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Bij de sÍarÍ
Deze Bondsuitgave is bepaald niet voor uw boekenkast bestemd. Zal ze aan haar doel beantwoorden dan behoort ze
u mét de andere autopapieren veelvuldig te vergezellen,
vooral op grotere reizen, op tochten in het buitenland. Zelfs
daar waar de kennis van een vreemde taal te kort mocht
schieten, zodat er tussen garagehouder en klant nog slechts
een levendige pantomime mogelijk is, ook dáár kan dit boekje
nog uitkomst bieden, omdat de hierin vervatte technische
tekeningen voor elke vakman leesbaar zijn, ongeacht zijn
nationaliteit en zijn taal.
Hierboven: Een baby-Peugeot
van í913. Dit wagentype is geconstrueerd door Ettore Bugatti. Het ontwerp datêert van
l9ít.
Bovenstaande wagen bevindt
zich in Engeland ên verkeert
nog in een uitstekende conditie.
8

We kunnen slechts hopen, dat dit boekje niet lang zijn íraaie
uiterlijk zal behouden, maar dat het daarentegen binnenkort
ezelsoren en de sporen van zwarte vingers vertoont. Want
dat is een zeker teken van een intensiefgebruik, omdat u er
iets aan hebt. We hebben bij de samenstelling ervan nietin
de eerste plaats gedacht aan een papieren verlengstuk van
onze Wegenwachthulp, noch aan een vervanging van de bijstand die onze Technische afdeling u met haar periodieke
controle kan bieden. Ofschoon het zeker mogelijk is om aan
de hand van deze uitgave zelf kleine reparaties te verrichten waarbij de grenzen van het typische domein van de vakman
tamelijk nauwkeurig zijn aangegeven - hebben we vóór alles
gedacht aan het onderhoud van uw Peugeot in eigen beheer.
Leer hem kennen, hij is het waard en méér kennis kan slechts

leiden tot grotere waardering, meer zekerheid, méér en
veiliger kilometers. ln hoeverre - naast het garagebedriji
ook de ANWB u bij de exploitatie van uw auto van dienst kan
zijn, vindt u in dit boekje eveneens uiteengezet. Laten we
elkaar boven de geopende motorkap de (zwarte) hand reiken
en elkaar beloven, dat u zich ernstig zult verdiepen in de
technische problematiek van uw wagen. Uw beloning zij een
voldoening, die zich over tienduizenden kilometers zal uitstrekken

!

's-Gravenhage, 1960
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Ovêrdruk uit het Technisch Biiblad van de Kampioen, iaargang1907. In dit artikel
werd een 30 pk Pêugeot besproken, zie ook de pagina hiernaast.
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Chassisconstructie van de 30 pk Peugeot van í907. De achterwielen werden met

kettingen aangedreYen,

De versnellingsbak en het diííerentieelhuis vormden één geheel. Hêt yêrmogen
van 30 pk werd ontwikke!d bii 900 omw,,/min. De viercilindermotor had een
boring en slag van resp. í20 en 130 mm, dus bijna vierkantl
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Ettore Bugatti aan het stuur yan een yan ziin eerste werkeliik snelle automobielen.

Bugatti wa5 een van de constructeurs die begrepen dat de wereld behoefte zou
krijgen aan een kleine goedkope auto. De Baby Bugatti (pag. 8) werd dan
ook,.,.eenPeugeot.

De Peugeotfabrieken zijn in í895 gesticht door de gebroeders Armand,
Robert en Ëugène Feugeot, nadat zij hadden besloten om de vervaardiging van automobielen ter hand te nemen.
De oorsprong van de firma gaat echter terug tot 1819.
Er bestonden toen drie fabrieken ín familiebezit, één te Valantigney, één
te Terre Blanche en eén in Beaulieu.
In deze bedrijven werden de meest uiteenlopende artikelen gemaakt.
Giet- en smeedstukken vormden wel de hoofdschotel van het oroduktieschema, doch men maakte ook kettingen en veren.
Sociaal gezien waren de Peugeotfabrieken hun tijd ver vooruit, want voor
meer dan 3000 arbeiders bestonden toen reeds regelingen, die thans te
vergelijken zijn met ouderdomspensioen, fabriekswoningbouw, coóperatieve inkoop van levensmiddelen, enz.
Door de combinatie van de verschillende bedrijven ontstond uiteraard
een sterke orSanisatie en men mag vaststellen, dat de Peugeotfabrieken
rêeds toen gerekend konden worden tot de grootste machine-industrieèn
van Europa. Enkele jaren vóér de eeuwwísseling werd besloten om naast
72

