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STATIONCAR tr4O4-U", laadvermogen 5OO kg
5-6zitplaatsen-4zijportieren-opklapbaarachterportier-kachelmetvoorruitontdooier-airconditioninq

De nieuwe stationcar ,,104.U", met ziin ruim en zeer practisch
ingericht interieur, is bijzonder geschikt voor bedrijf en toe-
rismer de oplossing voor degenen, die tegeiijkertijd wensen te
beschikken over een practische en betrouwbare wagen voor
vervoer van goederen, personeel enz., en over een snelle en
comfortabele wagen voor groot-toerisme.

Dank zij zijn motor van 1468 cm3 en zijnlaag benzineverbruik
bij hoge moyennes, is deze wagen zeer economisch.
Zijn vering met schroefveren en telescopische schokbrekers,
vóór zowel als achter, biedt tegelijkertijd veel comfort en een
vaste wegligging.

De leuning van de achterbank is neerklapbaar en daardoor
kan grotere laadruimte, aangepast aan speciale eisen, worden
verKregen.
Het veiligheids-dashboard is voorzien van een beschermrand
van schuimrubber en gegarneerd met duurzaam kunstleder.
Kachel met voorruitontdooier - airconditioning - dubbele
automatisch in ruststand vallende ruitenwissers. Een achteruit-
kijkspiegel in de wagen en een spiegel op linker voorportier.
De voorportieren en het opklapbaar achterportier zijn voorzien
van sloten 

- 
speciale voorziening voor bevestiging van een

imperiaal. De sierlijsten van de grill, alsmede de wieldoppen
en de bumpers zijn van roestvrij staal.

DE STATIONCAR "4O4-U,, IS DE IDEALE WAGEN VOOR BEDRIJF EN TOERISME.



De afzonderlijke voorzittingen zijn verstelbaar. De
ruime achterbank biedt plaats voor 3 personen. De
fraaie kunstlederen bekleding is oersterk en in twee
kleuren uitgevoerd.

lnwendige en uitwendige
aÍmetingen van de

n404-U,, StafÍoncar

a. lengte tussen achterportier en
leuning v. d. achterbank. . 1,30 m

b. lengte tussen achte'rportier en
leuningen v. d. voorzittingen 2,136 m

c. lengte tussen achterportier en
dashboard. . ,2,93 m

d. inrvendige hoogte . . 0,904 m

e. inwendigebreedte. . . .1,41 m

L hoogte tussen laadvloer en
grond (belast) . 0,50 m

g. uitwendige lengte . . 4,582 m

h. uitwendige breedte . 1,625 m

j. uitwendige hoogte (belast) , 1,131 m

achterportier
breedte deuringang .

hoogte deuringang .

spoortreedte voor .

spoorbreedte achter

. 1,09 m

. 0,80 m

. 1,345 n

. 1,30 m

wielbasis . . 2,84

draairadius . 5,35

-'.r-,-{

Het reservewiel, dat horizontaal achter onder de wagen
is geplaatst, kan gemakkelijk los worden genomen door
de bevestigingsbout los te draaien met de wielomslag.m

m

Het opklapbaar achterportier, bij elke stand in balans,
vergemakkelijkt het laden en lossen.



Laad-oppervlakte en volume naar gelang het gebruik der zittingen

De diverse standen van de achterbank en
haar leuning maken het mogelijk de laad'
oppervlakte en de laadruimte aan de
elsen aan te passen:

Bestuurder
rulmte voor

passálgrers: grote
colli.
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Bestuurder en 1 of 2 passagiers: groot
volume en ruime laad-oppervlakte voor
het vervoer van goedcren-

Bestuurder en 1 oÍ 2 passagiers, achter-
bank onder de neergeklapte rugleuning:
l--^... l.-.1."i-r-

Bestuurder alleen, de rechter voorzitting
tijdelijk verwijderd: maximum laadruimte
voor het vervoer van goederen resp.
lange voorwerpen.è&l&M#..w.
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FAMILIALE *4O4-L,,
7 à 8 zitplaatsen (vooruitriidend)

De solide, snelle en ruime familiale ,,404-L" is bijzonder geschikt om 7 à 8 personen op
de meest comfortabele wijze te vervoeren.
Dank zij zijn ruim interieur en ziin laag benzineverbruik is deze wagen zeer economisch.
De tritrusting is gelijk aan die van de ,,404" Sedan. ,,404" motor, vóorzien van de automa-
tisch in- en uitschakelende (,,denkende") ventilator (patent Peugeot). Kachel met voor-
ruitontdooier 

