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8 zitplaatsen Íuooruitriidendl
De elegante, snelle en ruime Familiale 4O4 is bijzonder
geschikt om 7 à 8 personen op de meest comÍortabele
wijze te vervoeren. Bovendien is deze wagen dankzij

zijn ruim interieur en zijn laag benzineverbruik zeer
economisch.
De uitrusting is gelijk aan die van de Sedan Grand Tourisme
404. Anti-verblindings achteruitkijkspiegel en buitenspiegel.
Binnenverlichting door 1 plafonnier vóór en 1 achter. Opklapbaar achterportier. dat in elke stand blijft staan. Het dak
is voorzien van speciale steunen voor het snel en veilig
bevestigen van een imperiaal.
De gescheiden voorstoelen zijn naar voren en naar achteren
over een grote afstand verschuifbaar. De leuningen der
voorstoelen zijn door middel van een manette verstelbaar in
alle standen. Geheel neergeklapt vormen zij 2 comfortabele
slaapbanken. De middelste gescheiden stoelen zijn opklapbaar, waardoor de achterste bank gemakkelijk is te bereiken.

Dankzij de opklapbare leuning en zítting kan de achterste
bank geheel worden weggeklapt om, indien gewenst, een
grote ruimte te verkrijgen voor het vervoer van bagage.

De achter-zijportieren zijn voorzien van een armleuning en
van een asbak.

De Familiale Grand Luxe kan naar keuze geleverd
worden: oÍ met een 8O pk benzinemotor of met een
68 pk Indenor Dieselmotor.
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hreak super IuxG
5/6 zitplaatsen
laaducrnnosen 450 kg
De 4O4 Break Super Luxe paart het comfoÉ en de
elegance van een luxe personenauto aan de grote
veÍvoerscapaciteit van een 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 mahoniekleurig hard-plastic voorzien van stootrubbers.
De achter-zijportieren zijn voorzien van een asbakje. De binnen-

verlichting t.w. 1 plafonnier vóór en 1 achter gaat branden
bíj het openen der voorportieren of achterklep.
Het achter onder de vloer bevestigde reservewiel is eenvoudig
te demonteren door het losdraaien van een bevestigingsmoer
met behulo van de wÍelsleutel.
Speciale steunen op het dak maken een snelle en veilige
bevestiging van een imperiaal mogelijk.
Verchroomde koplampranden en roestvrijstalen sierwieldoppen verhogen de elegance van de auto.
De Super-Luxe Break is voorzien van een
motor.
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break super luxe
zonneklep bij de bestuurder is voorzien van een kaartenhouder; de zonne-

voor veiligheidsgordels zijn aangebracht. De deur- en voorruitstijlen
zijn bekleed. Veiligheidssloten. Het volume van de bagageruimte
kan aanzienlijk vergroot worden door het wegklappen van de achterbank. De bagage is gemakkelijk te bereiken onder het opklapbare
achterportier, voorzien van kruk en sleutelslot, dat bij elke stand in

klep bij de passagier van een spiegeltje. Versterkte bevestigingspunten

balans

Het dashboard is gelijk aan dat van de Sedan Super Luxe. Het instrumenten-

in drie ronde klokken de verschillende controleapparatuur.
Het handschoenenkastje met automatische verlichting is voorzien van

bord omvat

een sleutelslot. De spaken en naaf van het stuurwiel zijn bekleed. De
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stationcar grand luxe
5/6 zitplaatsen - laaduermogen 500 ltg
De Stationcar Grand Luxe 4O4 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 en oveÍ een praktische en betrouwbare wagen voor vervoer van goederen, personeel
enz- en over een snelle en comÍoÉabele wagen voor groot-tourismeDoor zijn grote vervoerscapaciteit en zrjn laag verbruik is de 4O4 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 opklapbare achterportier. bij elke stand in balans, vergemakkelijkt het laden en lossen aanzienlijk. Door de verschillende mogelijkheden om de achterbank en de leuning weg te klappen kan
men naar behoefte beschikken over een groter laadoppervlak en volume.
Het reservewiel is onder de kofferruimte opgeborgen.
Speciale steunen op het dak maken het mogelijk snel en veilig een imperiaal

