat med
en sällsynt tillförlitlighet under alla förhållanden. Stor broms-
yta, större per kg vagnvikt än på de flesta andra vagnar . . .

Växelspakens rörelseutrymme mindre. Växlingen ljudlös,
enär tvåan och trean äro synkroniserade . . . Styrinrättnin-
gens utväxling ökad till 17 : 1 Styrinrättningens sektoraxel
monterad i rulllager . . . Ljudlös 8-cyl. motor av V-typ.
Cyl. diam. och slaglängd 37i« X 3 3/4". Cyl.volym 221 kub.tum.
85 hkr. Övre vevhushalvan gjuten i ett stycke med cylinder-
blocket. Cylinderlocken av aluminium. Lätta gjutmetall-
kannor. I avgasventilerna specialhärdade ventilsätesringar.
Vevaxel av specialgjutstål. Vevhusventilation .. . Den nya,
stora kylaren rymmer 22 liter vatten. Nya huvventilatorer,
som tillåta luften att strömma snabbt genom motoravdel-
ningen . . . Golv, instrumentbräde och karosseriets sidodelar
isolerade med nya ämnen, som eliminera biljud.

LINCOLN Lincom Zephyr-motorn utvecklar 110 hkr. Cyl.
diam. 2 3ft , slaglängd 3»/,*• Cyl. volym 267 kub.tum

Ltrnln (4,31). Kannorna av specialgjutstål... Dubbel
fallförgasare, ljuddämpare, mek. bränslepump .. . Kam-

axelns främre del driver strömfördelaren . . . Växellådans
drev snedskurna, ljudlösa. 2:dra och 3:dje växeln synkroni-
serade .. . Kardandrev, kardanstag, 3/4 avlastad bakaxel med
koniska drivhjul försedda med lager i båda ändorna . . . Helt

inkapslade, inifrån expanderande, servo-typ bromsar .. .

Transversala kantilever tjädrar . . . Axelavstånd 122* (3,09 m)

. . . Fjäderavstånd 133* (3,37 m) . . . Till ett stycke svetsade
stålhjul .. . Ringar 7,00 x 16* .. . Utrustning: hydrauliska
stötdämpare, säkerhetsglas överallt, cigarrtändare och ask-
kopp, elektr. klocka, handskhylla på instrumentbrädet, dubbla
vindrutetorkare, två ställbara solskydd, armstöd, fotstöd,

körspegel, 2 signalhorn, fjäderöverdrag av metall.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND OY

Kustannusosakeyhtiö Otavan syväpaino, Helsingissä, 1936