De hierboven afgebeelde Peugeot Coupé van í898 is een duidelijke yoortzetting
van de ,,vis à vis" op pagina 15.
Men was toen nog steeds niet gekomen tot het gebruik van eên stuurwiel.

de vele andere produkten ook automobielen te gaan fabriceren, doch
gezien de voorbeelden van diverse concurrenten ontstonden er vrijwel
on m iddell ij k tamel ij k gecom pl iceerde vraagstu kken.
Men had immers weinig of geen ervaring en er bestond een groot gevoel
van onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen ten opzichte

van

motor- en chassisbouw. Eigenlijk was men al zeer tevreden, wanneer zo'n
creatie met een redelijke mate van betrouwbaarheid zichzelf kon voortbewegen. Snelheid en af te leggen afstand speelden een betrekkelijk
ondergeschikte rol; het zichzelf kunnen voortbewegen: het ,,automobiel"
zíjn van't rijtuig waren in die jaren de belangrijkste opgaven voor de
ontwerPers.
Het gemotoriseerde voertuig was destijds een kostbaar speelgoed voor
enkele beter gesitueerde burgers.
Zowel de gebroeders Peugeot als Louis Renault, Henry Ford en André
Citroën begrepen, of voelden intuïtief aan, dat deze verhoudingen in
de toekomst geen stand konden houden.
De hedendaagse, op wetenschappelijke leest geschoeide marktanalyse
was nogonbekend en de beoordelingoíeen algemene marktte bestrílken
13

zou zijn met een grote comfortabele wagen dan wel met een kleine

te stichten, doch die over een bijna ongelooflijk creatief vermogen

goedkope auto was eigenlijk een slag in de lucht.

beschikte. Dit was Ettore Bugatti. Nu zult u vragen: ,,wat heeft Etrore
Bugatti nu met Peugeot te maken?", doch het zou - omgekeerd - wel
eens zo kunnen zijn, dat Peugeot nimmer die grote vlucht zou hebben
genomen, indien de technische kunstenaar Bugatti daartoe niet de
grote stoot Segeven zou hebben. Bugatti was overtuigd van het succes
van een kleine goedkope auto en construeerde daarom (11900) naast

Zeer merkwaardig is, dat verschillende autoconstructeurs, die later de
Srootsten onder de groten zouden worden met deze zelfde moeilijkheden

te kampen hebben

gehad.

Zoals er een parallel bestaat tussen Henry Ford en Louis Renault, die
beiden naar massa-produktie wilden, met een kleinere goedl<ope auto,
bestond er een vergelijkbare twijfel tussen Peugeot en Citroén, die
weliswaar zeer goed begrepen, dat de auto uiteindelijk binnen het bereik
der massa zou komen, doch allerminst overtuigd waren omtrent het te
kiezen produl<tie-type.
De autoindustrie heeft nog een andere grote figuur gekend, die weliswaar
nooit auto's in enorme series aan de lopende band heeft vervaardigd,
(misschien willens en wetens niet), doch die wel heel vroeg inzag, dat de
algemene toekomst bij de goedkope kleine auto zou liggen. Een soort
,,Derde Man", die geen lust of ambities koesterde om grote industrieën

De hieronder afgebeelde Peugeot is het gecarosseerde model 30 pk uit 1907
waarvan op pag. í t in twêe aanzichten het chassis is gêtekend.
Elektrische installaties en,,druk-op-de knop-starters" bestondên nog niet. De
motor op gang brengen geschiedde met bêhulp van een solide aanzetslinger met
íraai gepoetst koperen handvat.

