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ALKULAUSE
Tässä kirjassa esitetään Ford A mallin mekaaniset yksityiskohdat♦

Siihen sisältyy myöskin eri henkilövaunujenkorimallien mitat, Ford
AA mallisen kuormavaunun yksityiskohdat, kuorma-auton eri korimallien
mitat, sekä sellaisia tietoja kuormavaunujen konealustan kehyksestä,
jotka ovat välttämättömiä koreja asenneltaesssa.

Nämä yksityiskohdat ja mitat esitetään yksinkertaisessa, selvässä
ja täsmällisessä muodossa, jotta jokainen lyhyessä ajassa voisi löytää
kaikki haluamansa tiedot uusista Ford henkilö- ja kuormavaunuista.

Yksinkertainen ja korkealaatuinen rakenne, ainutlaatuiset mekaa-
niset yksityiskohdat, valmistuksen huolellisuus ja tekotavan kestävyys
ovat kaikki silmiinpistäviä ominaisuuksia uusissa Ford henkilö- ja

kuormavaunuissa. Kaikki nämä seikat esitetään yksityiskohdittain sekä
sanoin että kuvin.



A-MALLIN MOOTTORI
Nelisylinterinen, 40-hevosvoimainen kone on rakennettu ainutlaatuisella tarkkuu-

della ja suunniteltu siten, että se toimii mahdollisimman tyydyttävästi vuodesta
vuoteen. Kaikki valmistuksen vaiheet, sylinteriryhmän valamisesta mäntien ja kierto-
kankien punnitsemiseen suoritetaan jatkuvan tarkastuksen alaisena ja noudattaen
poikkeuksellisia tarkkuusvaatimuksia.

Kolmilaakerinen kampiakseli on valmistettu erikoisesta hiilimangaani-teräksestä.
Tämä teräs on erikoisen kovaa ja lujaa. Kampiakseli on staattisesti ja dynaamisesti
tasapainoitettu. Vauhtipyörä on samoin sekä staattisesti että dynaamisesti tasapainoi-
tettu. Kolmilaakerinen nokka-akseli on myöskin samanlaisesta erikoisteräksestä ja
koneistettu äärimmäisellä tarkkuudella. Nokka-akselin hammaspyörä on valmistettu
erikoisfiiberistä, joka takaa äänettömän käynnin ja suuren kestävyyden.

Männät ovat alumiini-seosta ja männäntapit ovat täysin vapaata mallia, mikä on
erittäin tärkeä rakenteellinen yksityiskohta. Kiertokanget ovat huolellisesti pun-
nitut painon tasaisen jakaantumisen saavuttamiseksi. Mäntien, männäntappien ja
kiertokankien yhteinen paino on kontrolloitu 3 If2 gramman tarkkuudella.

Venttiilit ovat krominikkeliterästä, mikä teräslaji on erikoisesti valittu, koska se
kykenee tehokkaasti vastustamaan hapettumista jakarstautumista tullessaan kuumien
kaasujen vaikutuksen alaiseksi. Sitäpaitsi säilyttää se kestävyytensä erittäin kor-
keissa lämpötiloissa.

Räjähdyskammio on rakennettu siten, että kaasut vapaasti voivat kulkea venttiili-
aukkojen kautta ja että pyörreliike säilyy sylintereissä puristusvaiheen aikana, joten
polttoaine sekoittuu erittäin hyvin. Tämän johdosta saavutetaan kaasun täydellisempi
ja nopeampi palaminen, mikä aikaansaa hiljaisemman käynnin ja suuremman tehon
moottorissa*



Virranjakajan akselia käyttää nokka-
akselin ratas

Etulämmittäjän haaraputki
Venttiilin istukoita Keskipakoisvesipumppu

Ford rakenteinen virranjakaja. Pronssijouset
sytytystulppiin.

Sytytystulpan kierteet
Venttiilitkromiseoksesta

Erikoin, a-osain. venttiilivarren holkki
Kaasuttajan tarkistustanko-

Räj ähdyskammio
Aluminium mäntä

Venttiilijousi
Männän tappi

Venttiilin nostaja
Painevoitelupidike
V-muotoinen hihnakäyttää tuulettajaa,
kenraattoria ja vesipumppuaKiertokanki »I»-mallia

Nokka-akseli Katkoja
Kaasuttaja
Kenraattorin ankkuriVauhtipyörän kotelo -~_,^

öljytiehyt kampiakselin takalaakeriin -gr=s Kenraattorin akselin kuulalaakerit
Tukeva tasapainoitettu kampiakseli

Kytkinakselin ohjauslaakeri vauhti-
pyörässä Öljytiehyt nokka-akselin etulaakeriin

Nokka-akselin painenasta
Nokka-akselin fiiberihammasratas
öljytiehyt kampiakselin etulaakeriin
Hihnapyörä kampiakselilla

Kampikammio
öljysyvennykset kiertokangen lusikoita varten

Vauhtipyörä ■ Öljypumpun akseli — jota käyttää jakoakselin ham-
Siivilän sisällä oleva öljypumppu masratas

öljytaso moottorin ollessa kiinnitettynä konealustaan
öljypumpun siivilän kotelo

Takimmaisen valtalaakerin öljyn poistotiehyt \ tyhjennystulppa
Kiertokangen laakerin voitelulusikka

FORD A MALLI MOOTTORI YKSITYISKOHDITTAIN



MOOTTORIN VOITELU
Voitelujärjestelmä on erikoisesti Fordille ominaista rakennetta ja on se

yhdistelmä pumppu-, omapaine-, ja roiskevoitelusta. Omapainevoitelu
aikaansaadaan siten, että venttiilikammio toimii öljysäiliönä, josta öljy
omalla painollaan valuu voideltaviin osiin.

Öljypumppu on sijoitettu kampikammion pohjalle ja sitä käyttää nokka-
akselin hammaspyörä, joka käyttää virranjakajankin akselia. Öljypump-
pua ympäröi tiheä teräslankaverkko, jonka läpi öljy siivilöityy, ennenkuin
pumppu nostaa sen venttiilikammioon. Siivilä on suojuksen ympäröimä,
joten öljynon pakko kulkea siivilän lävitse. Öljykulkeutuu venttiilikammioon
jatkuvana virtana heti kun moottori alkaa toimia.

Venttiilikammiossa oleva öljy kulkeutuu omalla painollaan kampi-
akselin valtalaakereihin ja nokka-akselin etu- ja takalaakereihin. Venttiili-
kammiosta johtavat pienet öljytiehyeet näihin laakereihin. Kammion
pohja on varustettu pienillä patolaitteilla, joten jokainen laakeri saa oman
erikoisen säiliönsä. Koska moottorin kaltevuus on 3° taaksepäin, valuu
se öljy, joka tulee venttiilikammioon, jatkuvasti taaksepäin, joten se ensin
täyttää eri säiliöt ja sen jälkeen valuu ylimääräinen öljy moottorin ulko-
puolella olevan putken kautta öljysäiliön välipohjan etupäähän, mistä se
edelleen valuu taaksepäin täyttäen ne uurteet, joissa kiertokankien lusikat
käyvät ja öljy painuu kiertokankien laakereihin. Täten öljyä sitäpaitsi
roiskuu ympäriinsä ja männät ja sylinterit tulevat voidelluiksi. Välipoh-
jalta vuotaa ylijäämä öljy takaisin kampikammion pohjaan, mistä se uudel-
leen nousee pumpun välityksellä.



Pääöljytiehyt pumpusta venttiilikammioon
Öljypumppua käyttää nokka-akselin ham-
masratas

öljytiehyt kampiakselin keskilaakeriin
Hukkaputki venttiilikammiosta kampikam-
mion välipohjaan

Öljytiehyt kampiakselin takalaakeriin
Pidätin estää öljyä tunkeutumasta kytkin-
koteloon.

