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,,4A4" SEDAN 5 .6 ZITPLAATSEN 4 PORTIEREN

MOTORVERMOGEN VERGROOT
-THERMOSTÀ.BELE REMMEN

De'404' Sedan, model 1965, is uitgerust rnet de gerenornmeerde
,,404" motor, waarvan het vermogen is vergroot tot 76 PK (SAE).

Dank zij dit groter vermogen heeft deze 'motor een groter accelera-
tievermogen, waardoor nog prettiger en veiliger rijden, zowel in
het drukke stadsverkeer als op de grote weg.

De ,,404", model 1965, is het summum van comfort en veiligheid,
hoge topsnelheid, opvallende moyennes en toch economisch in ge-
bruik en onderhoud.

De vering met schroefveren, stabilisators en telescopische schok'
brekers, de nauwkeurige besturing met tandheugel, de juiste ge-
wichtsverdeling over de voor- en achterkant, onbelast zowel als
belast, verlenen aan de ,,404" een buitengewoon vaste wegligging,
bii elke snelheid, zelfs op de meest hobbelige en siechte v/egen.

Dank zij zijn ratíonele afmetingen en ziln korte draairadius, is de
,,404" gemakkelilk te manoeuvreren in het drukste stadsverkeer en
bij het parkeren.

De ,,404" Sedan is ook leverbaar met de Dieselmotor Indenor 88 -
68 PK (SÀB).



UITRUSTING
À1le bedieningsorganen en instrumenten zijn ont-
worpen en geplaatst met het oog op een gemakke-
lijke bediening en een prettige besturing, alsmede
voor de veiligheid van bestuurder en passagiers.
Onder het stuurwiel bevinden zich, aan de rechter-
zijde, het kleine versnellingshandel met korte slag
en de automatisch terugvallende schakelaar voor de
clignoteurs; aan de linkerzijde de schakelaar voor
de verlichting: stadslicht, dimlicht en groot 1icht.
Hangende pedalen met groot steunvlak maken rus-
tig rijden mogehlk. De handrem is gemakkelijk be-
reikbaar, aldus een faktor van grote veiligheid voor
de bestuurder vormend. Dubbele verchroomde rui'
tenwissers, geruisloos en snel functionerend, vallen
automatisch in ruststand terug. Ruitensproeiers.
Twee verstelbare zonneschermen, waaÍvan een met
spiegeltje. Verstelbare achteruitkijkspiegel van vei-
ligheidsglas. Binnenverlichting door plafonnier met
automatisch contact op de voorportieren en met
onaf hankelijke schakelaar.

De knop van de vergrendeling van de motorkap, met
dubbele beveiliging en met veren, bevindt zich
onder het dashboard. De diverse bedieningsknoppen
van de aircoirditioning regelen naarwens: het volu,
me der via de onderkant van de voorruit toe te
voeren buitenlucht, de verwarming van deze buiten-
Iucht, de verwarming van de in de wagen aanwe-
zige lucht, de verdeling van de warne of koude
lucht, de activering van de in de wagen circuleren-
de lucht en het ontdooien van de voorruit. Twee
regelbare kleppen, aan de onderkant, richten een
extra luchttoevoer naar de vloer. De regelbare ven-
tilatierasters zorgen voor een efficiënte ventilatie
d:or doelmatige verspreiding van de frisse lucht.

Het veiligheids-dashboard, zonder scherpe kanten
en een vloeiend geheel vormend, is voorzien van
een beschermrand, gegarneerd met duurzaam kunst-
leer, harmoniërend met de bekleding van de wagen.
Àan weerszijden van het dashboard bevinden zich
twee ventilatierasters, welke regelbaar zijn wat be-
treft volume en richting van de lucht, Instrumenten-
bord met regelbare verlichting. Snelheidsmeter.
thermometer, benzinemeter, kilometerteller met daq-
teller. ampèremeter. elektr. klokje. Àsbakje met bai-
culerende deksel in het midden. Soepel stuurwiei
met 2 spaken, buiten gezichtskring van de bestuur-
der, Bediening van de twee claxons, resp. voor de
stad en voor de grote weg, geschiedt door een
claxonrinq.

Met het schuifdak, dat volkomen
waterdicht is en gemakkelijk te be-

dienen, zelfs onder het rijden, kan
men volop genieten van f risse

lucht en zonneschiin.