- 
airconditioning 

- 
rnitenspl6gjsl 

- 
twee zonnéschermen waarvan eeil

met spiegeltje 
- 

de grote zijruiten en achterruit bieden ruim zicht 
- 

de 4 ziiportieren
openen 90" van achteren naar voren 

- 
speciale voorziening voor bevestiging van een

imperiaal 
- 

de sierlijsten van carrosserie en grill, de wieldoppen en de bumperi ziin van
roestvrij staal.
uitwendige afmetingenr lengte 4,58 m 

- 
breedre 1,625 m 

- 
hoogte (belast) 1,134 m 

-spoorbreedte: voor 1,345 m, achter 1,30 m 
- 

wielbasis 2,84 m 
- 

áraairadius 5,35 m.

De Familiale ,,404-L" is ook lever-
baar met Dieselmotor Indenor. Achterste bank met opklapbare leuning en zit,

ting._ Armleuningen. Bekleding van prima stof
met harmoniërende rand van kunstleder.



[)e ;rf zonclerlijke voorzittinclcrt zijn vr:r'strlbaar. I)e voorporticren zi jn voorzien v;rn :rrrnlcLrnin-
!len, tirsscn en sloten. De lt'rrningen rtrn de r'<tor':iitinqen zii11, door rtricldel v.ut.ell rnarn.tk'.
verstr'lbrrtr in clivL'rst- stanaicn: indien:i1 qeht'c1 :ijn nt-erqelil,rpt. \'orllten:ij tsce confortirLrelt'
sl:rirppl,Littsen. De rrlcldclste brrtli :is \ ()()r:ieir \.rn .cn .rrlrstcLrn (me f ,rsl)akje ) in hct nridden.
De ;rchtcrportiererr ht'bben ;rrnrleu;rlrr1cn.

[Jc ;rclrtcl in dc u';tcten voor b;tglitge tle tcst'rvccrrle t ttitlte k;r1 u,6rden v('rclroot d69r cle ac]ttcl sto
b:rnk op le I<1appcn. De ba11,r,,1c is gcnr;rlilie lijk tc lrcle iken cloor lrct opl<lrrpir:rar ;rt htcrportie r. cl;rt
is vr;ot:icir !':tlt ('en liruk en \itn eell slol en cl:tt lrij clke:rt;rrrcl in b;rl;rns is.
Ht't hori:or,trrl ;r, htcr onclt'r cle s;tcJen t;e plarrtst(' r'rs(,r\ cilir'l li;rn qe nuikkelill< l,rs u orden ,lc
nonren rloc,r de bi r cstlqintlslrorrt los te clr;rljen.

TECHNISCHE GEGEVENS

.,404.T.'' FÀMILIÀT,E

Supervierk:lnte motoÍ, ondcr' 45c clek:rnteld.
4 cyl. - 84 x'/3 - 16lE crn:i - \'ernorJ(:n
72'PK (SAE) .- ,,koucle" halfbolvormrqc
cylinderkop - kopkleppen .* natte uitneem,
bare cylindervoerinqen ,- ilLltomatisch in- en
r-ritschakelcnde (..clcnkende" ) r'entilator.

,,4A4..Id'' STATIONCAR

Supervielkante nrotor, oncler 45' gekanteld,
4 cyl. - E0 x 73 - 146E cmii .-- vermoqerl
65 PK (SAE) ,,koude" halfbolvormigt:
cylinderkop -' kopkleppen .- natte uitneenr-
bare cylinder\roerlnLlen.

DIESELMOTOR XD 8J

Supen ierkante motor, onde L 20t' gekanteld,
4 cyl. - 85 x 80 - 1816 cml- vermogelr
55 pK (SAE) .- cylindelkop met \\'ervel
karner .- kopkleppcn .- natte uitneenbare
cylindervoerinqen ínspr-ritpoml-r pMI--
SILTO.

De Familiale ,,404-[," en de Stationcar
,,404-U" zijn ook leverbaar rnet ,,404" Die-
selmotor Indenor.

Alle in dezc folder vcrrrcide gelJevens olrtrelrt uitvoe'
rincl, uitrustinrl. afrnctinqlen enz. :ijn geheel r rijblijr.encl.

GEBR. NEFKENS'
Automobiel-Mij. n.v.

Utrecht

TeleÍoon: (O3O) 1 65 23
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