öljy saapuu venttiilikammioon tästä
Öljytiehyt nokka-akselin etulaakeriin
Öljytiehyt nokka-kaselin painenastaan

Öljyn pidätin rengas

iehyt kampiakselin etulaakeriin
\ I Kierreuurre jakaa öljyä pitkin koko nokka-

a? il!|| akselin laakeria
■■ [ ,|||, ■ öljytiiviste kampiakselin etupäässäVäliseinämät estävät öljyn läikkymistä \

Kampikammion pohja! Ylijäämä öljy venttiilikammiosta valuu väli-
pohjalle

Öljyn paluutiehyt kampiaks. takalaakerista Välipohja

Välipohjalta liika öljy valuu kampikammioon -—""«■
Venttiilikammioon nouseva öljy ympäröi .__-_-■__
pumppuakselia

Öljy imeytyy pumppuun siivilän lävitse

Kiertokangen lusikka pakottaa öljyn kiertokangen laa-
keriin — roiske voitelee sylinteriseinämät, männät ja
muut liikkuvat osat

Öljysyvennys kiertokankien lusikoille

Öljypumpun siivilän kotelo
Uuden Fordinhammasrataspumppu uutetussa teräsputkessa

Öljysäiliön tyhjennystulppa

FORD A MALLI MOOTTORIN VOITELUJÄRJESTELMÄ



POLTTOAINEJARJESTELMA
Uuden A-mallin polttoainesäiliöstä valuu bensiini omalla painol-

laan kaasuttajaan, ja tämä on yksinkertaisin ja tehokkain poltto-
aineen syöttötapa. Säiliö on rakennettu torpeedon peiton, tuulilasin
jakonepeiton väliin ja se on erikoista Ford-rakennetta. Se on valmis-
tettu »terne»-levystä, eräänlaisesta tinatusta teräslevystä, joka ei
ruostu. Se on sähköllä uutettu yhdeksi saumattomaksi kappaleeksi
ja se on poikkeuksellisen lujatekoinen.

Säiliön sijoituksesta johtuu, että mittarilaudalle on voitu sovittaa
luotettava bensiinimittari, mikä tietenkin on mukava laite ajajalle.
Säiliö täytetään torpeedokuvussa olevasta reiästä.

Polttoaineputki alkaa säiliön pohjasta. Matkallaan kaasuttajaan
läpäisee bensiini vedenerottajassa olevan puhdistussiivilän, joten
saavutetaan kaasuttajaan tulevan polttoaineen puhtaus. Veden-
erottaja on kiinnitetty väliseinään, joka eroittaa bensiinisäiliön moot-
torista. Bensiinin virtaus voidaan sulkea haluttaessa puhdistaa tie-
hyttä.

Kaasuttajan tarkistus tangon avulla voidaan lisätä bensiinin tuloa
moottoria käyntiinpantaessa ja erikoisesti suunniteltu kaasuttaja
sekä etulämmityslaite takaavat ilman ja polttoaineen tasaisen virtaa-
misen moottorin räjähdyskammioon.



Bensiinimittari

Kaasuttajan tarkistustanko

Polttoainetiehyeen sulkuhana

Omapainesyöttö-polttoainetiehyt

. Kaasuttajan säätöläppäsäätääputkis-
toon tulevan ilma- ja kaasuseoksen

" Tyhjäkäyntisuudin vapaakäynnissä

■ Tyhjäkäyntitarkistus
-Venttiili säätää automaattisesti ben-
siinin määrän uimurikammiossa

" Metallinen uimuri

" Sytytyksen jakotappi

- Bensiinin uimurikammio

Sylinterin imuventtiili

Sylinterin imuputkisto

Kaasuttajan ilmasuppilo

Ilma tulee tästä

Valtasuudin

Tasaajan suudin käyntiin vedon helpottamiseksi

Ohjaajan osastosta aseteltava säätöventtiili

FORD A MALLI MOOTTORIN POLTTOAINEJÄRJESTELMA



JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Uuden Fordin jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu mahdollisim-

man tehokkaaksi kaikissa ajo-olosuhteissa. Sylinterin rakenteessa
on varattu suuret vesivaipat venttiili-istukkain ympärille ja ovat vesi-
vaipat suurempia poistoventtiilien ympärillä.

Kolmisiipinen keskipakoisvesipumppu vetää veden sylinterikan-
nesta taaten veden nopean jakaantumisen jäähdyttäjässä. Jos pumppu
lakkaisi toimimasta on pumpun siipien välillä kylliksi tilaa, jotta jäähdy-
tys voi tapahtua termosyfoonijärjestelmän avulla.

Lentokonepotkurimallinen tuulettaja on harvinaisen suuritehoinen
vetäen suunnilleen 24,2 m 3ilmaa minuutissa moottorin tehdessä 1,000
kierr./min.

Sekä tuulettaja että vesipumppu toimivat samasta akselista ja akse-
lia käyttää V-muotoinen kumihihna.

Jäähdyttäjän jäähdytyspinta on suuri; vesi juoksee nelirivisen put-
kiston kautta ja putket kulkevat ohuiden jäähdytyslevyjen läpi. Siten
jokainen putki saa runsaasti kylmää ilmaa. Putket ja jäähdytyslevyt
ovat liitetyt toisiinsa juottamalla, joten kuumuus siirtyy putkista nope-
asti jäähdytyslevyihin. Sylinterikannen vesiaukko on poikkeuksellisen
suuri ja päättyy viuhkan muotoisena jäähdyttäjän yläsäiliöön taaten ta-
saisen veden jakaantumisenkoko jäähdytyspinnalle.



Jäähdyttäjän tulppa
Sylinterin vedenpoistoputki

Pumppuakselin tiivistemutteri
Jäähdyttäjän yläsäiliö

Hukkaputki
Siipiratas (keskipakoisvesipumppu)

Jäähdyttäjän tuloputki

Suuret vesivaipat sylinterikannessa ja sylinteris
tössä

Jäähdyttäjän kuori

Venttiilin istukat vesivaippojen ympäröimät

Vedentulo sylinteristöön

Jäähdy tyslevyt

Rasvaruiskun pidike tuulettajan ja pumpun
laakereihin

Kaksisiipinen lentokonepotkurin mallinen
tuulettaja

Päättymätön V-muotoinen hihna käyttäiä
tuulettajaa, kenraattoria ja vesipumppua

Jäähdyttäjän putket

Jäähdyttäjän alasäiliö ja veden lähtöputk

Kuminen yhdysletku

Jäähdytysveden tyhjennyshana

Sylinteristön vedentuloputki

Kuminen yhdysletku

FORD A MALLI MOOTTORIN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ



SYTYTYSJÄRJESTELMÄ
Uuden Ford-vaunun sytytysjärjestelmä on ainutlaatuista rakennetta

ja erittäinyksinkertainen. Suurin uutuus on se, että korkea jännitys-
johdot jakajasta sytytystulppaan on korvattu ohuilla pronssijousilla.
On olemassa vain yksi ainoa korkeajännitysjohto, ja se yhdistää induktio-
puolan virranjakajaan. Uudessa Fordissa käytetään 13-levyistä Ford-
patteria, joka on vanhastaan tunnettu kestäväksi ja luotettavaksi.

Vaunun lukitsemista ja käyntiinpanoa varten käytetään n.s. sähkö-
lukkoa sytytyskatkaisijan yhteydessä. Lukko on varma vaunuvarkautta
vastaan. Lukko on kytketty sytytyksen virtapiiriin. Se ei korvaa ainoas-
taan tavallista sytytyskatkaisijaa vaan lukon ollessa »off»-asennossa on
virtapiiri kytketty maahan. Sytytyskatkaisijasta virranjakajaan johde-
taan sähkövirta panssaroidussa kaapelissa. Tämä kaapeli on johdettu
maahan katkaisijalevyn kohdalla, jotenon mahdotonta johtaavirtaa lukko-
laitteen ohitse.



Virranjakajan alaosa johdettu sylinterikanteen
— kondensaattori siinä

Korkeajännitysjohto — puolasta jaka-
jaan

Puola — asetettu välilautaan
Amperimittari — sijoitettu mittari-

laudalle
Puolajohto jakorasiaan

Jakorasia sijoitettu välilaudalle
Sytytyslukon katkaisija mittarilaudalla

Panssaroitu kaapelijohto katkaisijasta
virranjakajan alaosaan

Kenraattorin johdon teräsputki
Patterista käyntiinvetomoottoriin pu-

noksella pääll. johto
e voit. - 13 lev. - 80 amperitun. patteri

Maajohto konealustaan

Virranjakajan kansi

Virranjakajan runko

Käyntiinvetomoottorin kosketin

Käyntiinvetomoottori

Kenraattorin katkoja

Virranjakajan katkaisijalevy

Katkaisijakoskettimet

Virranjakajan nokka

FORD A MALLI MOOTTORIN SYTYTYSJÄRJESTELMÄ



VAIHDELAATIKKO JA KYTKIN

Uudella Fordilla on tavallinen valitseva liukuvaihde, 3 nopeutta
eteenpäin jayksi taaksepäin sekä kuiva yksilevy kytkin. Vaihdelaa-

tikon ja kytkimen rakenne on ainutlaatuinen, niiden laatu ja valmistus
on ensiluokkaista, ja niiden tulisi tavallisissa ajo-olosuhteissa kestää
yhtä kauan kuin vaununkin. Vaihdelaatikon rattaat ja akselit ovat
kromiteräs-seosta ja karaistut tarvittavan kovuuden aikaansaamiseksi.
Vasta-akseli toimii rullalaakereilla ja rullalaakereita käytetään myös
valta-akselin ja kytkinakselin yhtymäkohdassa.

