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Uuål nimi • Uuål auto • Uudet atvot

Uusi MERCURY/^

Parin viimeisen vuoden aikana tuhannet autoilijat ovat
kaivanneet Fordia hiukan suurempaa vaunua, jossa olisi

kaikki Ford V-8:n hyvät ominaisuudet ja edut ja joka olisi
hinnoiteltu Fordin arvonmitan mukaisesti.

Uudessa 95 hv V-mallisessa 8-sylinterisessä moottorissa,
joka on rakennettu esittämään tässä hintaryhmässä Fordin
mittapuun mukaisia loistavia suorituksia, yhdistyvät kaikki
Ford V-8 moottorin koetellut teho- ja taloudellisuusomi-
naisuudet.Tyydyttääkseen tämän kysynnän Ford tarjoaa nyt Mer-

cury 8:n — uuden merkin, uuden vaunun, uusia arvoja —

Ford-Lincoln laatuvaunujen täydennykseksi.
Uuden Mercuryn akseliväli on 2,95 m. ja korimalleja on
neljä: 4-ovinen Sedan, 2-ovinen Sedan, Sedan-Coupe ja
kangaskuomuinen urheiluvaunu.
Mercury 8 on suuri vaunu, pitkä ja erikoisen leveä. Kun
lyhyt V-mallinen moottori vie vähän tilaa, jää vaunun pi-
tuudesta poikkeuksellisen paljon tilaa matkustajille ja tava-
roille. Verhoilu ja varusteet ilmentävät loistavuutta niin
laadun kuin suunnittelunkin suhteen.

Yksityiskohtaisiin tutkimuksiin perustuvien toimenpiteit-
ten tuloksena Mercury on hämmästyttävän äänetön ja täri-
nätön, seikka, joka korostaa vaunun miellyttäviä ajo-omi-
naisuuksia.

Kokoteräksisen korin ja suurten, varmojen nestejarrujen
ansiosta Mercuryn omistajat voivat autoilla turvallisin
mielin.

Mercuryn arvoasema on Lincoln-Zephyrin ja De Luxe
Ford V-kahdeksikon välillä ja se tuo uuteen hintaryhmään
Ford-Lincoln periaatteen mukaisia ainutlaatuisia käyttö-
arvoja.

Mercuryn silmäähivelevä kauneus on samaa luokkaa kuin
Lincoln-Zephyr V-12:n, nykyään tunnustetun autokauneuden
tyylin johtajan, uudenaikainen aerodynaaminen tyylittely.

£^



Uusi MERCURY /SEDAN

Uusi 2-ovinen Mercury 8 Sedan
Mercury 8 Sedan on tilava 5 hengen vaunu ja senvuoksi suosittu perhevaunu. Leveistä ovista
pääsee helposti etu- ja takaistuimille, kun etuistuimen selustan osat kääntyvät eteen ja samalla
sivulle. Lasten vanhemmat pitävät tästä 2-ovisesta Sedanista senkin vuoksi, että takaistuimella
häärivät lapset eivät voi vahingossa avata ovia. Takaosastossa on käsinojat. Valot on upotettu
ovien pieliin. Tavaraosasto on suuri. Näkyväisyyttä haittaamaton tuuletus on tehokas ja helppo-
hoitoinen.

Uusi MERCURY/^SEDAN-COUPE

Uusi Mercury 8 Sedan-Coupe
Vaikka Mercury 8 Sedan-Coupe onkin keskitetty kuin kupee, sopii siihen silti 5 matkustajaa
Tämä malli on ihanteellinen liikematkoille ja yksityiskäyttöön, mutta se soveltuu myös pienille
perheille. Etuistuimen selustat kääntyvät eteen ja sivulle, joten takaistuimelle on helppo päästä.
Tavaraosasto on poikkeuksellisen suuri. Tuuletus on helposti hoidettavissa. Neljännesikkunat
ja ovien ikkunat voidaan laskea alas. Sisävalo ja sen katkaisin ovat takaikkunan yläpuolella.
Takanaistujien mukavuudeksi on käsinojat ja -hihnat.

Uusi V-8 MOOTTORI * 95 hevosvoimaa

Uusi MERCURY F* TOWN SEDAN

Uusi 4-ovinen Mercury 8 Sedan.
4-ovista Mercury 8 Sedania on sanottu »Mercury-sarjan lippulaivaksi». Sekä etu- että takaistui-
met ovat niin pitkät, että 5 henkilölle on paljon tilaa. Avaraan tavaraosastoon sopii monta
matkalaukkua. Takaosaston matkustajien mukavuudeksi on jalkatuki ja etuistuimen selustassa
huopahihna. Mukavuutta lisäävät vielä käsinojat ja -hihnat. Valot on upotettu ovien pieliin.
Näkyväisyyttä haittaamatonta tuuletusta on helppo käyttää hyväksi kaikenlaisella säällä.

Uusi MERCURY CONVERTIBLE

Uusi Mercury 8 urheiluvaunu
Tässä Mercury B:ssa, tyylikkäässä viiden hengen urheiluvaunussa, yhdistyvät avo- ja umpivaunu-
jen edut. Siro kuomu kääntyy alas ja metallikehyksiset ikkunat laskeutuvat ovien sisään, kun
tahdotte taivaan katoksenne. Jos taas vaihteleva sää vaatii kuomun ylös, on se nopeasti nos-
tettavissa. Istuinten verhoilu on oikeaa, käsinkiilloitettua mahonginpunaista nahkaa. Kuomu-
väreiksi voidaan valita joko ruskeareunuksinen harmaa tai punareunuksinen musta kuomu-
kangas.

Uudet suuret nestejarrut



Uudet
voimakkaat

nestejarrut
30,5 sm jarrurummut 1045 sm 2 jarruhihna.

Uusi Mercury 8 on varustettu nestejarruilla,
jotka runsaasti ylittävät niin tavallisissa kuin
poikkeuksellisissakin ajotilanteissa esiintyvät tur-
vallisuusvaatimukset.

Polkimen käyttö on poikkeuksellisen kevyttä ja
jarrutus on tasoitettu, joten vaunu pysähtyy
suoraviivaisesti ja pehmeästi. Suuret jarrurum-
mut ja suuri jarruhihna-ala merkitsevät nopeata
pysähtymistä ja pitkää ikää. Jarrutus on aina
jalkanne hallinnassa ja tarkasti suhteellinen
polkimeen kohdistettuun voimaan.

Mekaaninen käsijarru, jonka vipu on esillä koje-
laudan alla, toimii itsenäisesti takapyöriin joh-
tavien teräskaapeleitten avulla.

Jarrujärjestelmän pääsy lin-
teri on pulteilla lujasti
kiinnitetty jarrupolkimen
pitimeen.

Kaksitoimisten pyöränsylin-
terien männät vaikuttavat
kahteen jarrukenkään ja
seurauksena on pehmeä,
luja kosketus kumpaankin
jarrurumpuun.
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