.

,-..

1.,,"q

tlit,."rxll,tt tt:

zijn reeds beroemde snelheídsmonsters een kleine, goedkoop te bouwen
wagen, die tevens geschikt zou zijn voor massafabricage.
In de zomer yan 19'11 stond dan ook de gehele motorwereld perplex,
toen Peugeot op de markt verscheen met een ,,Baby Peugeot", een
kleine tweepersoons wagen, die in feite de Baby Bugatti bleek te zijn.
Ettore had de produktierechten hiêrvan verkocht aan Peugeot Frères.
Waarschijnlijk was deze handeling een gevolg van het feit, dat Bugatti
heel goed begreep, dat de wereld behoefte zou krijgen aan een klein,
goedkoop voertuig, het daarom wél ontwierp, doch persoonlijk geen

Hieronder een Peugeot van ,|897. De reizigers op de voorbank reden achteruit.
stuurwiel werd toen nog niet gebruikt.
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Behalve automobielen, huishoudelilk
gereedschap en gereedschap maakt de
fabriek ook motorf ietsen.
Bovenstaande aíbeelding toont een 2 cil.
2 tact met een inhoud van 250 cc.

Peugeot Íabriceert tegenwoordig een
betrekkeliik nieuw model steeksleutels,
De bekken hiervan zijn rond uitgevoerd.

De sleutels ziln bijzonder praktisch in
het gebruik en houden de moer zeer

goed vast.

behoeÍte voelde om de vervaardiging ter hand te nemen. Hij zelf hield
zich liever bezig met het ontwerpen en creëren van succesvolle renwagens.

Het merk met de Leeuw in het wapen
De produkten van Peugeot Frères voeren (en voeren nu nog) de leeuw
als fabrieksmerk.

De leeuw symboliseert kracht, fierheid en moed. Hij weet te organiseren
in de struggle for life, doch interesseert zich niet voor het kleine werk,
waar hij verschijnt verwekt hij paniek, chaos, maar hij zelf kent geen
verwarring, In die chaos weet hij zich uitstekend te oriënteren, zodat
het leeuwendeel hem feilloos toevalt.
Alhoewel wij daar in Nederland weinig van merken, produceren de
Peugeotfabrieken nog vele andere artikelen die een wereldíaam genieten,
dan alleen maar auto's en motorÍietsen.
16