Kuulalaakereita käytetään niissä laakereissa, joissa valta-akseli ja
kytkinakseli pyörivät. Suunnanvaihtopyörän akseli toimii pronssi-
holkeissa.

Kytkimellä on kansilevy asennelma, joka on kokoonpantu rautai-
sesta ulkopuolisesta käyttölevystä ja kansilevystä, johon on kiinnitetty
12 painejousta ja 6 irroittinvipuvartta. Jouset vaikuttavat välittömästi
painelevyä vastaan ja mukautuvat automaattisesti hankauspintojen
kuluessa, joten irroitinvarsia ei lainkaan tarvitse tarkistaa.

Kuljetettava kytkinlevyasennelma käsittää tasaisen teräslevyn mo-
lemminpuolisille hankauspintoineen, joita käytetään pitkän kestävyy-
tensä ja suuren kuumuutta vastustavan kykynsä vuoksi. Näin ollen
kytkimen levyjen uiko- ja sisäpinnat alkavat vaikuttaa ensiksi. Sitä
mukaa kuin kytkin alkaa toimia poljinta nostettaessa ottaa kytkinlevy
tasaisesti kuormituksen. Tämä takaa harvinaisen pehmeän kytkimen
toiminnan.



Vaihdetanko
Vaihdehaarukat

Keskim. ja korkeavaihteen liukuratas

Käsijarrun vivun kädensija
Käsijarrun tankokiinnitetty vaihdelaatikkoon

Kytkinkotelon tarkastusaukko
Taaksekulun ja pienen vaihteen liukuratas

Vasta-akselin hammaspyörät yhdeksi kappa-
leeksi taottu
Teräksinen valta-akseli hiottuine ja karaistuine
harjanteineen

Painelevy- ja kansiasennelnia

Vankka murtonivel, johon valta-akseli yhtyy
Murtonivelen kotelo taottua terästä

Joustava rullalaakeri kardaaniakselin etupäässä

Vauhtipyörä

Irroitinlaakerin jousi

Kytkimen irroitinlaakeri

Matkamittarin hammaspyörä Kytkinakselin ohjauslaakeri

KytkinlevyKaraistu ja hiottu teräksinen vasta-akseli

FORD A MALLIN VAIHDELAATIKKO JA KYTKIN



OHJAUSLAITE
Uuden Fordin ohjauslaite on kierukka- ja sektorirakennetta, 3/4

itseehkäisevää mallia. Tämä rakenne takaa ajajalle mahdollisim-
man suuren vaunun hallinnan, noudattaen nopeasti ja helposti ohjaus-
pyörän liikkeitä, ja kuitenkin tekee se ajovarmuuden tehokkaaksi kai-
kissa olosuhteissa. Se on siten rakennettu, ettei tarvitse pelätä ohjaus-
pyörän lentävän ajajan käsistä kuoppien ja uurteiden vuoksi.

Kierukka on asetettu kahdelle kartiomaiselle rullalaakerille, jotka
kantavat sekä päittäis- että säteettäispaineen. Tarkistuksia voidaan
suorittaa koneiston kulumisen johdosta ja tarkistettava ylälaakeri ottaa
sekä päittäisen että säteettäisen liikuntavaran.

Ohjauskierukka on kiilanuurtein sovitettu ohjausakselille, mikä on
paljon lujempi rakennetapa kuin tavallinen, jossa yksinäistä kiilaa käy-
tetään pitämään akselia ja kierukkaa paikoillaan. Ohjaussektori akse-
leineen on yhtä takokappaletta.



FORD A MALLIN OHJAUSLAITE



JOUSET JA ISKUVAIMENTAJAT
Monet seikat vaikuttavat uuden Ford-vaunun mukaviin ajo-ominai-

suuksiin, mutta mikään ei ole tärkeämpi kuin uudet Ford-rakenteiset
poikittaiset jouset ja kahtaalle vaikuttavat Houdaille nesteiskuvaimentajat.

Uusissa poikittaisjousissa on eri määrä lehtiä riippuen eri korien vaati-
muksista ja lehdet ovat ohuita, kuten uusin jousirakennetekniikkaedellyttää.

Vaunussa on neljä Houdaille iskuvaimentajaa, yksi kussakin pyörässä,
ja iskuvalmentajat ovat parasta markkinoilla löytyvää lajia. Ne poistavat
kallistumisen sivuille jyrkkiäkäänteitä ajettaessa suurella nopeudella, pitävät
kaikki 4 pyörää lujasti maassa, joustaen ja vaimentaen tehokkaalla tavalla.
On arvioitu, että ne lisäävät jousien kestävyyttä sadalla prosentilla. Ne
sallivat jousten toimia vapaasti tasaisilla valtateillä, vaikuttaen niihin vasta
silloin kun jousen taipumisliike ylittää yhden tuuman huonolla ja epätasai-
sella tiellä.

Etu-akseli on taottua kromiterästä ja akselin kotelo on terästä sähkö-
uutoksineen.

Pyörät ovat teräspuolamallia, sähköllä uutetut yhdeksi kiinteäksi
kappaleeksija varustetut keskiuomavanteilla, joten pyörän vaihtaminen on
helppoa. Pyörien rakenteen takia on mahdollista tehdä uuden Ford-vaunun
kaikki jarrut sisältäpäin laajennettavaa mallia, mikä takaa täyden suojan
rasvaa, likaa ja mutaa vastaan ja on tärkeä turvallisuustekijä.



Teräks. tasauspyörästön kot

Johto seis- ja takalyhtyyn
Nest eiskunvaiment a ja
Poikittainen puolielliptinen
ohutlehtinen jousi
Painevoitelupidike
Pallonivelputki — iskunvai-
mentajasta jousenistukkaan
Nuppi samaa ainesta istukan
kanssa

Vankka V-tuki

Jarrurumpu
Käsi- eli seisottelujarrun vedin
Jalkajarrun vedin

Nesteiskunvaimentaj a
Pallonivelputki iskunvaimen-

tajasta jousen istukkaan

välinen rullalaakeri
Olka-akselin ja etuakselin

Painevoitelupidike

Etujarrun kotelolevy

Jarrukengän tarkistusvarsi

Ohjausvarsi

Ohjausvarsien yhdystanko

Poikittainen puolielliptinen
ohutlehtinen jousi

Tukeva I-muotoinen etuakseli
Vetotanko kuulavarresta

ohjausvarteen

Jarruvedin

Tukeva V-tuki

Kuulavarsi

ETU- JA TAKA-AKSELI — ISKUNVAIMENTAJAT



TAKA-AKSELI

Uuden Fordin taka-akseli on 3/4 kuormittamatonta mallia kar-
daanivetopyörästöllä. Tasauspyörästön kotelon kaulake on

poikkeuksellisen luja ja koska kartiopyörä on kaksinkertaisten kar-
tiorullalaakerien tukema pysyy se kaikissa olosuhteissa paikoillaan.

Erikoista huolta on kiinnitetty hammasrattaiden hiljaiseen
käyntiin. Ne valmistetaan parittain ja tarkastetaan huolellisesti
sopivatko ne toisiinsa, jotta saavutettaisiin mahdollisimman ääne-
tön käynti.

Tasauspyörästön sivurattaat on taottu yhdeksi kappaleeksi
taka-akselinkanssa ja senjaikeen on hampaat jyrsitty niihin. Tämä
tekee mahdolliseksi kevyemmän ja yksinkertaisemman rakenteen.
Akselit ovat harvinaisenkestäviä ja koska pyörän halkaisija joutuu
laakerien keskikohdalle ei akselia rasita sen ulkopäähän kohdis-
tuva paino.

Akselikotelo on valmistettu teräksestä. Kartiovaippafset tako-
kappaleet, jotka ovat uutetut saumattomaan teräsputkeen, muodos-
tavat tämän kotelon, joka vuorostaan on niitattu tasauspyörästön
koteloon.



