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gas geven biedt U :en rem.rïrêÍI,
dat is alles !
Het ontkoppelen, het koppelen
en het schakelen kunt U ver-
geten ; de automatische ver-
snellingsbak doet dat woot U,
soepel en geruisloos.

De ?-1^4 Sedan Super-Lt'rxe Autornatique

De wijzerschaal wordt verlicht als de kop
lamoen branden.

o Rustig rijden zonder enige moeite op buitenrregen, in de stad en in spitsuurverkeer,
waarbij U slechts twee pedalen behoeft te bedienen : het gas- en het rempedaal.

o Volledig automatisch schakelen zonder schokken, zowel voor- als achteruit met de
mogelijkheid naar believen terug te schakelen door alleen op het gaspedaal te trappen.

a De motor kan bij stilstand van de vvagen niet afslaan.
o Bij parkeren worden de achterwielen geblokkeerd onafhanketijk van de vverking van

de handrem.
o Door het gebruak van de "exceptionnelle" stand heeft men ook onder ztll,tare

omstandigheden een grote krachtreserve.
a Doordat het schakelen automatisch vvordt aangepast aan de rijomstandigheden

vvordt ook het benzineverbruik gunstig bei'nvloed.

Het rijden rrret de vnagen
De berijder beschikt over een op de stuurkolom gemonteerd keuzehandle, dat vijf standen
kan innemen al naar gelang de rijomstandigheden :

Stand V-R (stad buitenweg), Deze stand van het handle is bedoeld voor het normale gebruik
in de stad en op de buitenrzveg. Het wegrijden geschiedt soepel en geruisloos in de 2e. ver
snelling. vvaardoor het benzineverbruik gunstig be'fnvloed wordt.
Stand E (buitengewone omstandigheden). Deze stand kan men gebruiken bij het vvegrijden
op steile hellingen of bij het rijden in de bergen, of op zeer slechte \ivegen.
Stand N (neutraal). Deze stand komt overeen met de z.g. "vrijstand" van een normale
versnellingsba k.

Stand AR (achteruit). Met het keuzehandle in deze stand rijdt de wagen achteruit. Teneinde
ongewenst inschakelen van de achteruit te voorkomen moet om deze stand in te schakelen
het handle iets opgelicht worden.
Stand P (parkeren). De stand komt ook overeen met de "vrijstand" van een normale
versnellingsbak, met dit verschil, dat nu de achterwielen geblokkeerd worden door een
mechanische vergrendeling, zodat de vvagen niet weg kan rollen.

Gebruik van de V-R en E standen. Bij normaal gebruik zal men practisch alleen de V,R
stand nodig hebben. Indien men wenst terug te schakelen bijv. om snel te passeren hoeft
men alleen maar het gaspedaal dieper in te trappen (2.9. kick-down). Automatisch wordt
dan een lagere versnelling ingeschakeld. Indien hat gaspedaal ingetrapt wordt gehouden.
wordt automatisch als de snelheid is toegenomen weer de hogere versnelling ingeschakeld.
De E-stand beoeft alleen in buitengewone omstandigheden gebruikt te worden. B.v. bij het
wegrijden op steile hellingen. in de bergen, of door omstandigheden waar men er belang
bij kan hebben om een lagere versnelling te gebruiken. om een zo groot mogelijke acceleratie
te verkrijgen.



Aangenaarrr
" atrtornatisch r-jclen "
ontspannen rijden
zonder inspanning
en zonder vermoeidheid

Rijden zonder schakelen betekent moeiteloos rijden zonder te grote
inspanning, omdat men alleen nog maar het gas en het rempedaal
behoeft te bedienen.
Bij het stilstaan voor een stoplicht of in een file is het niet nodig
het keuzehandle in de Neutrale stand te zetten. De automatische
bak zorgt er voor, dat men alleen de rem dient te bedienen, zonder
dat de motor afslaat.
Bovendien kan men in alle standen van het keuzehandle alle profijt
trel<ken van de remmende werking van de motor, waarbij speciaal
in de E-stand deze werking zeer effectief is.
De automatische versnellingsbak maakt zeer soepel en geruisloos
rijden mogelijk. wat zowel door de passagiers als de bestuurder
geapprecieerd zal worden.
Bij het starten van de motor kunnen geen ongelukjes meer
gebeuren, omdat starten alleen mogelijk is in de neutrale-of
in de parkeerstand.
In de parkeerstand worden tevens de achterwielen nog geblokkeercl



Techmische besclrnfrjving
De ,iO4 Í-itri;cr L uxr: rs uitclerLlst ínet c]c .,tr.ltofrlêtis<:Nt: /l vi:rsitellrngsberl<, dre l)c:jtí1.11 Llt
eelt-r koppelclJllvorrrrarr, eert versnellir-qsLrak en een átulaiiltiJtisc;h bedier-rini3:_:c1i,-cie,r:l1e
De koppelorllvorÍll(lr zorgt voor rJc- luistr: i<racht bil lret raregrilcler-r en vo()r c1c: verbrl11rng
tussLrlr íTlotor ()n vÉ--rsrrelllngsbak llil ire-'crnt prrecies dczclfclc ruirnte jp i:ls cle ctowc)ne
tnechanisclrt-. koppr:lrnr; !,an .le zlO.,1

De omvormer besl.l.11 ttrt eerr [)ernr.rrerrt .loor de l<rukirs a;rn<leclreven pornl). url ccn rnet
clc rzersnellinglsbal< vorbonden trlrtrinrl en uit een stator clie cloor rliddel vlln een vri;wiel
op het lruis be:v--stigcl is. Het gerf'rrle-'l is in een afgeslilton cílrtcr or:<1er-gebraclrl, w.1arin cleverslellingsfri:l..olic vooi-,Ce overl;renc,ilq \_/an het 11tr;t()rl<olrprcl zorqt.

t)c vr:rsnellingsbak is opgerLrournzd uit twoo c()Íl.jenii'rsche L)laneet,tand
wie:Jen, clie door c:lrie stel sertellieten vc-Tborroen zi.ln, v1,/alarrrjor.rr men de
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:,::," ï ï:" J.ï: : : ï : :: ïil : ::ii::: x :'"ï;::x' :: ï.ï, :l
rloor nrirldel van schijfkoitpelirrrlen los of vast gezet l<unnen
razo rci e n

l-{ et .r Lr to rrr iltisch becl i en i n gsqeciee I te ( "de he rse_.rren " va n
í-l(] versrir:lling:;bak) dart ortrier cJe bak gorrtonteclrd is,

s1 Êrlt.Je:;chili<oopelirrc,lcn cloor middel vi:rr l<leples in
wei-kini_r. De rvcrl<inc; js zowel aÍl-rankeliik van

cle snelltcid van cl-o auto. als viln cJe stand
van hÉ--t c;:speciaal.

I Aandrijving

2 Koppelomvormer
P: p0mp

S: stator
T: turbine

3-4 Schijfkoppelingen

5-6-7 SchijÍkoppelingen
( met vaststaande schijven)

8 Planetairtandwielstelsel

9 Uitgaande as

(met draaiende schijven) 1O-1 I -12 Vrijwielen
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