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De elegante, snelle en rr-rime Familiale 404 is bijzonder geschikt om 7 à 8
personen op de meest comfortabele rvijze te vervoeren. Bovendien is deze
wagen dankzij zijn ruim interieur en zijn laag benzineverbruik zeer cconomisch.
De uitrusting is gelijk aan die van de Sedan Grand Tourisme 404. Kachel
met voorruitontdooier, airconditioning door ventilator met 2 snelheden.
Een antiverblindings-achtcruitkijkspiegel en buitenspiegcl. Binnenverlichtrng

I achter. Ruitensproeier. 4 brede 90' openende
zijportieren. Opklapbaar uitgebalancecrd achterportier (met slot). Het dak is
voorzien van speciale steunen voor het snel en veilig bevestigen van een
door 1 plafonnier vóór en

imperiaal.

Breedte 1,62 m
Hoogte (belast) 1,43 m.
1,30 m
Wielbasis
2,84 m
Draai- 1200 kg.
Maximum- gewicht aanhanger

Buitenmaten: Lengte 4,58 m
Spoorbreedte vóór 1,345 m

radius 5,35 m

-

- achter

Benzinemotor

Super vierkante nrotor onder 45' gckanteld
l61t:l cnr'r
5 x gelage'rcle kruk4 cyl. 84 x'13
- 76 PK (SAE)
as
Verrlogen
Automatisch in-

en-uitschakelenclc ('clenkencle')- ventilator (Patent
Pcugcot).

DiesclmoÉor Indénor 88
Super vierkante molor oncler ?0' gckanteld
l9rl8 crl"
5 x gclagercle kruk4 c,vl. ttli x 80
- 68 PK (SAE)
Aulornatisch inaq
Vcrmogen

en- uitschahelende ('dcnkcncle')- ventilator (Patent
PeLrgeot).

D:

gcschciclen voorstoclen zijn naar vorcn en naar
:ichtcren over een grotc afstand verschuifbaar. De
leuningen cler voorstoclcn zijn door nridclcl van een
munettc vcrstelbaar in allc stanclen. GehceN ncergeklapl. vormen zij ? s6111fsltabele slaap$anlien. De

nridclclste gescheidcn stoelen zijn opklapbaar,
waarcloor c1e achtcrstc bank gerlakkclijk is te bereiker-r. Dc voor-zijporticren zijn voorzien \'Íln rrmle,-rningcn, lassen cn slcrltelsioten. Dc achter-zijportieren zijr-r voorzien van eeu arntlcLlning cn viin een
asbak.

Dank zij hazir opklaplrarc lcuning cn zitting kan clc
achterste bank gcheel worden weggcklapt om, lncllen gewenst, een grotc ritintte te vcrkrijgcn voor
het vcrvotr van barage. Dc bagagc is gcrnakkelijk
te bcreiken door hct opklapbare achtcrportier,
voorzien van kiuk cn slot en bii e!kc stand in
baiilns.

De trramiliale z$04 [, nlet benzinernotor is uitgerust
met thernrestabcle rernmcn rnct rernbekrachtiging.
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Break sup er luxe
40,4 L
5/6 zitplaatssn

luxe 404 L

LanflyerÍnogen 450 kg

De Break super
paart het comfort en de e[egance
van een luxe personenauto aan de grote vervoerscapaciteit van
ecn stationcar.

De gescheiden voorstoelen kunnen over een grote afstand naar

voren en naar achteren geschoven worden, terwijl de helling
van de leuningen in alle standen verstelbaar is door middel van
een manette. Geheel neergeklapt vormen zij 2 comfortabele
slaapbanken. De achterbank biedt plaats aan 3 personen, terwijl
de neerklapbare leuning van deze bank het mogelijk maakt te
beschikken over maximum laadoppervlakte en volume. De bekleding is uitgevoerd in duurzaam en gemakkelijk te onderhouden kunstleer. De laadvloer is bekleed met mahoniekleuris
hard-plastic voorzien van strips.
De achter-zijportieren zijn voorzien van een asbakje.
De binnenverlichting, t.w. I plafonnier vóór en 1 achter, wordt
ontstoken door het openen der voorportieren. Speciale steunen
op het clak voor snelle en veilige bevestiging van een imperiaal.
Verchroomde koplampranden. R.oestvrij stalen sierwieldoppen.
De buitenmaten zijn gelijk aan die van de Familiale 404 L.
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5/6 zitplaatsen
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IaadvermoEen 500 kg