Kartiovetopyörä — kiilattu akseliin
Lautaspyörä — ~"**>^

spiraalikartio hammastus
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Jousilevyt

Kardaaniputki

ardaaniakseli

Kardaaniakseli
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Rullalaakerin jousilevy
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paletta rattaan kanssa
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Taka-akselin kotelo teräksestä
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TASAUSPYÖRÄSTÖ TAKASILTA
Läpileikkaus, jossa näkyvät kardaanirattaat Läpileikkaus, jossa näkyy tasauspyörästön rakenne

Pyörän laakerin painevoitelupidike
Takapyörän laakerin rasvan pidätin

Takapyörän keskiö
Käsijarrun runkolevy
Jalkajarrun rumpu
Takapyörän ja jarrurummun rasvan pidätin

Taka-akseliTaka-akselin napamutteri
Pyörän keskiö ja jarrurumpu pultein kiinnitetty pyörän napaan

Teräspuola
Taka-akselin kotelo
Takapyörän rullalaakeri

TAKAPYÖRÄN NAPA
josta näkyy 3/4 kuormittamaton taka-akseli



A-MALLIN KONEALUSTA
A-mallin konealustalla on monta erikoista teknillistä ominaisuutta ja se on

merkillinen laajasta takoteräksen käytöstä, jota pienen painonsa ja lujuutensa
perusteella on käytetty melkein kauttaaltaan valettujen ja puristettujen osien
asemesta*

Silmiinpistävistä ominaisuuksista mainittakoon sytytysjärjestelmä, joka on
rakenteeltaan niin yksinkertainen, ettei sitä voi väärin johtaa alokaskaan, jousta-
vat pallonivelyhdistelmät kaikissa sytytys- ja kaasuvipujen liitoksissa, jotka ovat
omintakeisesti laakeroidut ja rätinättömät ja sellaiset etupyörien jarrulaitteet,
jotka tekevät tarpeettomiksi niin tavalliset luistonivelet nahkatuppeineen, joita
tavallisesti käytetään suojelemaan kotelolevyn ja jarruvetimen välisiä yhdyskap-
paleita*

On myös mainittava moottorin sytytyksen säädön yksinkertaisuus, mikä on
saatu aikaan jakopyörästön kannessa olevalla tapilla, joka sovitettuna sitä varten
varattuun syvennykseen, putoaa fiiberirattaassa olevaan loveen sovittaen täsmäl-
lisesti ensimäisen sylinterin sytytyshetken.

Kehys itse on poikkeuksellisen luja, varustettuna kolmella tukevalla poikki-
tuella, ja suunniteltukestämään kovaa rasitusta.

Kardaaniakselin koteloa käytetään, mitä järjestelmää Ford Motor Company
ensimäisenä käytti autoissa. Kardaaniakseli on suuri ja luja ja suljettu teräs-
putkeen.

Vielä on mainittava jousittamattoman painon pienuus, sillä kuta pienempi
jousittamaton paino on suhteessa jousitettuun painoon (jousien yläpuolella ole-
vaan) sitä helpompi on autoa ajaa. Tämä on aikaansaatu pääasiassa Fordin
poikittaisten jousien ansiosta.



A MALLIN KONEALUSTA



JARRUJÄRJESTELMÄ
Uuden Fordin kuusijarrujärjestelmä muodostaa ihanteellisen yhdistel-

män — sisältäpäin laajenevat jarrut sekä etu- että takapyörissä, käsi- ja
jalkajarrujen toimiessa toisistaan riippumatta, ja kaikki liikkuvat osat ovat
täysin koteloidut. Täten vältytään siltä vaaralta, että mutaa, vettä, hiekkaa,
likaa,rasvaa tai muuta vierasta ainetta tunkeutuisi jarrukoneistoontai rummun
ja hihnojen väliin ja haittaisi siten jarrujen toimintaa, kuten on laita ulko-
puolelta puristavien jarrujen, joissa nämä osat ovat suojattomia.

Jalkajarrujärjestelmä on täydellinen nelipyöräjärjestelmä, johon kuuluu
sisältäpäin liikkuvat jarrukengät kaikissa neljässä pyörässä, joita käyttää
jalkapoljin. Sitäpaitsi on täydellinen ja erillinen käsijarrujärjestelmä. Tämän
muodostavat sisältäpäin laajenevat jarrut takapyörissä, joita käyttää käsi-
jarruvipu ja jotka ovat täysin riippumattomat 4-pyörä jalkajarrujärj estel-
mästä. Nämä jarrulaitteet on voitu sijoittaa pyöriin Ford-rakenteisten teräs-
puolapyorien ansiosta, joihin voidaan asettaa rummut sisäpuolisia kaksois-
jarruja varten takapyörissä.

Tämä kahden jarrujärjestelmän yhdistelmä takaa A-mallin ajajalle
suurimman mahdollisen turvallisuuden. Kummatkin jarrut ovat mekaanista
rakennetta ja yksinkertaista tekoa, joten ne takaavat varman toiminnan
ja mahdollisimman suuren tehon kaikissa olosuhteissa.

Takapyöriin on suunniteltu erikoinen ja harvinaisen lujatekoinen jarru-
rumpu, joka sisältää kaksi eri jarrutuspintaa. Suurempi jarrupinta on neli-
pyöräjärjestelmän jarrukenkiä varten ja toinen jarrupinta, hiukan edellistä
ulompana ja eri tasossa on käsijarrun kenkiä varten, jotka ovat täysin jous-
tavaa, itsestään keskittyvää jarrumallia*



A MALLIN 6-JARRUJÄRJESTELMÄ



A-MALLIN TEKNILLINEN ERITTELY

Moottori — 4 syl., L-muotoa, ryhmään valettu. Sylint. til. 3,286 ltr.
Sylint. läpim. 3 '/g* (98,4 mm) iskunpituus 4 74" (108 mm);
40 jarrut, hv; koneen tehdessä 2,200 kierr. min.

Polttoaine — Omapainesyöttö uutetusta terässäiliöstä, joka muo-
dostaa torpeedon kuvun. Tilavuus 40 litraa.

Jouset — Uudet poikittaiset Ford-jouset sekä edessä että takana,
kromiterästä.Vaihdelaatikko — Valitsevaa, liukuhammaspyörämallia, 3 no-

peutta eteen- ja l taaksepäin. Hammaspyörät ja akselit ka-
raistua kromiterässeosta.

Kytkin — kuiva yksilevy kytkin. Hankauspinnat puristettua as-
bestiseosta. Täysin koteloitu ja suojattu. Pehmeä ja sulava
toiminta.

Mittarilauta — Himmeää nikkeliä, varustettuna nopeusmittarilla,
bensiinimittarilia, amperimittarilla, sytytyslukolla ja lampulla.
Tulvatanko ja kaasuttajatarkistus oikealla.

Ajolaitteet — Ohjauspyörän läpimitta 44,45 sm. Vaihdetanko ja
käsijarrunvipu keskellä. Sytytys- ja kaasusäätövivut heti
ohjauspyörän alapuolella; merkinantotorven kosketin ja valo-
katkaisija pyörän keskessä. Jalkakaasu.

Jarrut — Kuusijarrujärjestelmä, täysin koteloitu. Nelipyörä, me-
kaanista sisältä laajenevaa mallia oleva jalkajarru. Erilliset
varajarrut takapyörissä, joita käyttää käsijarruvipu — mekaa-
ninen, sisältä laajeneva itsekeskittyvä vannejarru. 6-jarru-
järjestelmän kokonais jarrupinta 1439sm2

.

Taka-akseli — 3/4 kuormittamatonta mallia. Akselit erikoista
Ford-hiilimangaaniterästä. Tasauspyörästön sivupyörät yhtä
kappaletta akselin kanssa. Kartiovetopyörä ja lautaspyörä spi-
raalimallisin hampain. Kauttaaltaan käytetty rullalaakereita.
Vaihdesuhde 3,77 : 1.

Nokka-akselin laakerit — kolme, kaikki \ -// läpim. Pituus —

etum. 1 3/ 4", keskim. 2"; takim. \".

Venttiilit — Hiilikrominikkeliseosta.
Kampiakselin laakerit — Hiilimangaaniterästä. Kolme valtalaakeria,

kaikkien läpim. 1 SJS". Pituus, etum. ja kesk. 2"% takim. 3 7s"«
Etu-akseli — Kromiteräs-seoksista takoterästä, I-poikkileikkaus;

säädettävät kartiomaiset rullalaakerit pyöriä varten.

Valaistus — Kaksiputkiset valonheittäjät, yhdistetty taka- ja
seislyhty. Lamppu mittarilaudalla. Sivulamput Town Sedän ja
Cabriolet vaunuissa.Kaasuttaja — V pystysuora. Tulva- ja neulaventtiilin säätö etu-

laudalla. Etulämmittäjäjärjestelmä imuputkessa.

Kiertokanki — Takoterästä. Alapään laakeri valkometallia l 1/2
"

läpim; pituus 1 & j 6", Hännäntappi saumattomasta teräsput-
kesta; täysin vapaa malli.

VetOtuet — kardaaniputki. Erikoisen vahvat V-tuet.

Ohjauslaite — 3/ 4 itse-ehkäisevä kierukka ja sektorimallinen, paine-
rullalaakeri kierukka-akselilla. Vaihdesuhde l\ 1 ji il.

Varusteet — Houdaille nesteiskunvaimentajat, pirstoutumaton Trip-
lex tuulilasi, nopeus- ja matkamittari, bensiinimittari, amperi-
mittari, sytytyslukko, mittarilautalamppu, sähköllä käyvä
tuulilasinkuivaaja, takapeili, yhdistetty taka- ja seislyhty,
konealustan Alemite painevoitelupuristin, työkaluvarusteet,
ilmapumppu, nostovipu, öljytason mittapuikko moottorissa,
merkinantotorvi, teräspuolavarapyörä.

