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DI] IDEALE WAGEN VOOR BEDRIJF EN TOERISME
5 - 6 zitplaatsen ^- 4 zijportieren ,--' opklapbaar achterportier

De stationcar ,,,{04-U", met ziin ruim en zccr praktisch inge-
richt interieur, is biizondcr gcschikt voor bedriif en toerisme:
de oplossing voor degenen, die tcgelijkertiid wensen te be-
schikken ovcÍ cen praktische en betrouwbare wa{Jen voor
vervoer van gocdcren, pcrsoneel enz., en ovcr een snclle en
comfortabelc waqen voor qroot-t()erisÍne.

Dank zij zijn rr()tor van l'168 cm;ten zijn l:r:rg benzinevcrbruik
hij hoqt' rnovel)ncs. is dt-zt' \\Jar.Jen zeer t'corrornisch.
Zijn vt'ring r.nrt schroefvcren en tt-lescopische schokbrekers,
r'óór :ou,el als ;rchter. hiedt teqelijkertijd vr.cl comfort en een
r':rstt' rvceliqrli nt1.
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STATIONCAR ,.4A4-U,,, laadvermogen 5OO kg

Dt','f:onderlijl<r' r'oor:ittinqen :ijn
pJ,r,rts voor 1 pt'rsorren. f)c in trvce
I( ()rt(l( l]r()lral('r)

verstr'lb,r:rr. I)e ruitlt' en cr>nrforl:tbclc ,rth(crb;rrtk biedt
lilerrrtrr Lrittlevotrcle bc1ileclin,3. \';rrr litLilstsl()1. is t;crrtrrlil<t 1iili

l ltt rc,servcs it'1. dat Irorizont:r;rl ;rchter orrdcr cle s;rr;en
is clepla:rtst. l<;rn qenr;rkkelijk lLrs sorderr t;t'nonrerr door
rlc lrt'r,t'stitlirrtlsborrt ios tt' dr,r,rien nrrt clt' u'irlttrnsl;ti-I.



UITRUSTING

Het veiliqheids-dashboard is voorzien van een beschermrand'

i{à.f,"i .i"t voorruitontdooier .- airconditioning'
D"LU"f" automatlsch in Íuststand vallende ruitenwissers .-
r u i ten sProeie rs.
Ë"ï;ËC*;;ili;jkspiegel in de wagen en een spiegel op linker

bïl|.tJ[ï,"ren en het opklapbaar achterportier zijn voor-

zien van sloten.
Soeciale voorziening voor bevestiging van. een imperiaal'

ff" "i"tii;tt""'".n 
áË g.ill, alsmede dJwieldoppen en de bum-

pers ziin van roestvrij staal.
tlcwicht aanhanger: 1000 kg'

lenqte tuss€n achterkleP en

leuáing v. d. achterbank . ' l'30 m

lenqte tussen achterkleP en

le,ráingett v. d. voorzittingen 2,116 m

lengte tussen achterkleP en
dashboard. . '2,93 m

inwendige hoogte . . 0,904 m

inwendige breedte. . . .l'41 m

hooqte tussen laadvloer en
gron-d (belast) ' 0'50 m

g. uitwendige lengte . . 1,582 n
h. uitwendigebreedte. . . '1,625m
j. uitwendige hoogte (belastl . 1,434 m
achterklep

breedie-. '1'08 m

hoogte. .0'80 m

spoorbËedtevoor . .'1,345 m

spoorbreedte achter. . . 1'30 rn

wielbasis , .2,84 m

a.

b.

d,

e,

t.
I

I'

draairadius . 5,35 m
I

lnwendige en uitwendige almetingen

van de o4O4-Uo Stationcar

De opklapbare achterklep, bii elke, stand

i" UJtun*, vergemakkelilkt het laden en

losseir. De Stationcar ,,4O1 LI" is ook leverbaar
met Dieselmotor Indcnor XD 85.



Laad-oppervlakte en volume naar gelang het gebruik der zittingen
De diverse standen van de
achterbank en haar leuning
makeq hct mogelilk de laad-

. opffilaktc en de lardruimtc
ersen aan te passen.

Bestuurder en 4 of 5 passagiers:
grote ruimte voor bag,rgc of
colli.

Bestuurder en 1 of 2 passag;iers:
groot volume en ruime laad-
oppervlakte voor het vervoel
van goederen.