De souplesse. de diepte en de gebogen vorm van de
zittingen en van de leuningen verzekeren een uitzon-
dcrlijk comfort voor bestuurder en passagiers.
De fraaie luxueuze bekleding is v:rn stof met harno-
niërende rzrnd van gemakkelijk te onderhouden kunst,
leer. De geïsoleerde vloer, welke geluiddempend is
gemaakt, is voorin bekleed met rubbermatten en achrer-
in net moquette. De gescheiden voorstoelen, welke
naar voren en ltaar achteren verstelbaar ziin, hebben
lcuningen, die men in diverse standen kan laten hcllen,
De brede achterbank is voorzien van een comfortabele
neerklapbare armleuning (rnet asbakje) in het midden.
Onder de achterruit bevindt zich een royarle ruimte
voor kleine bagage.
Bil geheel neergeklapte rugleuningen vzrn de voorstoe-
len beschikt men over 2 ruime sl:rapbanken. Door éen

slaapbank in te richten kan men eventueel een liggend
persoon op de meest comfortabele rviize vervóèren.
Allc porticren opcncn Q0'cn zij:r;rarr cic binnenzijdc
voorzien van porticrophotrdcrs en grendelknoppen.
Ue opening van de portieren van binnenuit, qeschiedt
door niddel van een manette onder dc .rrnlstàun. Een
vast handvat is aangebracht als steun voor cle passa-
giers en voor het dichttrekken van de portieren. De
achterportieren hebben een'veiligheidssluitino, speciaal
rnet _het oog op kinderen, die de achterporiierán niet
zonder meer van binnenuit kunnen open"rr.
De 4 portierruiten zijn geheel verzinÍ<baar.

Tegen rneerprijs is de ',104' Sedan leverbaar met elek-
tromagnetische koppeling 'JÀEGER', waarbij het kop_
pcJingspcd:ral is vervulien.

De verstelling van elke voorstoel
is zeer eenvoudig, zelfs onder het
rijden: een manette dient voor het
voor- of achteruit schuiven en met
behulp van een andere manette
kan men de rugleuning in diverse
standen laten hellen, terwijl deze,
indien gewenst, automatisch in de
normale stand kan terugvallen.
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De gecapitonneerde bagageruimte heeft de inhoud van ruim fm:t en kan
gemakkelijk 5 of 6 koffers bevatten en veel kleine handbagage. Het reserve-
r.viel, met hoes, staat verticaal aan de rechterzijde, waardoor het weinig
plaats ilneemt en, als het eruit genomen moet worden, de bagage dus niet
behoeft te worden verplaatst.
De brede openverende kofferdeksel is voorzien van een slot. De binnenver-
lichting van de bagageruimte wordt door een afzonderlijke schakelaar ge-

commandeerd.





,,4O 4" SEDAN lN ((SUPER-LUXE',-UITVOERING

PerÍecte, stiilvolle wagen
met de '404' motor met carburateur 76 PK (SÀE)

of met de'404'motor met indirecte benzine-iniectic 96 PK (SÀE).

THERMOSTÀBELE REMMEN
De '40'l Sed:rn 'Super'Luxe' is uitgerust met de nieuwe
Thcrmostabclc rcmmen met rembekrrchtiger.
Deze technische vinding biedt maximum veiligheid
door diverse speciale eigenschappen: efficiênte en con-
stante u.'erking, stabiel bij eventuele verhitting door
veel remmen (dus geen 'fading'), ongevoelig voor
vochtigheid en grote temperatuurverschillen. Groot
wrijvings- en afkoelings'oppervlak, geringere slijtage
zonder bijzonder onderhoud,

Bil deze tecl.rr.rische eigenschappen bovendien nog het
voordeel van groter comfort, dank zij de rembekrach-
tiger, waardoor minder druk dient te worden toegepast
op het rempedaal en aldus nog prettiger en veiliger
rijden.

Mede door zijn smaakvol interieur voldoet de '404'

Sedan 'Super-Luxe' aan de eisen van de meest verwen-
de cliëntèle, wat betreft elegance en comfort. Maximale
prestaties rlet de'404'motor met indirecte benzrne-
injectie, u'ilarvan het motorvermogen, nu vergroot tot
96 PK (SAEt. een hogere topsnelheid mogelilk maakt.
De bekleding is van leer, afgezet met kunstleer. Een
l-randschoenenkastje, tevens armsteun, bevindt zich tus-
sen de gescheiden voorstoelen, welke in slaapbanken
zijn te veranderen.

De ',101 'Super-Lr.rxe is voorzien van schuifdak, stuur-
slot. verchroornde koplampranden, sierwieldoppen van
gepohjst roestvrii staal.

De algemene gegevens en de afmetingen zijn gelijk aan

die van de '40'1' Sedan.