Voitelujärjestelmä — Hammaspyöräpumppu toimittaa öljyn vent-
tiilikammioon, josta öljy keskeytymättä omalla painollaan
valuu kampiakselin laakereihin ja nokka-akselin etulaakerei-
hin. Moottorin muu voitelu tapahtuu roiskejärjestelmällä.
Öljypumppua käyttää kierukkainen hammaspyörä nokka-
akselista. Öljypinnan mittapuikko ja öljyntäyttöaukko moot-
torin vasemmalla puolella. Tilavuus 4 3/4 litraa.

Renkaat — Pallorenkaat 30x4,50. Vuokra-autossa 30x4,75 pallo-
renkaat.

Akseliväli — 103 7/ (2,629 m).Sytytys — Kennosto, induktiopuola ja virranjakaja, uutta Ford
mekaanista rakennetta. Sytytyslukko vaunun varkautta
vastaan. Pyörät — Ford teräspuolapyörät kaikissa henkilövaunuissa.

Jäähdytys — Keskipakoisvesipumppu sylinterikannessa samalla
akselilla kuin tuulettaja. Putkijäähdyttäjä, kaksisiipinen lento-
konepotkurin mallinen tuulettaja, jonka halkaisija on 16"
ja jota käyttää säädettävä V-hihna. Tilavuus 11,4 litraa.

Kääntösäde — 17', kääntöympyrä 34 jalk.

Raideväli — 56* (1,422 m).

Pienin välimatka maasta — 9 72 tuumaa (24,1 sm).



ERÄITÄ YKSITYISKOHTIA

Seuraavilla sivuilla esitetään ryhmittäin eräitä
rakenteellisia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat

huomattavasti Ford-vaunun lujuuteen ja turvallisuu-
teen, luotettavuuteen ja helppoon käyttöön*

Ne edustavat kaikkein uudenaikaisimpia auto-
rakennusmenetelmiä sekä konealustaan että koriin
nähden* Monet seikat ovat suorastaan ainutlaatuisia
tässä uudessa vaunussa*



YLIMÄÄRÄISTÄ ARVOA

Niihin erikoisiin ominaisuuksiin, jotka merkitsevät Ford-vaunun ostajalle
ylimääräistä arvoa, kuuluvat pirstoutumaton Triplex tuulilasi, Houdaille

nesteiskunvaimentajat ja Ford teräspuolapyörät*
Triplex tuulilasi on tärkeä turvallisuustekijä. Tilasto osoittaa, että useim-

missa auto-onnettomuuksissa enimmät loukkaantumiset johtuvat lasisirpaleista
ja useimmissa tapauksissa nämä lasisirpaleet ovat peräisin pirstoutuneesta tuuli-
lasista. Triplex tuulilasit eivät pirstoudu. Ne murskaantuvat paineen alaisina,
mutta lasi ei sinkoile.

Houdaille nesteiskunvaimentajat lisäävät sekä mukavuutta että turvalli-
suutta. Niiden kahtaalle vaikuttava toiminta säätää jousien toimintaa sekä ylös-
että alaspäin, taaten vaunun tasaisen kulun kaikissa olosuhteissa. Ne poistavat
keinumisen ajettaessa kovalla nopeudella jyrkissä käänteissä. Ne pitävät pyörät
lujasti maassa ja takaavat tehokkaan ajon huonoillakin teillä.

Teräspuolapyörät ovat Ford-rakennetta ja valmistetta ja ovat tunnetut kor-
keasta laadustaan ja kestävyydestään. Teräspuolat, läpimitaltaan 1/4", ovat säh-
köllä uutetut yhdeksi kappaleeksi pyörän navan ja vanteen kanssa. Jokaisen
puolan vetokestävyys on 4,000 naulaa. Nämä pyörät ovat erittäin kimmoisia ja
koska ne ovat valmistetut yhdestä kappaleesta ovat ne niin kestäviä kuin suinkin
mahdollista. Varapyörä, joka toimitetaan vakiovarusteena, takaa Ford-omista-
jalle turvallisuuden ja tekee tarpeettomaksi matkoilla pitkät viivytykset, jotka
johtuvat pyörän vahingoittumisesta.

Jos omistajan täytyisi hankkia yllämainitut seikat ylimääräisinä varusteina,
maksaisivat ne noin 4,000 markkaa.



TRIPLEX PIRSTOUTUMATON TUULILASI

FORD TERÄSPUOLAPYÖRÄT.

HOUDAILLE KAHTAALLE VAIKUTTAVA
NESTEISKUVAIMENTAJA



TERASTAKEET

Toinen huomattava seikka uuden Fordin laatuvalmistuksessa on poikkeuksellisen
runsas terästakeidenkäyttö. Nämä takeet muovaillaan tulikuuminakovan paineen alai-

sina, joten aikaansaadaan sellainen kestävyys- ja samalla keveys, jota ei voida saavuttaa
tavallisilla valu- tai puristusmenetelmillä.

Valut, jotka muodostetaan kaatamalla sulatettua metallia muotteihin, ovat paina-
vampia kuin taottu teräs. Niiltä puuttuu teräksen sitkeys, niissä saattaa olla halkeamia,
joita ei näe pinnalta, janiitä voidaan käyttää vain enemmän tai vähemmän tukevissa osissa.

Puristetut teräskappaleet, vaikka ovatkin kevyitä, soveltuvat käytettäviksi vain sel-
laisissa muodoissa, jotka voidaan helposti muovailla litteästä aineesta. Sitäpaitsi ei muotoa
ja kestävyyttä saada sopusointuun.

Toisin on terästakeiden laita. Ne voidaan heti suunnitella ja valmistaa siihen muo-
toon, jokaparhaiten käyttää hyväkseen tarvittavan teräsmäärän painon. Niidenkestävyys-
laatu on tunnettu ja se takaa luotettavuuden ja lujuuden. Kuumakäsittelyn avulla ne
voidaan tehdä koviksi ja sitkeiksi tarpeen mukaan. Siten saavutetaan korkein mahdollinen
laatu*

Näiden takeiden laadusta saa hyvän todistuksen tutkimalla uuden Fordin konealustaa.
Niitä nähdään taka-akselissa, jossa kartiomuotoiset takeet ovat uutetut saumattomiin
teräsputkiin muodostamaan akselikotelot, mitkä puolestaan on pultein vedetty tasaus-
pyörästökoteloon*

Näiden takeiden arvo, joka heti herättää insinöörin ja mekanikon ihastusta, on ilmeistä
myös maallikolle heti kun hän ryhtyy tarkastamaan niiden rakenteellisia etuja*

Vastakkaisella sivulla olevan piirroksen avulla voidaan saada jonkinlainen käsitys
siitä, miten poikkeuksellisen paljon terästakeita uudessa Fordissa on käytetty ja miten
huomattavasti ne vaikuttavat sen laatuun, lujuuteen ja luotettavuuteen*
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FORD A MALLIN KONEALUSTAN TAKOTERÄSKAPPALEET



SAHKOUUTOKSET

Uuden sähköuuttausmenetelmän avulla, jonka käytössä Ford Motor Company on erikois-
asemassa autoteollisuudessa, on mahdollista tehdä uudesta Ford-vaunusta miltei kokonaan

teräksinen vaunu, joka on samalla kevyempi ja kuitenkin lujempi ja turvallisempi*
Uuttaus on vuosisatoja vanha. Seppä käytti sitä ensin hiiliahjossaan. Palkeitten puhal-

taessa hän kuumensi kaksi teräskappaletta sopivan kuumiksi, ja uutti ne yhdeksi kappaleeksi
iskemällä niitä vasaralla alasimellansa. Nykypäivinä on tiede sähkön avulla tehnyt uuttauksen
tärkeäksi tekijäksi teräsosien valmistuksessa. Se on poistanut kokeneimmankin sepän arvion
ja muutamassa silmänräpäyksessä uuttaa 2 teräskappaletta yhdeksi, voiden tarkalleen määri-
tellä uutetun kappaleen kestävyyden.

Tämä suoritetaankäyttäen samaa menetelmää kuin seppä — kuumuutta ja painetta. Uutet-
tavat kappaleet asetetaan kuparipihteihin; sähkövirta johdetaan kuparipihtien kautta teräs-
osiin, mikä aikaansaa suuren kuumuuden niissä kohdissa, joissa kappaleet koskettavat toisiansa;
kuumuus saattaa ympäröivän metallin sulamispisteeseen. Sitten seuraa painon käyttö, mikä
päättää uutoksen ja kahdesta tulee yksi.