De 4O4 Stationcar kan geleverd

worden: of met een 66 pk benzinemotor,
of met een 63 pk dieselmotor.

te

bevestigen.

laadoppcrulakte en uolume
uan de stationcar
(naar gelang het gebruik der zittingen)

Bestuurder en 4 of 5 passagiers : grote ruimte voor
de bagage.

binnnenmatcn
a) Lengte tussen achterbank en achterklep. 1.300 m
b) Lengte tussen voorbank en achterklep . . . 2.1 36 m

c) Lengte tussen dashboard en achterklep.. 2.930 m
d) Breedte van de

laadruimte

1.410 m

e) Hoogte van de

f)

laadruimte.

Hoogte van de laadvloer (belast)
Breedte van de achterklep
Hoogte van de achterklep

0,904 m

. O,50O m
1,080 m

. 0.800

m

Bestuurder en 1 of 2 passagiers: achterbank opgeklapt en rugleuning neergeklapt : langere laad-

Bestuurder en 1 of 2 passagiers : groot volume en
ruime laadoppervlakte voor het vervoer van goe-

Bestuurder alleen : rechter voorzitting tijdelijk verwijderd, maximum laadruimte voor het veryoer van

ruimte.

oeren.

goederen resp. lange voorwerpen.
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Zeer stijve zelfdragende carrosserie - Directe besturing - Draaistraal 5,25 m - Volledig gesynchroniseerde vier-versnellingsbak - Vering
met schroefueren en hydraulische telescoopschokbrekers, vóór en achter - Bij de Familiale en Break vóór en achter stabilisatorstangen,
bij de Stationcar alleen achter - Bekrachtigde thermostables remmen op de Familiale en Break met benzinemotor - Hypoid achterbrug - Hydraulisch bediende diafragnrakoppeling - Elektrische installatie 12 V/55 Au bij de benzineuitvoering; 12 v/65 Au bij de
dieseluitvoering - Elektrische installatie gevoed door een wisselstroomdynamo op de benzine-modellen - Uitwendige afmetingen : lengte

algemene
gGgcuens

4,58m.breedte1,62m-Hoogte(belast) 1,43m-Spoorbreedtevóór1,345m-achter1.3Om-Wielbasis2,84M-Toelaatbaar
aanhangergewicht 1.200 kg.

benzincmotor

dieselmotor Indenor 88

'Overvierkante' 4-cilinder lijnmotor, 45. gekanteld
Familiale en Break : boring X slag 84 X 73 - Cilinderinhoud 1.618 cc
Vermogen 80 SAE pk - Snelheid 145 km/u
Stationcar: boring X slag 8O X 73 - Cilinderinhoud : 1.468 cc
Vermogen 66 SAE pk - Snelheid 128 km/u
Vijfmaal gelagerde krukas
Cilinderkop met gecombineerd inlaatkanaal
Kopkleppen - Nokkenas in de zijkant van het cilinderblok
'Nalte' cilinderbussen
Carburateur met anti-bevriezingssysteem
'Denkende' ventilator op de Familiale en Break (Peugeot patent)

'Overvierkante' 4-cilinder lijnmotor, 2O" gekanteld
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- Boring X slag 88 X 80
Cilinderinhoud 1.948 cc
Vijfmaal gelagerde krukas
Familiale: Vermogen 68 SAE pk-4.5OO omw./min.
Snelheid 130 km,/u - Bosch inspuitpomp
Stationcar: Vermogen 63 SAE pk-4.OOO omw./min.
Snelheid 1 15 km,/u - Rotodiesel inspuitpomp
Lichtmetalen cilinderkop met wervelkamers
'Natte' cilinderbussen - Nokkenas in de zijkant van het cilinderblok
Kopkleppen
'Denkende' ventilator (Peugeot patent)
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Wirzigingen voorbehouden

