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cabriolet
en coupe
super luxe

;r:

De eenvoudige en daardoor zo elegante lijnen van de 4Ozt
Gabriolet en Goupé modellen tesamen rnet de woortreffelijke
rijeigenschappen zullen elke ware autoliefhebber verrukken.

De twee modellen worden naar keuze uitgerust met de 80 pk 4O4 -
carburateurmotor of met de 96 pk 4O4 - benzine-injectiemotor.

In de nieuw'e grille zijn twee schijnwerpers opgenomen, die voor-
zien zi)n van jodium-lampen, waardoor een voortreffelijke verlichting
verkregen wordt.

Het nieuwe dashboard omvat drie klokken, vvaarin alle meters en
instrumenten overzichtelijk zijn gegroepeerd - Ruim afsluitbaar hand-
schoenenkastje - Sigareaansteker - Elektrisch klokje - Lichtsignaal -
Anti-verblindingsspiegel - Neiman stuurslot - Twee soepele ver-
draaibare zonnekleppen, \A/aarvan één met spiegeltje.

De twee brede en comfortabele voorstoelen. die naar voren en naar
achtêren verschuifbaar ziln en waaryan de leuningen versteld kunnen
worden, zijn opklapbaar om de achterbank. waarop ruim plaats is
voor t\A/ee passagie;s, gemakkelijk bereikbaar te maken. De achterbank
van de Coupé is voorzien van een inklapbare armsteun.

De kap, die eenvoudig te bedienen is, wordt na te zijn opgevouwen
in een hoes opgeborgen. De zeer brede panoramische achterruit biedt
volmaakt zicht; deze ruit is danzij een speciale ritssluiting geheel
van de kap los te nemen, zodaï men, indien ge\A/enst, met open achter-
ruit kan rijden. Een afneembare hard-top kan, tegen meerprijs, worder
bijgeleverd.

De twee modellen zijn leverbaar in diverse uitgezocht" kl"r.".t -,,'a
harmoniërende binnenbekleding. 
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AFMETINGEN:

Totale lengte
Totale breedte
Wielbasis
Hoogte belast

algeffrene gegevens
:4,49 rn
: 1,68 m
'. 2,65 m ; spoorbreedte vóór: 1,34 m achter 1.28
:met opgezette kap: 1,38 m (Cabriolet)

met neergeslagen kap: 1 ,27 m (Cabriolet)
1.33 m (Coupé)

VERING:
Sch roefveren. du bbelwerkende hyd ra u I ische telescoopsclrokbrekers,

VERSNELLINGSBAK: met 4 volledig gesynchroniseerde versnellingen

REMMEN: Thermostables met Hydrovac rembekrachtiger.

BANDEN: Michelin X op de modellen met carburateurmotor
Michelin XAS oo de modellen met benzine-iniectiemotor.

4O4 CARBURATEUR MOTOR
Overvierkant - 4 cilinders in lijn boring )( slag 84 X 73 mm cilinderinhoud:
1.6'l B cc Vijf maal gelagerde krukas aO SAE pk - maximum snelheid:
157 km/u - uitneembare 'natte' cilindervoeringen carburateur met anti-
bevriezingssysteem automatisch inen uitschakelende ventilator, vvaarmede
een besparing op het verbruik en een verhoging van vermogen en snelheid
bereikt wordt - rryisselstroomdynamo van 4OO W, rnraardoor ook bij veel stads-
verkeer de accu steeds goed geladen wordt.

4O4 BENZINE.INJEGTIE MOTOR
Overvierkant -,4 cilinders in lijn kroring X slag 84 X 73 mm cilinderinhoud:
1.618 cc - vijf maal gelagerde krukas 96 SAF pk - maximum snelheid:
16-7 krn/u uitneembare 'natte' cilindervoeringen - Kugelfischer injectie-pomp
met elektrische benzinepomp wisselstroomdynamo van 4OO W, rivaardoor
ook bij veel stadsverkeer de accu steeds goed geladen wordt automatisch
in-en uitschakelende - ventilator, rnraarmede een besparing op het verbruik
en een verhoging van vermogen en snelheid bereikt vvordt.
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Wijzigingen voorbehouden
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