
© - Dé internetsite voor de Automotive Professional



1

Tentoonstelling van 1940
Ford -producten

een groot succes voor de
Nederlandsche Fordfabriek
Iets over enkele détoüs die we zagen.

Men kan het be-
kijken hoe men
wil, een f e i t is
dat Nederland en
in het bijzonder
de Hoofdstad, zich
gelukkig mag prij~
zen 'n eigen Ford-
fabriek te bezitten,
een groote onder-
neming met een di-
rectie die doorzet-
tingsvennogen aan
den dag legt en
zich niet laat In-
timideeren door
de. . . . .. "omstan- PIG.1. Doormiddelvaneen vaeuuminrithtlngkandekapder
digheden". Pard MercuryenLincolnZephyrCabrioletModellenautomaliscb

Aan het Pers- geopendof geslotenworden.
diner ter gelegen-
heid van de opening der tentoon-
stelling van de nieuwste Ford-
producten werd dit door meerdere
srrekers in verschillende bewoor-
dingen gememoreerd en .... ge-
waardeerd.

En dat men er tenslotte het
beste mee àf is om ook onder de
huidige 0 n gewone omstandighe-
den gewoon te doen, d.w.z.
dó ör te gaan met z'n streven naar
vergrooting van omzet en uitbrei-
ding der relaties, is weer duidelijk
aan den dag getreden door het re-
sultaat dat deze veel verscheiden-
heid biedende en keurig en gezel-
lig aangekleede Fordtentoonstel-
ling in de Apollo-hal beeft opge·
leverd. Niet alleen door het ont-
zaglijk drukke bezoek, maar voor-
al door de vele orders die ten ge-
volge daarvan konden worden ge·
boekt.

De producten zooals de Neder-
Iandsche Fordfabriek die aan den
volke voorzette. hebben er, zoo-
ais vanzelf spreekt, in ruime mate
het hunne toe bijgedragen om dit
succes mogelijk te maken. Maal

al zouden deze nog zoo mooi en
goed zijn, als men een v Ia m
onder een korenmaat
p I a a t s t, dan k w ij nth ij e n
dooft ten slotte!

Op deze tentoonstelling stond
in het midden der belangstelling
de, door middel van een vacuum-
inrichting, automatisch te openen
en te sluiten kap van de Mercury
en de Ford va de Luxe Club Ca-
briolet model 1940, waarvan een
afbeelding hierbij gaat.

Voorts trok bijzonder de aan-
dacht dat de gewone gangwissel-
handel verdwenen is en vervan-
gen door een klein horizontaal
onder het stuurwiel geplaatst han-
deitje, hetgeen de voetruimte ten
goede komt en gelegenheid tot
doorschuiven tot uitstappen aan
den veiligen kant geeft.

Uit de levendige gesprekken die
we daaromtrent op de tentoon-
stelling beluisterden, bleken som-
migen van meening dat met dit
handeltje één of ander ingewik-
keld op vacuum of wat dan ook,
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PIG. 2. Met Ingenomenheid begroet zij het nieuwe gangwissel-handel, onder het stuurwiel,
dal %00 lieht te bedienen is en makkelijk te bereiken, u:rwljl de voetruimte in den wagen

er mede gebaat Is dat het klassieke handel verdwenen is.

werkend mechaniek gecomman-
deerd werd dat tot taak heeft deze
commando's uit te voeren.

Dit is echter geenszins het ge-
val. Met de hand worden de "wis.
selwielen" in den gangwissel, door
tusschenkomst van een paar hef-
boornen en stangen verschoven.

En wie wel eens met een soort-
gelijke, in den laatsten tijd in Ame-
rika op den voorgrond tredende
overschakel-inrich ting gemanoeu-
vreerd heeft, zal het gemak hier-
van hebben leeren kennen èn ...
waardeeren.

Spelend licht gaat het en g e·
rei k om een handel te grijpen,
ls niet noodig. 't Is z66 bij de
hand.

De scharnierpennen loopen in
bronzen busjes, die met een rub-
ber bekleeding omgeven zijn, het-
geen extra beweginkjes uit de
lijn mogelijk maakt en waardoor
event. geluidjes in den kiem ge-
smoord worden.

Het frame van de diverse wa-
gens is sterk uitgevoerd en ter-
dege verstijfd door een X balken-

constructie, zooals uit afb. 4 blijkt.
Hierop komt tevens naar voren
hoe eenvoudig en goed bevestigd
en beschermd de hydraulische
remleiding is aangebracht.