Sähköuuttausta ei ole missään sovellutettu laajemmassa mittakaavassa kuin suurissa Ford-
tehtaissa. Useita koneita on rakennettu, jotka eroavat ratkaisevasti kaikista aikaisemmin käy-
tetyistä. Ennen tuntemattomia työkaluja ja koneita on suunniteltu, rakennettu ja pantu käy-
täntöön.

Ja sähköuuttausten tuomat edut ovat monenlaisia. Sen avulla voidaan valmistaa lujia
erikoiskappaleita, jotka ennen tehtiin eri osista ja niitattiin yhteen. Nämä osat ovat lujempia,
kestävämpiä ja turvallisempia, koska ovat yhtä kappaletta ja koska niiden laatu tarkalleen
tunnetaan. Ne ovat kevyempiä painoltaan, koska siten vältetään turhaa limittämistä, ja tämä
painonvähennys merkitsee suurempaa voimaa, koska se pienentää moottorin vedettävänä ole-
vaa vaunun painoa. Sitäpaitsi merkitsee valmistuksen taloudellisuus omistajalle huokeampaa
hintaa.



FORD A MALLIN KONEALUSTAN SÄHKÖUUTOKSET
(numerot osoittavat uutosten lukumäärää)



KUULA- JA RULLALAAKERIT
Uudessa Ford konealustassa käytetään kevytkulkuisia laakereita joko kuula- tai rulla-

laakerimallia kaikissa kohdissa, joissakulutus on kova ja joissane edistävät vaunun helpom-
paa käyttöä japitempää ikää* Konealustan tarkastelu osoittaa heti näiden laakerien aiheuttamat
edut* Kardaanivetopyöräin ja tasauspyörästön kaikki kartiomaiset rullalaakerit ovat niin suu-
rella tarkkuudella valmistetut, että tarkistukset ovat tarpeettomia, koska hampaat tarttuvat
aina oikealla kohdalla* Tämä takaa takasillan, jota ei tarvitse tarkistaa, ja joka jatkuvastitoimii
hyvin.

Takapyörien navassa käytetään spiraalirullalaakereita, koska niillä on suuri kantopinta,
ja koska ne kykenevät vastaamaan suurta kuormitusta. Kardaaniakselin etupäässä on myös
spiraalirullalaakeri, joten akseli aina pysyy oikeassa asennossa.

Etupyörissä käytetään kartiorullalaakereita, koska tällaiset laakerit parhaiten soveltuvat
tähän tehtävään, ja niitä voidaan tarkistaa. Tämä on välttämätöntä, koska nämä laakerit ovat
poikkeuksellisen raskaassa työssä, ja niitä täytyy toisinaan korjata tarkistamalla laakereita.

Painerullalaakerien käyttö olkatapeissa helpottaa vaunun ohjausta. Ohjauskierukassa on
kaksi painerullalaakeria, toinen ylä-ja toinen alapuolella, jotkavastaavat ohjauskierukanpainetta.

Kenraattorin tehokkuutta ja ikää lisää kuulalaakeri, joka kannattaa ankkuria.
Vaihdelaatikossa käytetään rullalaakereita vasta-akselin kannattamiseen, koska ne sovel-

tuvat erikoisesti säteettäisen painon vastaamiseen, jonka alaiseksi tämä akseli joutuu. Samasta
syystä käytetään rullalaakeria valta-akselin ja kytkinakselin yhtymäkohdassa, ja nämä akselit
puolestaan pyörivät kuulalaakereilla, koska ne soveltuvat parhaiten säteettäisen painon kan-
nattamiseen, jonka lisäksi siinä on pieni määrä päittäispainetta* Painekuulalaakeria käytetään
kytkimen irroittamiseen, ja kytkinakselin etupää lepää säteettäisellä kuulalaakerilla vauhtipyö-
rässä*

Kaiken kaikkiaan nämä laakerit osoittavat havainnollisesti miten huolellisesti ja millaisella
teknillisellä tarkkuudella uusi Ford vaunu on rakennettu.



Tasauspyörästön
kartiorullalaakerit

FORD A MALLISSA KÄYTETYT KUULA- JA RULLALAAKERIT.



FORD KORIEN LAATU

Uusissa Ford teräskoreissa on kauniit ääriviivat sopivalla tavalla yhdistetty lujuuteen
jaturvallisuuteen. Vastakkaisella sivulla olevasta kuvasta selviää miten erinomaisella

tavalla nämä korit on valmistettu. Kaikki aineet, jotka antavat kestävyyttä tälle korille
ovat teräksestä, jotavastoin puuainetta on käytetty ainoastaan sellaisissa paikoissa, joissa
sisustus on kiinnitetty sivuihin ja kattoon. Jos tämä vaunukori sijoitetaan A-mallin kone-
alustalle, ja käännetään ylösalaisin niin että se lepää katon varassa, kannattaa se kone-
alustan jamoottorin, ilman että edes sirot ikkunapilarit taipuisivat. Niin tavattoman vahva-
rakenteinen on tämä kori.

Sivut ovat valmistetut korkealaatuisesta teräslevystä. Ovenpielet ovat erikoisen siro-
tekoset, jotta ohjaajalla olisi mahdollisimman hyvä näköala. Takaosan seinämät sekä
syvennykset pyörien kohdalla ovat valmistetut yhdestä ainoasta kappaleesta ja niiden
rakenne on harvinaista autokoreissa. Ne lisäävät koko korin kestävyyttä. Tukevat vah-
vikekaaret aiheuttavat sen, että osat ovat samalla sekä kevyet että lujat.

Monet osat ovat sähköllä uutetut toisiinsa lujuuden ja tukevuuden lisäämiseksi.
Sähköuuttausta on käytetty myös runsaasti ovia rakennettaessa. Samalla kuin tämä

tekee ovet tukeviksi ovat ne myös siksi joustavia, että erittäin raskaan painon alaisina tai-
puvat muun korin mukaisesti.

On otettu huomioon kaikki mahdolliset varovaisuustoimenpiteet korin kitinän estä-
miseksi. Sivukappaleet ja kehykset on uutettu tai niitattu yhteen kaikkialla missä vaunu-
kori saattaa taipua tien epätasaisuuksien vaikutuksesta. Täten on poistettu kaikki metalli-
kitinän mahdollisuudet. Kiinnitettäessä suurempia osia toisiinsa, jolloin on välttämätöntä
käyttää pultteja osien yhteen liittämiseksi on eri osien väliin asetettu sellaisesta aineesta
valmistettuja liuskoja, jotka estävät kitinän syntymistä.

Ennenkuin vaunun sisustus peitetään kankaalla asetetaan ääntä vaimentavaa ainetta
kaikkiin sellaisiin kohtiin, joissa narinaa saattaa syntyä. Tämän mukaisesti on katto
valmistettu pehmeästä aineesta ja paksua täyteainetta asetetaan galvanoidun teräsverkon
päälle. Tämä seikka myötävaikuttaa myös vaunun hiljaiseen käyntiin.



Tiheäsilmukkainen metallilankaverkko perään-
antavan kattorakenteen aikaansaamiseksiVankat ovenpielet, silti kapeat hyvän

näköalan turvaamiseksi

Teräksinen kulmavahvike
Puutakäytetään vain sisustuksen kiinnittämiseksi

Kaikki osat, joissa saat-
taa syntyä hankausta
eristetty kitinän ehkäi-

semiseksi

Vankkatekoinen sähkö-
uutoksinen bensiinisäiliö
toimii samalla torpeedo-

Korirungon kaari lujasti
pultein kiinnitetty pääl-

lystyslevyihin
Yhdistetty takaseinän
ja pyörän kannattimen

vahvike

kupuna

Irroitettavat osat lu-
jastikiinnitetyt pultein,
mutterein ja jousilevyin Euja takaosa yhdestä

kappaleesta
Teräksinen väliseinämä

Takaistuimen teräksi-
nen etureuna

Kovista puulajeista */•" vahvuiset ruuvein
kiinnitetyt permantolaudat

Teräksiset viistotuet lisäävät lujuutta

FORD TUDOR SEDÄN KORIN RAKENTEELLISIA YKSITYISKOHTIA



Uutetut lujatekoiset kulmat Uutetut nurkkapalat lisäävät kestävyyttä

Ovenpieliin niitatut saranat

Ovenpielen molemmat puoliskot yhteen
uutetut

Uurretut ovenpielet näköalan lisäämiseksi

Varmuuslukon salpa

Kouru lukon vetimiä varten samaa kappa
letta kuin ovenpeltikuin ovenpelti

Ovenpelti uutettu pieliin

Ikkunannostaja kiinnitetty ovenpeltiinVahvikelistoitus

Alasyrjä uutettu ovenpieleen

OVI TERÄKSESTÄ

Ovenpidin niitattu pieleen



HENKILÖVAUNUJEN KORIT

Kun uutta Ford A-mallia ensin suunniteltiin ei ak-
selin väliä määrätty ennenkuin korin rakentajat

olivat päättäneet miten pitkän korin tulee olla, jotta siinä
olisi riittävästi jalkatilaa ja kylliksi mukavuutta sekä etu-
että takaistuimella. Tulos on, että vaunut ovat tilavia.
Sekä ajaja että matkustajat istuvat mukavasti.