Bij de Franse timmerman bijvoorbeeld zijn Peugeot-houtbewerkingsgereedschappen beslist favoriet,
Sinds betrel<kelijk l<orte tijd levert de fabriek ook steeksleutels voor de
technische industrie, die uitstekend volCoen en die zich onderscheiden
door hun afwijkende bekvorm. De bek is hierbij niet zodanig symmetrisch
uitgevoerd, dat de sleutel precies past om de twee evenwijdige vlakken
van de moer, doch de ,,grijpende" gedeelten van de sleutelbek zijn
Solvend gemaakt.
Het is als het ware een halve ringsleutel.
Wij hebben zelí tamelijk veel met deze sleutels gewerkt. Zij bieden het
voordeel dat zij ruim en daardoor gemakkelijker op een moer te schuiven
zijn dan een normale steeksleutel, terwijl de,,grip" beslist groter is.
Dit is echter nog lang niet alles, Peugeot maakt ook elektrische- en
handkofíiemolens. Vele doelmatige huishoudelijke gereedschappen, die
thans in ons land verkrijgbaar zijn, worden bij Peugeot gefabriceerd.
Het merk met de leeuw dekt dus een grote verscheidenheid van artikelen. Veelzijdigheid en aanpassingsvermogen karakteriseren dit oude,
Franse bedriif.
I'
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De Peugeot 403 is, zij het met een andere carrossérievorm, rechtstreeks
afgeleid van het type 203, dat voor het eerst uitkwam in 1949 en toen,
ten opzichte van de vorige jaargangen, een nieuwe creatie betekende.
Een van de meest attractieve bijzonderheden van de 203 was voor ons,
technici de uitvoering van de motor.
De algemene gegevens van de machine bleken niet verbazingwekl<end.
Een * í,5 liter kopklepmotor met stootstangen en tuimelaars is op
zíchzelf níets bijzonders, maar de Peugeot-íabrieken kwamen met een
machine die voorzien was - en nog is - van bolvormige verbrandingskamers. Nu kan men over het voor- of nadeel van deze constructie uitgebreide discussies opbouwen, want het voordeel van de bolvormige
verbrandingskamer wordt door experts wel erkend, doch langs andere
wegen wederom via spitsvondige redeneringen in twijfel getrokken.
Indien u als lezer van dit boekje mij persoonlijk over deze materie zoudt
ondervragen zou ik het ook niet precies weten.
Vast staat, dat de supersnelle Ferrari-renwagens met boivorrnkcp,,als gillende cirkelzagen over de circu its blèrken" en dat aanvanl<el ijk de Cooper
Climax-motoren voorzien waren van stootstangen en tuimelaars met recht
in de kop hangende kleppen, doch de allerlaatste versie heeft twee bovenliggende nokkenassen en dan komen vríjwel automatisch de kleppen onder
+ 45" te staan in combinatie met een bolvormige verbrandingsl<amer.
Nu rijst de twijfel. Passen we voor het bereiken van superprestaties de
bolvormige verbrandingskamer toe om de voordelen van dien? Of is
misschien deze bouwwijze slechts gunstig om via schuin ingeplante
kleppen ons de mogelijkheid te bieden tot het toepassen van twee
nokkenassen om aldus de massatraagheid van de heen en weer bewegende
onderdelen kwijt te raken?
De moeilijkheid is, dat zowel de ene als de andere redenering volkomen
aanvaardbaar klinkt.

In ieder geval is Peugeot de enige wagen in de populaire prijsklasse
waarvan de motor voorzien is van bolvormige verbrandingskamers, zij
het dat de kleppen bediend worden door stootstangen en tuimelaars en

Peugeot, het rnerk
rneÍ de leeuw

in het wapen
18

daardoor een compromis constructie vertegenwoordigt in vergelijking
met sportwagens zoals Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin en andere
soortgelijke produkten.
Deze uiteenzetting houdt niet in, dat de Peugeot gerekend zou moeten
worden tot de groep van de sportwagens, doch anderzijds nu maar te
zeggen dat de wagen een onpersoonlijke, indifferente auto zou zijn is
evenmin juist.
Wel is dewagen ontworpen om door iedereen, die in het bezit isvan een
geldig rijbewijs, met succes en voldoening te kunnen worden bereden.
19
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Trekslot van motorkap.
Lichtschakelaar.
Handrem,

t0. Stqurslot en motorcontact.
lí. Choke.
12. Startknop.

Parkeerlicht.

13. Asbak.

Regelweerstand voor instrument-

í4. Weerstaod van kachelmotor.

verlichting.

15. Richtingaanwijzer schakelaar.

Schakelaar ruitenwisser.
Zekeringen.

íó. Regeling interieur-temperatuur.

Afstelknop dagteller.

l. Controlelichtje voor de oliedruk
en de thermometer.
2. Benzinestand-aanwiizer.
3. Kilometer-telwêrk (totaal)
4, Ampère-meter.
5. Elektrisch klokie.

6. Controlelichties richtingaanwijzef.
7. Snelheidsmeter,
8. Kilometer-telwerk (voor dagtrips).
9. Instelknop dagtripteller.