Bestuurder en 1 ol2 passagiers,
achterbank onder de neerge-
klapte rugleuningJ: langere laad-
ruimte.
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Bestuurder alleen, de rechter
voorzitting tijdelijk verwijderd:
maximum laadruimte voor het
vervoeÍ van goederen resp.
lan.<;e voorwerpen.
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FAMILIALË '"404-L'
7 à E zitplaatsen (vooruitrijdend)

De solide, snelle en ruime familiale ,,404.L" is bijzonder geschikt om 7 à 8 personen op

de meest com-fortabele wijze te vervoeren-

Dank zij zijn ruim interieur en zijn laag benzineverbruik is deze wagen zeer economisch.
De uitrusting is gelijk aan die van de ,,404" Sedan. ,,404" motor, voorzien van de auto-
matisch in- en uitschakelende (,,denkende") ventilator (patent Peugeot). Kachel met
voorruitontdooier - airconditioning ,- ruitensproeier - twee zonneschermen waarvan
een met spiegeltje - de grote zrjruíten en achterruitbiedenruim zicht - de4 zijportieren
openen 90o van achteren naar voren - speciale voorziening voor hevestiging van een

imperiaal '- de sierlijsten van carrosserie en grill, de wieldoppen en de bumpers ziin van
roestvrij staal.
Uitwendige afmetingen; lengte 4,58 m - breedte 1,625 m .- hoogte (belast) 1,434m -
spoorbreedte: voor 1,345 m, achter 1,30 m - wielbasis2,84 m - draairadius 5,35 m.

De Familiale ,,404.-L" is ook leverbaar met Dieselmotor Xndenor XD 85.
voorzien van armleuningen, tassen en sloten
middel van een manette, verstelbaar in diverse
zij twee comfortabele slaapplaatsen. De midde
door de achterste bank gemakkeliik is te ber

De afzonderliike voorzittingen zijn verstelba



, vooruit en achteruit. De voorportieren zijn
De leuningen van de voorzittingen zijn, door
anclcn; indien zij geheel zijn neergeklapt, vormen
te afzonCerli;ke zittingen zijn opklapbaar, waar-
il<en. De achterportieren hebben armleuningen,

-.-.re
De achter in de wagen voor bagage gereserveerde ruimte kan worden vergroot door de achterste
bank op te klappen. De bagage is gemakkehlk te bereiken door de opklapbare achterklep, die
is voorzien van een kruk en van een slot en bil elke stand in balans is.
Het horizontaal achter onder de wagen geplaatste reservewiel kan gemakkelilk los worden ge-
norren door de bevestigingsbout los te draaien met de wielomslaq,

De achterste bank kan geheel worden wegge-
klapt, dank zij haar opklapbare leuning en zit-
ting, om, indien gewenst, een grote ruimte voor
het vervoer van bagage te verkrijgen. Àrmleu-
ningen verhogen het comfort van de achterste
DANK.

TECHNISCHE

,,404..L" FÀMILIÀLB
Supervierkante motor, onder 45o ge-
kanteld, 4 cyl. - 84 x 73 - 1618 cm3
* 5 x gelagerde krukas - veÍmogen
72 PK (SAE) - ,,koude" halfbolvor-
mige cylinderkop kopkleppen
natte uitneembare cylindeÍvoeringen ,-
automatisch in- en uitschakelende
(,,denkende") ventilator.

DIESELMOTOR XD 85

Supervierkante motoÍ, onder 20" ge-
kanteld, 4 cyl. - 85 x B0 - 1816 cm3
* 5 x gelagerde krukas - vermogen
55 PK (SAE) - cylinderkop met wer-
vell<amer - kopkleppen - natte uit-
ncem bare cylindervoeringen.

Alle in deze folcler vermelde gegevens omtrent
uitvoering, uitrusting, afrnetingen enz. zijn geheel
vri jblijvend.

GEGEVENS

,,404-U" STÀTIONCÀR

Supervierkante motoÍ, onder 45o ge-
kanteld, 4 cyl. - 80 x 73 - 1468 cm3

- 5 x gelagerde krukas - vermogen
66 PK (SAE) .- ,,koude" halÍbolvor-
mige cylinderkop kopkleppen
natte uitneembare cvlindervoerinsen.

GEBR. NETKENS'
AuÍomobielmij. N.V.

Utrecht
TeleÍoon: (030) 1 65 23