De stationcar 404 U6 met zijn ruim en praktisch ingericht interieur leent zich in
het bijzonder voor bedrijf en tourisme. De oplossing voor degenen, die tegelijkertijd wensen te beschikken over een praktische en betrouwbare wagen voor vervoer
van goederen, personeei cnz. ên over een snelle en comfortabele wagen voor groottourisme.

Door zijn grote vervoerscapaciteit en zijn laag verbruik is de 404 Stationcar

een

economisch vervoermiddel.

De gescheiden voorstoelen zijn verstelbaar. De brede en comfortabele achterbank
biedt plaats aan 3 personen. De uiterst verzorgde binnenbekleding is uitgevoerd in
gemakkelijk te onderhouden en sterk kunstleer.
Het veiligheidsdashboard is voorzien van een met schuimrubber gevulde beschermrand. Kachel met voorruitontdooier. Airconditioning. Dubbele (automatisch in
ruststand terugvallende) ruitenwissers. Eén achteruitkijkspiegel in de wagen en één
op het linkervoorportier.

Benzinemotor
Super vierkante motor onder 45' gekanteld. 4 cyl. 84 x
5 x gelagerde krukas. Vermogen
1618 cm3
73
- (SAE). Automatisch
in- en uitschakelende ('den76 PK
kende') ventilator. Max. gewicht aanhanger 1200 kg. De
Break super luxe 404 is uitgerust met thermostabele remmen met rembekrachtiger.

Het volume van de bagageruimte kan aanzienlijk vergroot worden door het wegklappen van de achterbank.
De bagage is gemakkelijk te bereiken door het opklapbare achterportier voorzien van kruk en sleutelslot, dat
bij elke stand in balans is. Het achter onder de vloer
bevestigde reservewiel is gemakkelijk te demonteren door
het losdraaien van een bevestigingsmoer met behulp van
de wielsleutel.
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Benzinemotca'

Super vierkante motor, onder 45' gekanteld
5 x selaserde krukas80 x 73
1468 cm;J
mogen 66- PK (SAE). -

4
-

cyl.
Ver-

Het

Dieselmotor Indenor 88
Super vierkante motor, onder
1948 s11:!
88 x 80
63 PK (SAE).

-

20'

gekanteld

4

cyl.

5 x gelagerde krukas. Vermogen

reservewiel, achter

onder de wagen, kan gemakkelijk los worden ge-

Speciale steunen op het clak maken het mogelijk om snel

nomen door de bevestrgingsmoer los te draaien

en veilig een imperiaal te bevestigen.

met de wielsleutel.

Binnen- en buitenmaten van de 4O4 U6

Draairadius 5,35

Laadoppervlakte en volume naar gelang het gebruik der zittingen

m

Gewicht aanhanger 1200 kg
in balans, vergemakke-

F{et opklapbare achterportier, bij elke stancl
lijkt het laclen en lossen aanzienliik.

lmp. Gebr. NeÍkens' Autornobiel-Mij N.V.
Utrecht Telefoon (O3O) 16523
Bestuurder en 4 of 5 passagiers: grote
ruimte voor bagage, kisten e.d.

Bestuurder en 1 of 2 passagiers: groot

volume en ruime

laadoppervlakte

voor het vervoer van goederen.

Alle in cleze folder vermclde gegevens betreffende uitvoering, uitrus-

ting. ufrrretingen

Bestuurder en 1 of 2 passagiers, achterbank onder de neergeklapte rugleuning: langere laadruimte.

Bestuurder alleen: rechter voorzittine
tijdelijk verwijderd, maximum laadl
ruimte voor het vervoer van goederen
resp. lange voorwerpen.
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zijn geheel vrijblijvend.