Miten perinpohjaisesti tämä on toteutettu ilmenee
seuraavilla sivuilla julkaistuista kuvista ja eri henkilö-
vaunumallien korimitoista.





KEVYIHIN KULJETUKSIIN
Tyydyttääkseen kevyiden kuljetusneuvojen käyttäjien tarvetta jaot-

taen huomioon pientenkuormien nopean toimituksen on Ford Motor
Company suunnitellut useita eri korimalleja käytettäväksi A-mallin
konealustalla* Näihin sisältyy sekä avonaisia että umpinaisia ohjaajan
hyttejä, avonainen kuormalava, joka muistuttaa vastaavaa \V2 tonnin
kuorma-autoa, täysin umpinainen pakettivaunu ja miellyttävä umpinai-
nen loistotavaravaunu*

Nämä korit on huolellisesti suunniteltu ja järjestetty mahdollisim-
man tilaviksi sekä rakennettu Ford tuotteiden tunnettujen korkeiden
laatuperiaatteiden mukaisesti*

Seuraavissa piirroksissa mainitaan kaikkien näiden korien mitat
sekä A-mallin konealustan mitat niitä varten, jotka haluavat tilata eri-
koiskoreja* Konealustaan kuuluu täydellisenä myös sytytysjärjestelmä
samoinkuin mittarilauta*

Kuljetusvaunujen korit ovat myös lakeeratut pyroksyliinillä. Oh-
jaushytit ja kuormalava sekä pakettivaunu ovat kaikki sammalen vih-
reitä. Puuosat on maalattu harmaalla lakalla. Loistopakettivaunua
on saatavissa kolmessa eri värivivahduksessa.





A MALLIN KONEALUSTA VARUSTETTUNA KORIEN KIINNITTÄMISEEN TARVITTAVILLA MITOILLA



A MALLIN KONEALUSTA AVONAISELLA HYTILLÄ

A MALLIN KONEALUSTA UMPIHYTILLÄ



AVOHYTTI JA MALLI A AVON. PAKETTIVAUNU

UMPIHYTTI JA MALLI A AVON. PAKETTIVAUNU



MALLI A LOIvSTOPAKETTIVAUNU

MALLI A UMPINAINEN PAKETTIKORI



MALLI AA KUORMA-AUTO

Malli AA kuorma-auto, jossa on A mallin nelisylinte-
rinen, 40-hevosvoimainen moottori, on \ 1/2 tonnin

kuorma vaunu* Se on erinomaisen tehokas kone, suunniteltu
palvelemaan mitä erilaisimpia tarkoituksia pienillä kustan-
nuksilla.

Sillä on kaikki ne mekaaniset ominaisuudet, jotka ovat
ominaisia A-mallille sekä lisäksi erikoisrakenteinen, vankka
konealusta, joka soveltuu mitä moninaisimpiin kuljetus-
tarpeisiin*

Sen vaihdesuhteet on määrätty tyydyttämään vaihtele-
via kuljetusolosuhteita ja sen lisäksi saadaan haluttaessa eri-
koinen kaksoisvaihde käytettäväksi siellä missä poikkeuksel-
lista vetovoimaa tarvitaan.



MALLI AA KUORMA-AUTON KONEALUSTA

Kuorma-auton konealusta on voimakas, vankka ja tukeva kuljetusväline,
johon sisältyy monta A-mallin erikoista ominaisuutta. Näistä mainitta-

koon moottoriasennelma sekä vaihdelaatikko ja suurempi kytkin, etumainen
V-tuki, etulokasiivet ja mutakilpi, konepeitto ja torpeedo, jäähdytysjärjestel-
mä, polttoainejärjestelmä, ohjauslaite ja täydellinen sytytysjärjestelmä,
joka ei tarvitse mitään ylimääräisiä johtojakuormakoreja varten.

Konealustan kehys on harvinaisen luja ja siinä on viisi vankkaa poikki-
tukea. Koska takapyörissä on kantileverjouset voidaan kehystä lyhentää
kokonaista 27 tuumaa erikoiskorien (esim. kippilaitteiden) kiinnittämistä
varten.

Kuorma-autossa toimii vetotukena kardaaniputki, aivan kuin A-mallissa-
kin ja lisäksi löytyy vankat V-tuet.

Merkillepantava seikka konealustan rakenteessa on myös, että teräs-
takeita käytetään runsaasti, niiden kestävyyden ja keveyden vuoksi.

Kuorma-auton nelipyöräjarrujärjestelmä on mekaanista sisältäpäin laa-
jenevaa kenkämallia, täysin koteloitu, sekä etu- että takapyörissä, täysin
samanlaiset kuin A-mallin, paitsi että jarrukengät jarummut ovat suurempia
takapyörissä. Tätä järjestelmää käyttää jalkapoljin. Takapyörissä on sitä-
paitsi erillinen jarrulaite koteloituine laajenevine hihnoineen, jota käyttää
käsijarruvipu.



MALLI AA KUORMA-AUTON KONEALUSTA



TAKA-AKSELI
Malli AA kuorma-auton konealustan taka-akseli on

kolmeneljäsosaa kuormittamatonta mallia* Tämä
rakenne tarjoaa sen edun, että akselin tehtävänä on aino-
astaan käyttää pyöriä eikä se lainkaan kanna auton pai-
noa* Kuorma-auton paino siirtyy pyörän navasta rulla-
laakerien välityksellä suoraan taka-akselin koteloon*

Akselinkotelo on kuumennuskarkaistu päistään ja
pintahiottu tasaiseksi sekä oikeisiin mittasuhteisiin* Kar-
kaistu ja sileä muhvintapainen on puristettu pyörän na-
paan muodostaen sitenrullalaakerin vaipan*

Akseli on tukevasti rakennettu kestämään ankaraa
käyttöä*

Taka-akseli toimitetaan halutulla vaihdesuhteella
tyydyttämään eri kuljetustarpeita*



AA MALLISEN KUORMA-AUTON TAKA-AKSELI



JOUSET JA PYÖRÄT

Malli AA kuorma-auton etujouset ovat poikittaista
mallia, vartavasten rakennetut raskasta käyttöä

varten* Tämän lisäksi etupyörät on varustettu kahtaalle
vaikuttavilla Houdaille-nesteiskunvaimentajilla mikä on
hienoin ja paras iskunvaimentajalaji markkinoilla.

Takana olevat kantilever-jouset kummallakin puo-
lella merkitsevät uutta saavutusta kuorma-autojen taka-
jousienrakenteessa. Nämä jouset parantavat ajo-ominai-
suuksia pienentämällä jousittamatonta painoa, mikä on
erittäin toivottava ominaisuus. Tämän jousityypin toi-
nen etu on, että kehykselle voidaan sijoittaa minkä pitui-
nen kori tahansa, koska jouset eivät ulotu taka-akselista
taaksepäin*

Kuorma-auto on varustettu Ford-mallisilla teräs-
levypyörillä, joissa on reikiä jarrujen tuulettamista varten*
Mutterit ovat päällystetyt kadmiumilla ruostumisen estä-
miseksi. Varusteisiin kuuluu varapyörä.



AA MALLISEN KUORMA-AUTON KANTILEVERJOUSET — TERÄKSISET LEVYPYÖRÄT



KAKSOISVAIHDE
Ford kuormavaunu on varustettu erikoisella kytkinakse-

lilla, joka yhdistää vaihdelaatikon käyttöakselin takapään
murtoniveleeseen. Se on sovitettu konealustan kehyksen kah-
den keskimmäisen poikkituen välille ja se on koteloitu teräs-
putkeen ja sitä kannattavat rullalaakerit kummassakin päässä.

Tämä väliakseli sijoitettiin tavalliseen kuorma vaunuun,
jotta voitaisiin käyttää kaksoisvaihdetta silloin kuin tarvitaan
erittäin suurta vetovoimaa raskaita kuormia kuljetettaessa.

Kun akseli poistetaan voidaan kaksoisvaihde nopeasti ja
helposti sijoittaa kahden keskimäisen poikkituen välille.

Kaksoisvaihde on lisävaihde, joka on sijoitettu tavallisen
kolmella nopeudella toimivan vaihdelaatikon taakse. Se antaa
kuorma-autolle kuusi nopeutta eteenpäin ja kaksi taaksepäin.
Näin ollen ajajalla on hidaskulkuinen, raskaita kuormia vetävä
auto huonoilla teillä ja nopea kuorma-auto lievemmissä olo-
suhteissa käytettäväksi.

