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22 lnternationale records

In juli 1965 legde een 404 Cabriolet, voorzien van de Indénor 88 dieselmotor, in
72 uur op het circuit van Montlhéry een afstand af van 11.627,32 km. Dit bete-
kende een gemiddelde snelheid van 161,49 km/u.

Een enorme prestatie voor een dieselmotor, waarmede liefst 22 internationale
records in de klasse E (1500 tot 2000 cc) op de naam van Peugeot kwamen en
tevens een bewijs van de zeldzame robuustheid van deze Indénor diesel-motoren.

eigenschappen en voordelen van de ind't

Zuinigheid. Daar het rendement van een Diesel-
motor groter is, dan dat van een benzinemotor, is
hct brandstoÍverbrr-rik +- 3O7o lager, terwijl de
prijs van dieselbrandstof in Nederland -+ één-cler-
de bedraagt van die van benzine. Een Dieselmotor
is clerhalve inderdaad cconomischer dan een ben-
zinemotor.

Socpelheid en acceleraticvermogen. Een van cie
bijzonderc eigenschappen van cle Indénor Diesel-
nrotor is zijn soepele werking en zijn groot koppel
bij Iaag toerental, rvaarcloor vlotte acceleratie
zoncler veelvuldig gcbrLrik van het versncllings-
hantlel mogelijk is. Deze eigenschappen zullen
vooral geapprecieerd worclen in bergtcrrcin en
inclien een caravan of aanhangwagen nloet wor-
den getrokken.

Soliditeit. De nauwkeurige fabricage-r"nethoclen.
wclke bij cle constructic van de Indénor Dicscl-
nrotor worden toegepast, en zijn 5 x gelagcrcle
krukas van gesmced staal, maken deze motor bur-

tengewoon solide, hetgeen resultecrt in een langt:
levensduur zoncler hoge kosten.

Prestaties. Dc regulateur van cle inspuitpomp pas-
bij elk toerental cle voor maximum rendement ver-
eiste hoeveelheid brandstof af. De motor accele.
reert snel. zelfs bij plotselingc overbelasting. De
topsnelheid. naar gelang de modellen. gclimiteerc,
tot I 20i I 30 km/ u maakt zclfs bij vol belastt,
wagen genricldelclen van 90 km/u mogclijk.

Veiligheid. De compressieverhoucling 21 : 1, vee
groter clan clie van de benzinemotor, biedt eerr
buitengewone rcrnkracht, die bijdraagt tot opvoe..
ring van het efficiënte remvermogen. Bij :rfrem.
men worden de remmen in grote mate ontlast er
de slijtage cler remvoeringen is derhalve geringer

Klimvermogcn. De grote kracht van de motor bi,
elk toerer-rtal. bicdt aan clc wagen een buitenge.
woon klirlverr.nogen. Hij is een opmerkelijkc
,,klintrrer" zelfs mct volle belasting of met cer
aanhangwagen.

í03 SEDAN CONFORT
-5-5 nlt Dicsel motor'

,{().I SE,DAN
68 pk I)icsel motor
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De diesel modellen van Peugeot zijn bijzonder geschikt als trekker voor caravans en

andere aanhangrvagens.
de hogere aanschafprijs van een diesel u



ténor dÍese lmotoren

Diesel met zijn tank van 50 liter, een actie-radius van
-r- 700 km, zonder bijvulling.

Reuk- en rookloos. Noch de motor noch de brandstoftank
veroorzaakt een onaangename geur en de Dieselmotor Indénor
ontwikkelt niet meer rook dan een benzinemotor; het bewijs
hiervoor wordt geleverd door duizenden taxi's, die in Parijs
rijden en tienduizenden Peugeot Diesels, die in Frankrijk en
andere landen rijden.

Snelle afschriiving. De hogere aanschafprijs van de Dieselmo-
tor Indénor wordt gecompenseerd door het geringer gebruik
en de lage prijs van de brandstof; bij jaarlijks 30.000 km al in
-+ 2 jaar. Nadien biedt de Diesel een belangrijke besparing
op de exploitatiekosten.
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ComforÍ en geruisloosheid. De 'Dieselklop' van een Diesel-
motor, van buiten hoorbaar wanneer de motor stationair
draait, verdwijnt zodra een snelheid van 40 à 50 km/u is
bereikt. Dank zij de speciale voorzieningen, biedt de Peugeot
Diesel bij kruissnelheid geruisloos comfort, dat even aange-
naam is als dat van een wagen met benzinemotor. Bovendien
treedt, zelfs bij stilstaan geen enkele trilling op in de carros-
serie, portieren, motorkap, kofferdeksel etc.

Gemakkelijk starten van koude motor. De gloeibougies verze-
keren gemakkelijk en snel starten van koude motor. De Diesel-
motor Indénor heeft uiteraard bougies noch ontstekingssysteem
(dus geen mogelijkheid van defect raken hiervan) en blijft
ongevoelig voor vocht, regen, sneeuw; mist en felle koude
deren hem niet. Aangezien hij snel op bedrijfstemperatuur
komt, is de verwarming in de wagen krachtig en doeltreffend.

Onderhoud" Het onderhoud van de Dieselmotor Indénor is
miniem; de Peugeot-organisatie beschikt over deskundig per-
soneel.

Actie-radius. Dank zij het geringe verbruik heeft de Peugeot-

404 FAMILIALE
68 pk Diesel motor

n Wuo/nz oF Mn/no

404 STATIONCAR
63 pk Diesel motor

403 BESTELA{JTO MET OPEN LAADBAK
EN I{UIF

55 pk Diesel motor

J7 BESTELWAGENS
1400 kg:55 pk Diesel motor;1800 kg:63 pk Diesel motor

verdient men terug op de kilometerprijs !



indénor 85 indénor 88
Type XD 88 en XDP 88

4 cilindels in lijn; 88 x 80
cilindcrinhoud 1948 cc
complessieverhouding 2l : I
vermogen ó8 pk (SAE) bij 4500 tim. of 63 pk (SAE) bij 4000 t/m.
cilindelkop van speciale legering mct wclvelkamer
ttitnecmbet'c nltte cilindcrvoelinsctt
nokkerius in cilindcr'Lrlok
kopkleppen; 5 x gclagercie kr-ukas
automatisch in- cn uitschakclendc i.entilator'
versneliingsbak met 4 gesynchlcrniseelde vcrsncllingen
elektlischc installatie: l2 Volt 75 Amo/u
hlandstoltlLnk: -i0 litcr lbij de J 7:45 lircr)
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Type XD 85 en XDP 85

4 cilindels in lijn; 85 x 80
cilinderinhoud 1816 cc
comprcssieverhouding 2l : 1

vermogen 55 pk (SAE) bij 4000 t/m.
cilinderkop van speciale legcring mct wervelkamer
uitneembale natte cilindervoclingen
nokkcnas in cilinderblok
kopkleppen; 5 x gelagerde krukas
vcrsncllingsbak met 4 gesynchloniseerdc versncllingen
elektlische installatie: l2 Volt 75 Amnlu
[rlandstoftanl<: 50 liter'lbij dc J 7: 4.s'Iitcr)

imp. gebr. neíkens' autom. mij. n.v.
biltstraat 106 utrecht

Allc rn,lczc tblJ.r v<rmelis Ë(A(vcns omrrent rrirlccrinA uirrurting, r[mctingcn. enz. zijn gchccl vrijb]iivend