Wat de remmen zèlf betreft:
deze zijn opnieuw geperfection-
neerd. Ze hebben een middellijn
van 305 mm. en het totale rem-
oppervlak bedraagt J045c.m>, Door
dit groote remvoering-oppervlak
is men in staat snel en soepel te
stoppen en wordt de s.ijtage bin-
nen zeer enge grenzen gehouden.

Aan de veering der Ford's is
bij de nieuwe categorie opnieuw
alle aandacht besteed. En dit heeft
geleid tot het aanbrengen van een
stabilisator, i.c, een torsiestaaf die
afzonderlijke ups en downs van de
wielen ter linker- en ter rechter'
zijde door elkaars tegenwerking
afdempt, zoodat het scheef gaan
liggen in een bocht erdoor wordt
bemoeilijkt.

Afd. 5 laat één der uiteinden
van zoo'n torsiestaaf-stabilisator
zien. Het is haaksch omgebogen
en door een rubber mof gestoken
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die de aangrnpmg (met dwars,
naar rechts wijzende, tap) omsluit.

Tot op zekere hoogte doet de
stabilisator soortgelijk werk als de
schokbrekers, waarmede hij dan
ook ijverig samenwerkt. Maar er
is toch een principieel verschil
tusschen deze twee. En wel dit,
.dat linker- en rechter schokbre-
ker afzonderlijk hun werk
doen - onafhankelijk van elkaar
functionneeren, terwijl de stabili-
sator links door rechts en vice
versa, wordt beïnvloed.

Denkt u maar eens dat we bij
flinke snelheid een linksche bocht
door trekken, zoodat het gedeelte
van het voorstel dat in fig. 5 is
afgebeeld, de binnenbocht door-

PIG. 3. Deze a#b«ldiD\I
bewijst dIIt het \laag.
wisse:lmll'chanle:k bfI
de nie:uwe: situalle: VaD
bet handel (onder het
stuur) nleu IlIgewik.
kelds heeft. doc:h ill.
ugendeel op ~roote
een voud kan bogeu.

loopt. Het hier
zichtbare einde
van de karakteris-
tieke Ford (dwars)
veer gaat dan, door
het naar links
overhellen van den
wagen, ten op-
zichte van 't chas-

sis omhoog, maar het andere,ge-
deeltelijk ontlast wordende (rech-
ter) uiteinde, wil 0 m Ia a g gaan.

Van de U vormige staaf wordt
dus het eene been omlaag ge-
drukt, terwijl het andere omhoog
getrokken wordt en het is dui-
delijk dat deze neigingen elkaar
tegenwerken, m.a.w. dat de weer-
stand die het dwars onder den
wagen liggende deel van den sta-
len U stang tegen torsie biedt,
deze verschillen van beweging
van links ten opzichte van rechts,
tegengaat, m.a.w. beperkt.

Als u dit geheele complex:
schokbreker met stabilisator, be-
kijkt, moet het u wel opvallen
dat de constructeurs zich inder-

PIG. of. Waarop de sterke "X" trame ve:rstiJvlng, de gunstige: ligging van de hydr.·re:m·
leiding en de: ,"tuatle van den gangwissel hefboom onder het stuur tot uiting komt.
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PIG. 5. Gebogell etnde vall torsie staaf stablljsator die ill samenwerkinq met de hydro
sebokbrekers voor een zoo ruslig mogelijke IIgglog, ook ill bochten, zorg draagt.

daad beijverd hebben om de vee-
ring en "ligging op den weg"
voortreffelijk te doen zijn.

De schokbrekers hebben zèlf-
dichtende aspakking, waardoor
weglekken van de remvloeistof
wordt voorkomen.

"Rustend rijden" (of was 't "Rij-
dend rusten"?) las ik ergens op de
Ford tentoonstelling. En als men
alles zoo eens op den keper be-
ziet, dan blijkt deze slagzin geen
holle phrase te zijn, maar komt
men tot de overtuiging dat alles
in het werk gesteld is om deze in
realiteit om te zetten.