Tätä vaihdelaatikkoa hoidetaan lattialaudan yläpuolella
olevilla poikimilla.



KAKSOISVAIHDE JA YHDYSAKSELI



AA-MALLISEN KUORMA-AUTON ERITTELY

Moottori — 4 syl., L-muotoa, ryhmään valettu. Sylint. läpim. 3 7/$*
(98,4 mm)! iskunpituus 4 7/ (108 mm). Sylint. tilav. 3,286 ltr.
(200,5 kuut.tuumaa);4o jarr.hv.koneen tehdessä 2,200 kierr. min.

Vaihdelaatikko — Valitsevaa liukuhammaspyörämallia; 3 nopeutta
eteen-, 1 taaksepäin. Hammaspyörät ja akselit karaistua
kromiterästä. Valta-akselit kuulalaakereilla, vasta-akseli rulla-

Ajolaitteet — Ohjauspyörän läpimitta 44,45 sm. Vaihdetanko
keskellä. Käsijarrun vipu keskellä. Sytytys- ja kaasusäätö-
vivut juuri ohjauspyörän alapuolella; merkinantotorvi- ja
valokosketin pyörän keskessä. Jalkakaasu.

Valaistus — Kaksiputkiset taittovaloiset valonheittäjät; yhdistetty
taka- ja seislyhty. Lamppu mittarilaudalla.

Polttoaine — Omapainesyöttö uutetusta terässäiliöstä, joka muo-
dostaa torpeedon kuvun. Tilavuus 40 litraa.

Taka-akseli —
3/ 4 kuormittamatonta mallia. Vetosuhde 5,17:1;

7,25 t 1.

laakereilla ja takaisinkulkuakseli pronssiholkeissa.
Kaksoisvaihde — Planeetti mallia. Antaa 68 % enemmän no-

peutta ja 147% enemmän vetovoimaa kuin standardimallinen
kuorma-auto. Sopii kaikkiin vaihteisiin, antaen 6 nopeutta
eteenpäin ja 2 taaksepäin. Saadaan haluttaessa lisämaksusta.

Kytkin — Kuiva yksilevykytkin. Hankauspinnatpuristettua asbesti-
seosta. Täysin koteloitu ja suojattu. Pehmeä ja sulava toiminta.

Jarrut — Kuusi jarrujärjestelmä, täysin koteloitu. Nelipyörä, me-
kaanista sisältä laajenevaa mallia oleva jalkajarru. Erilliset
varajarrut takapyörissä, joita käyttää käsijarruvipu, mekaa-
ninen sisältä laajeneva itsekeskittyvä vannejarru; kuusijarru-
järjestelmän kokonaisjarrutuspinta 348 3/ 4 neliötuumaa.

Nokka-akselin laakerit — Kolme, kaikki 1 9/ 16
* läpim. Pituus —

etum. 1 3//; keskim. 2"; takim. f*.
Venttiilit — Hiilikrominikkeliseosta.

Etu-akseli — Kromiterässeoksista takoterästä, I-poikkileikkaus,
pyörissä säädettävät kartiomaiset rullalaakerit.

Vetotuet — Kardaaniputki. Erikoisen vahvat V-tuet.
Jouset — Edessä, poikittaiset Ford-rakenteiset, 12-lehtiset. Ta-

kana, kantilever, 16-lehtiset.
Pyörät jarenkaat — Ford teräslevypyörät. Pyörät edessä, standardi

30x5,6; takana standardi 32X6*
Varusteet — Nesteiskunvaimentajat etujousissa, bensiinimittari,

amperimittari, sytytyslukko, mittarilaudan lamppu, tuulilasin
puhdistin, takapeili, yhdistetty taka- ja seislyhty, Alemite
painevoiteluruisku, työkaluvarusteet, ilmapumppu, nostovipu,
öljytason mittaripuikko moottorissa, merkinantotorvi, vara-
pyörä, nopeusmittari ja matkamittari.

Akselinväli — 131 7a tuumaa tai 3,340 m.
Raideväli — Edessä 55 7a tuumaa, takana 57 7/
Kääntöympyrän halkaisija — 46 jalkaa tai 14,02 m.
Kääntösäde — 23 jalkaa tai 7,01 m.
Kehys — Pituus 171 6/u

" (4,351 m.) kehyksen vahvuus 6" (152 mm)
leveys 2 3// (70 mm).

Kehyksen poikkituet —

Kampiakseli — Erikoislaatuista hiilimangaaniterästä, 3 valtalaa-
keria. Kaikkien läpim. 1 5/a". Pituus, etum. ja keskim. 2";
takim. 3 */•*•

Kiertokanki — Takoterästä, I-läpileikkaus. Alapään laakeri valko-
metallia 1 1/i

" läpim.; pituus 1 5/s". Männäntappi saumatto-
masta teräsputkesta, täysin vapaa malli.

Kaasuttaja — V pystysuora. Tulva- ja neulaventtiilin säätö etu-
laudalla. Etulämmittäjäjärjestelmä imuputkessa.

Ohjauslaite — 74 itse-ehkäisevä kierukka ja sektorimallinen paine-
rullalaakeri kierukka-akselilla. Suhde — 11 1/ i 11.

Voitelujärjestelmä — Hammaspyöräpumppu, roiskejärjestelmä ja
omapainesyöttö venttiilikammiosta kaikkiin valtalaakereihin
ja nokka-akselin laakereihin. Öljypinnan mittaripuikko jatäyttö-
aukko moottorin vasemmalla puolella. Tilavuus 4 3/i litraa.

Sytytys — Kennosto, induktiopuola ja virranjakaja. Uutta Ford
mekaanista rakennetta. Sytytyslukko vaunun varkautta vastaan.

Jäähdytys — Keskipakois vesipumppu sylinterikannen etupäässä
kiinnitetty akseliin, joka myös käyttää tuulettajaa. Putki-
jäähdyttäjä, kaksisiipinen lentokonepotkurin mallinen tuulet-
taja, jonka halkaisija on 16*; säädettävä V-hihna. Tilavuus

Korkeus: Leveys: Pituus:
Nto 1 27. t. 678 t. 25 13/ 16 t.

» 2 3 31/ 32 t. 2t. 30 Vi6t.
» 3 5"/iet. 2 7_t. 3172 t.
» 4 5 "/„ t. 5% t. 35 78 t.
»53"/ie t. 3 7/ 8 t. 38 t.

Kehys voidaan lyhentää 27" (68,5 sm) kippikorin sijoittamista
varten.

Pierun välimatka maasta — 9 */•*•
11,4 litraa.



KUORMA-AUTOJEN KORIT

Fordin koelaboratoriossa suunnitellut kuorma-auto-
korit tyydyttävät miltei kaikki kuljetustarpeet. Mitta-

suhteita on huolellisesti tutkittu* Kaikki kuljetustarpeet
on otettu huomioon. Seurakusena on, että nämä korit
on suunniteltu siten, että ne soveltuvat yhtä hyvin
maanviljelys-,kauppa- kuin teollisuustarkoituksiin* Tämä
selviää heti mittoja tarkastettaessa.

Toisin sanoen Ford kuorma-autojen korit on suunni-
teltu kaikenlaista palvelusta varten ja sitäpaitsi on otet-
tava huomioon se korkealaatuinen tarkkuustyö ja teräk-
sen runsas käyttö, jota kaikkia Ford tuotteita valmistet-
taessa noudatetaan*

Kaikki kuorma-autojen korit on lakeerattu sammalen
viheriällä pyroksyliinillä ja puuosat on maalattu har-
maalla värillä*





MALLI AA KUORMA-AUTON KONEALUSTAN TÄRKEIMMÄT MITAT KORIEN RAKENTAMISTA VARTEN



KUORMAVAUNUN KONEALUSTA YLHÄÄLTÄ HYTILLÄ JA LOKAvSUOJILLA

MALLI AA KUORMAVAUNUN KONEALUSTA HYTTEINEEN JA KORIN KIINNITTÄMISESSÄ
TARVITTAVINE MITTOINEEN



MALLI AA KUORMAVAUNU, AVOHYTILLÄ JA LAVALLA

MALLI AA KUORMAVAUNU, AVOHYTILLÄ JA TERÄSLAVALLA



MALLI AA KUORMAVAUNU UMPIHYTILLA JA LAVALLA

MALLI AA KUORMAVAUNU UMPIHYTILLA JA SALEKORILLA



MALLI AA KONEALUSTA AVOHYTILLÄ

MALLI AA KONEALUSTA UMPIHYTILLA



MALLI AA KUORMAVAUNU UMPIHYTILLA JA TERÄSLAVALLA

MALLI AA KUORMAVAUNU UMPIKORILLA