THERMOSTÀBLE REMMEN
MET REMBEKRÀCHTIGER

in seric gcmonteerd op de'4O4' Sedan in Super-Luxe
uitvoering €n, naar keuze, op de '404'-Sedan,

De nieuwe Thermostabele remmen met rembekrachtiger
hebben op elk voorwiel 2 dubbelwerkende remcylinders
en 2 als 'secundaire' werkende rem-segmenten, voorzien
van Ferodo'remvoeiingen met een nuttig remoppervlak
van 350 cm2 per wiel, Verder een van goed rvarmte-
geleidend materiaal gegoten remtrommel, voorzien van
speciale groeven voor snelle afkoeling. Deze remmen
werken hydraulisch en worden bekrachtigd door een
'Hydrovac''servo-rembekrachtiger. Dit allernieuwste
remsysteem waarborgt onder alle omstandigheden pro-
gressief, constant en eÍficiënt remmen en verhoogt het
riigenot, dank zij de lichte druk, die op het rempedaal
behoeft te worden uitgeoefend.

ALGEMENE GEG
ZelÍdragende carrosserie, ,,Coque"-con-
structie, van stevig staal en een onverwring-
baar geheel vormend. Naur,vkeurige en soe-
pele besturing met tandheugel, waarbij even-
tuele speling automatisch wordt opgeheven.
Draairadius: 4,93 m. Geruisloos werkende
versnellingsbak met 4 gesynchroniseerde
versnellingen. Schroefveren, stabilisators en
hydraulische telescopische Peugeot-schok-
brekers, zowel voor als achter. Hydraulische
remmen of, naar ketize bij bepaalde model-
len. thermostabele remmen met rembekrach-

'404' MOTOR MBT CÀRBURÀTEUR
Supervierkant - 4 cyl. - in lijn ,- geplaatst onder
een hoek van 45" ,- boring en slag: 84 x 73 - cyl.-
inh. 1618 cmr - 5 x gelagerde krukas ,- vermogen 76
PK (SAE) .- kopkleppen .- uitneembare natte cylin'

EVENS <.4O4,>
tiger. Achterbrug met worm en wormwiel.
EnkelvouCige plaatkoppeling of, tegen Íre€r-
prijs, elektromagnetische,,fAEGER"-kop-
peling, Elektr. installatie l2 Volt, 55 Amp./u.
Starter met relais. Geruisloze dubbele knal'
pot. Benzinetank 50 liter.
Buitenmaten: lengte 4,42 m, breedte 1,62 m,
hoogte (belast) 1,45 m. Spoorbreedte vóór:
1,345 m. achter: 1,28 m. Wielbasis: 2,65 m.
Grondspelin-c1: 0,15 m. Banden: 165 x 380.
Het dak heeft speciale steunen voor het snel
en veilig bevestigen van een imperiaal.

dervoeringen ,- carburateur met antibevriezingssysteem
,_ autoinatisch in'en uitschakelende ('denkende') ven-
tilator (patent Peugeot).

'404' MOTOR MET TNDIRECTE BENZINE-INIECTIE
Supervierkant - 4 cyl. - in lijn - geplaatst onder elektrische benzinepomp ,- injectiepomp 'Kugelfischer

ÀUTOMATISCH IN- EN UITSCHÀKELENDE
('DENKENDE') VENTILÀTOR

Patent PEUGEOT

De 'denkende' ventilator werkt automatisch naar ge'
lang de temperatuur van het koelwater. Hij zorgt dat
de motor snel op 'werktemperatuur' komt. Wanneer
uitgeschakeld: groter elfectief vermogen van de motor,
lager benzinegebruik en geruisloos.

een hoek van 45" ,- boring en slag: 84 x 73 - cyl.-
inhoud 1618 cm3, vermogen 96 PK (SÀE) .- cylinder-

GEBR. NEFKENS'
Automobielmij. N.V.

Utrecht

TeleÍoon; (O3O) 1 65 23

.- arrtomatisch in- en uitschakelende ( denkende') ven-
tilaicr (patent Peugeot). Speciale banden voor hoge

,,} '-\:..]]' \
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AIle in deze loldcr vermelde gegevens omtrent uitvoe-
ring, uitrusting, afrnetingen enz. z\n geheel vrijblijvend.

kop met afzonderlijke inlaatbuis per cylinder ,- kop- snclheid.
kleppen - uitneembare natte cylindervoeringen .-

DIESELMOTOR INDENOR XD 88
Supervielkant - 4 cyl. -- in lljn ,- geplaatst onder cylindervoeringen - kopkleppen - Bosch inspuitpomp
een hoek van 20" - boring en slag: 88 x 80 - cyl.- ,- aut.matisch in- en uitschakelende 'denkende') ven-
inhoud 1948 cm3 ,- 5 x gelagerde krukas - vermogen tilator (patent Peugeot). Versnellingsbak met 4 ge-
68 PI( (SAE) bij 4500 t.p.m. ,_ cylinderkop vàÍr sp€- synchroniseerde vcrsnellingen. Elektr. installatie: 12
ciale legering, met wervelkamer ,- uitneembare natte Yolt 75 Anp./u.
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