FAMILIALE

BREAK SUPER.LUXE

STATIONCAR
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FAMILIALE ,,4O4L"
7

18 zitplaatsen (vooruitrijdend)

De elegante, snelle en ruime Familiale ,,404L" is bilzonder geschikt om 7 à 8 personen op de meest comfortabele wijze
te vervoeren. Bovendien is deze wagen, dank zij ziin ruim interieur en ziin laag benzinegebruik, zeer economisch.
De uitrusting is gelijk aan die van de ,,40'1"'Sedan. Kachel met voorruitontdooier. Àirconditioning. Ruitensproeier.
Asbakleop de achter'zijportieren.4 brede90'openende zijportieren. Opklapbaar achterportier (met slot), bij elke
stand in balans. Het dak is voorzien van speciale steunen voor het snel en veilig bevestigen van een imperiaal.
Buitenmaten: lengte:'1,58 m; breedte: 1,62 n; hoogte (belast): 1,43 m. Spoorbreedte voor: 1,345 m; achter: 1,30 m.
Wielbasis: 2,84 m. Draairadius: 5,35 m. Gewicht aanhanger 1000 kg.

BENZINEMOTOR
Supervierkante motor, onder 45" gekanteld

- 4 cyl. -

,84 x73
- 1618,- cm:t
- 5 x gelagerde krukas vermogen
76 PK (SAE)
automatisch in' en uitschakelende (,,den'
kende") ventilator (Patent Peugeot).
DIESELMOTOR INDENOR

88

4 cyl. *
Supervierkante motor, onder 20' gekanteld
- vermogen
gelagerde krukas
88 x 80
1948 crn:t
5
x
68 PK (SAE) ,- automatisch in- en uitschakelende / ,1..kende') ventilator (Patent Peugeot).

De gescheiden voorstoelen zijn verstelbaar, vooruit zowel
als achteruit. De voorportieren zijn voorzien van armleuningen, tassen en sloten, De leuningen der voorstoelen zijn,
door middel van een manette, verstelbaar in diverse standen, Indien zij geheel zijn neergeklapt, vormen zij twee
comfortabele slaapbanken. De middelste gescheiden stoelen
zijn opklapbaar, waardoor de achterste bank gemakkelijk
is te bereiken. De achter-zljportieren hebben armleuningen,

Dank zij haar opklapbare leuning en zitting, kan

de

achterste bank geheel worden weggeklapt om, indien ge'
wenst, een grote ruimte te verkrijgen voor het vervoer
van.bagage. De bagage is gemakkelijk te bereiken door het
opklapbare achterportier, voorzien van kruk en slot en bij
elke stand in balans.
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Statíoncar ,,4O4U"
5/6 zitplaatsen - laadvcrmogen 500 kg
4 ziip<>rticren .- opkÍapbaar achter-

portier.

Gcwicht aanhanger 1000 kÍl

Dc Stationcar
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,,'104U" mct zijn ruim en

praktisch ingcricht intcricur is bijzonder
geschikt voor bedriil en tocrismc; de oplossing voor degenen, dic tcgclijkcrtild
wensen tc bcschikken ovcr cen practische
en bctrouwbarc wagen vo()r vcrvocr van
gocdcren, pcrsoneel enz., en ovcr een
snellc en comÍorfabelc \Á'agen voor groot-
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BENZINEMOTOR
Supervicrk:rnte rrotor, ondcr '15" gekanteld - -1 c1,1. - 60 x 73 - l'16E cmrr vcrrriogen 66 PK
5 x gel;rgcrde krukas

(SAE).
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DIESI]LMOTOR INDENOR

85

Supervicrk:rnte motor. onder 20" gekanteld
-'1 cy'l. - 85 x 80vernrogen
- 1816 cm:i5 r gelagcrde krukas
55 PK

(SAE).
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GEBR. NEFKENS'

AUTOMOBIELMIJ.

N.V.

Utrecht
Telefoon (O3O)-1 65 23

_l

Stationcar ,,404U"
Dank zij ziin grote laadruimte en zijn
motoÍ van 1468 cmll met laag benzinegebruik bij hoge moyennes is deze wagen
zeer economisch.

Het opklapbaar achterportier, bij

elke

stand in balans, vergemakkelijkt het laden

en lossen.

#4'*#

Op het dak zijn speciale steunen

aange-

bracht voor het snel en veilig bevestigen
van een imperiaal.

Binnen- en buitenmaten ,,4O4U"
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voorstoelen zijn verstelbaar. De ruime en comfortabele achterbank biedt plaats
De gescheiden
-3 personen.
De in twee kleuren uitgevoerde bekleding van kunstleer is gemakkelilk te
aan
onderhouden.

Het veligheidsdashboard is voorzien van een beschermrand. Kachel met voorruitontdooier.
Airconditioning, Dubbele automatisch in ruststand terugvallende ruitenwissers. Ruitensproeiers.
Een achteruitkijkspiegel in de wagen en een op het linker voorportier.

Het reservewiel, horizontaal achter onder de wagen, kan gemakkelijk

los worden genomen door de bevestigingsbout los te draaien met de
wielomslaq.

Bestuurdcr en 4 of 5 passagicrs: grote
ruimte voor bagage of colli.

Bestuurder en 1

of 2

passagíers: groot

volume en ruime laadoppervlakte voor
het vervoer van goederen.
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1@$ryBestuurder en 1 oÍ 2 passagiers, achter'
bank onder de neergeklapte rugleuning:

LAAD.OPPERVLAKTE EN VOLUME NAAR GELANG HET GEBRIJIK DER ZITTINGEN

langere laadruimte.

á

Bestuurder alleen, rechter voorzitting tijdelijk verwijderd: maximum iaadruimte

voor het vervoer van goederen
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