17. Versnellingshandel.
8, Schakelaar voorruitvêrwarming,
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Ruitensproeier,

heeft bereikt. Teneinde nu de motorslijtage als gevolg van de koude start

te beperken, dient de machine zo snel mogelijk op temperatuur gebracht
te worden. Dit kan het snelst worden bereikt door de motor arbeid te

De koude start van de motor
Zolang de motor nog maar in redelijk goede conditie verkeert, zal deze
ook onder zeer onSunstige omstandigheden vlot aanslaan en geen aanleiding geven tot onverwachte storingen.
Aannemende, dat de lezer op de hoogte is met de principiële behandeling
van een auto, nl. koppeling intrappen, de eerste versnelling inschakelen,
controleren of de handrem ,,los" is en bij avond zorg te dragen, dat alle
door wet en veiligheid vereiste lampen branden, zal blijken dat men
met de Peugeot vrijwel onmiddellijk kan wegrijden.
Zeker, hierover kan ongetwijfeld worden gediscussieerd. Vele automobilisten zijn van oordeel, dat men de motor eerst wat moet laten warmdraaien alvorens wordt weggereden. Door allerhande proeven en
laboratoriumonderzoekingen is aangetoond, dat een koude start van de
motor ongeveer evenveel ínwendige slijtage veroorzaakt als 50 à 60
kilometer rijden met een machine die een goede werktemperatuur
20

laten verrichten, dus moet men met een koude motor spoedig wegrijden.
Dit dient evenwel met de nodige ,,moed, beleid en trouw" te geschieden.
Als de machine werkelijk steenkoud is, bijvoorbeeld des winters, dan
is de smeerolie in het carter óók koud, dus dik, en zij kan dan ook slechts
traag vloeien.
Nemen we hierbij in aanmerking, dat diverse belangrijke onderdelen in
de motor, zoals zuigers, nokkenas, enz. gesmeerd moeten worden door
de rondspattende olie die uit de krukas en drijfstanglagers geslingerd
wordt dan ligt de conclusie voor de hand, dat hiervan niet veel terecht
kan komen zolang de olie nog te dik, althans niet vloeibaar genoeg is.

De koude start van een zuigerverbrandingsmotor vormt dan ook
eigenlijk een tweeledig probleem.
Enerzijds moet men slijtage van de koude cilinderwanden zoveel mogelijk
beperken door zo snel mogelijk de temperatuur op te voeren, dus moet
de motor flink arbeid verrichten, anderzijds laat de inwendige smering
van de koude motor aanvankelijk het nodÍge te wensen over.

2l

De pedalen zijn zowel
in de Peugeot 403 als in
de 404,,hangend" uitgevoerd, met de scharniêaen aan de bovenkant.

Men dient op dit Sebied dan ook de ,,gulden middenweg" te bewandelen.
Laat de machine in ieder geval niet minutenlang stationair warm draaien.
Dit geeft aanleiding tot neerslag van de behoorlijke hoeveelheden brandstoÍ op de cilinderwanden die de toch al gebrekkige smering nog gebrekkiger maken tengevolge yan verdunning of wegspoelen van de smeerfilm.
En áls de smeerfilm wordt weggespoeld komt de weg vrij voor het
optreden van de zogenaamde ,,corrosieve slijtage". Zolang dê motor
nog koud is, is de verbranding van de benzine onvolledig en ontstaan
verbrandingsresten die, chemisch gesproken, zuur reageren. Deze slaan
neer op de cilinderwanden en veroorzaken corrosie ofsimpelweg roest-

vorming. Dit is óók een vorm van slijtage en geblêken is dat dit verschijnsel rneer schade kan teweegbrengen dan bijvoorbeeld een uur
rijden. Het beste is als volgt te werk te gaan.
Als het niet te koud is - onder,,te koud" te verstaan bijvoorbeeld sterk
vriezend weer-gebruike men de choke liever niet. AIs de motorgoed in
orde is slaat hij wel aan door enkele malen met het gaspedaal te,,pedi"-

puleren, waardoor middels de acceleratiepomp een extra-rijk mengsel

in de inlaatbuis terecht komt.
In autojargon heet dit: ,,lubberen met het gaspedaal". Bijna altijd is de
motor op deze manier aan de gang te houden en dan wordt uiteraard
belangrijk minder brandstof verbruikt dan bij inschakeling van de
choke-apparatuu r.
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l. Slot van de motorkap.
2. Opstelling van de zekeringen.
3. Handrem.
4. Parkeerlicht.
5. Choke.
ó. Contact en contactsleutel.
7. Schakelaar van de ruitenwisser.
8. Versnellingshandel.
L Kachel.
í0. Asbakie.
tí. Warmteregelaar van de kachel.