Dit niet alleen om de zoo juist
besproken veering, noch uitslui-
tend om de bijzondere, doorge-
zette vonn die men aan de schijf-
wielen gegeven heeft ten einde
het geruisch van de banden op
den weg te amortiseeren, of om
het zoowat alles en alles op rub-
ber monteeren, om weer àndere
geluidjes en trillingen onschade-
lijk te maken, maar ó6k om de
voortreffelijkheid van de stoffee-
ring van het interieur en meer in
het bijzonder de uitnemende ver-

zorging van de fauteuils.
Tot rijdend rus ten geeft ook

de welbekende Ford V 8 motor
gelegenheid, door z'n soepelen
gang.

De 60 P.K. motor geeft dan
bovendien nog het prettige gevoel
dat men er heel weinig benzine
mee verbruikt, wat 66k rustig
stemt, terwijl de 8S P.K. het rus-
tige gevoel geeft dat die sterke
knaap zorgt dat men op zeer com-
fortabele wijze spoedig het doel
van de reis bereikt.

Zoowel op het gebied van per-
sonen-automobielen als op dat van
bestelwagens, autobussen en
vrachtwagens kan men bij de Ne-
derlandsche Fordfabriek te kust
en te keur terecht. Dat kwam weer
eens duidelijk op deze tentoon-
stelling tot uiting.

Daar hebt u, wat de eerste ca-
tegorie betreft, alleen de Ford's
de Mercury's en de Lincoln's.
Dan de verschillende typen daar-
van en dàn nog eens tal van uit-
voeringen volgens de uitgebreide
kleuren-staalkaart.

En op de Ford-tentoonstelling
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PIG. 6, Boven ligt de torsie staaf-stabutsater. dIe men In 't b!j~onckr tot taak heefe, het
overhellen In bochten legen Ie gaan.

die nu weer tot het verleden be-
hoort, heeft men het publiek dan
ook zooveel moois en nuttigs kun-
nen voorzetten, dat tal van bezoe-
kers, resp. gezegd heb ben: "g e eft
u mij dié maar" en ... "mij
d ié".

U ziet: het "eten" gáát nog
wel, maar het moet,. nèt als vroe-
ger, appetijtelijk zijn en den mood
geboden worden.

JOH.s RINGK.

PEKELZONDEN.
Strak blauw is de hemel, zon-

overgoten is het stadsbeeld en
proper zijn de straten op het mo-
ment dat deze regelen geboren
worden.

Ideale omstandigheden om een
pas gepoetsten wagen blank en
glanzend te houden.

Maar z66 ver reikt ons geheu-
gen wel, dat we de modderpoel
waarin stad en land nog luttele
weken geleden verzonken leken,
als de dag van gisteren vó6r ons
zien en er dan tevens aan den-
ken dat er zwaar met pekel op
straten en wegen gewerkt is om
deze berijdbaar te maken, resp.
te hou den, zoowel voor tram-
als autoverkeer.

Die pekelmodder is met kracht
tegen onze wagens aan geslin-
gerd en is in tal van kieren en
naden doorgedrongen, om daar
tot zout wordens toe uit te dro-
gen.

En telkens als daar weer vocht
bij komt, is er weer pekel in actie
om het metaal verder aan te vre-
ten, overal waar dit maar, door
beschadiging van een bescher-
mende huid, bloot ligt.

Aan niet goed gelakte wielvel-
gen zullen de banden "vastroes-
ten", spatschermen, veeren, bal-
ken, uitlaatpijpen, knalpotten, hy-
draulische remleidingen, kortom
alles en nog wat vooral 0 n der
den wagen, zal resp. roesten, vast-
roesten en misschien wel d oor-
roesten, tengevolge van de pekel-
zonden, die dezen winter bedre-
ven zijn.

Alles zilverschoon maken, met
roestwerende vernis behandelen
voor zoover de betreffende on-
derdeelan daarvoor in aanmerking
komen en de rest heerlijk in de
olie. Dat moe t gebeuren. Nu I

wil men later geen spijt hebben
van nalatige slordigheid of slor-
dige nalatigheid die men pekel-
zonden kan noemen en die gel d
kan gaan kosten en de veiligheid
reduceeren,

Bankwerker-Monteur
21 laar. ongebuwd. III belit van gorde
gelulgschrlf(~n. diploma. AUlo monl~lIr, torkt
pla..ts in groot bedrijf of fabriek. Brieven
onder DO. A. T. ;20. Adm. Auto T«hIlÎl!Ir,
MonlaubanStl aat 13. Zeist
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