í2,
í3.
í4.
í5,
íó.

Bediening ruitensproeier.
Regelklep voor verse lucht.
Handschoenenkastie.
Bediening voorruitverwarming.
Weerstand voor instrumentverIichti ng.
17. Richtingaanwiizer.
18. Contactring voor hoornbediening,
19. Lichtschakelaar.
20. Instrumêntênpaneel.

Bedieningspaneel
Yan de Peugeot 1104
l. Oliedrukcontrolelicht en
thermometer Yoor het koel2, Benzinestand.aanwiizer.
3. Bedieningsknop voor het
klokie.
4, Kilometerteller
(totaaltelle.).
5. Dagtripteller
6. Bedieningsknop van de
dagtri pteller.
7. Ampère meter.
8. Elektrisch klokie.
9. Controlelichtle van de clignoteurs.
10. Snelheidsmeter.
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plaatsie óf de garage doet in dit verband niet rer zake; wat wel ter zake
doet is, dat we veelal eerst tot definitief,,opbergen" overgaan tegen de
tijd, dat het verstandig is om onder de wol te kruipen.
Och,'t is allemaal niet zo erg; de auto doet het best, maar het is wederom
een koude start die motorslijtage veroorzaakt en wat nog bedenkelijl<er
is: de machine komt niet meer door haar opwarm-periode heen.
Als gevolg hiervan blijven benzineresten en corrcsieve bestanddelen in
de cilÍnders aanwezig en maken de inwendige omstandígheden in de
motor in dit opzicht nog ongunstiger dan ze bij koude al plegen te zijn.
We hopen, dat we u niet bang gemaakt hebben met dit ernstige verhaal
over de ,,koude start" van een automobielmotor, want vermoedelijk
vraagt u zich nu af wat er dan verder wel allemaal met de auto moet
gebeuren om de wagen in een zo goed mogelijke staat te houden, doch
gelukkig zijn de verdere zorgen eigenlijk minjer drukkend.

Todra de machine blijft doorlopen en wat regelmatiger begint te draaien,
schakelen we, laat ons zeggen na * * minuut in en gaan we rustig

wegrijden.
De uitdrukkíng ,,rustig" is hier werkelijk bijzonder belangrijk. Laat de
machine vooral niet,,razen" want dan komt de smering in het gedrang.
Blijf ook niet langdurig in de eerste versnelling rijden, want dan duurt
de opwarmperiode weer te lang. Ga gewoon rijden, en schakel zodra dit
Iogischerwijze mogelijk is, op naar een hoger ,,werk".
In dit verband is het daarom ook van belang om bij thuiskomst de wagen
meteen dáár neer te zetten waar hij verder kan blijven staan. Wij weten
uít êigen ervaring dat het zo gemakkelijk is om thuis te komen en de
wagen voorlopig néér te zetten met de overweging,,ik rijd hem straks
wel naar binnen". Of dat ,,binnen" nu de tuin is óf het vaste oarkeer24
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Schakelschema van de Pêugeots.

Bil de 403 is de derde versnelling

uitgevoerd als,,prise dirêcte"
en is de vierde versnelling een
,,overdrive".
De 404 heeft de vierde vêrsnelling als ,,prise directe", in combinatie met een iets hogere overbrengingsverhouding in de achteras.

H. C, en B. ziin de verschiliende standen van de regelknop der interieurverwar'
ming. Bil stand H. wordt alle lucht naar de voorruit gevoerd, bii stand C' gaat
ongeveer de helft van de aangevoerde lucht naar de voorruit en de rest naar het
interieur. In stand B. is de voorruityerwarming afgesloten' A-C is de weer'
stand schakelaar voor de kachel. In uitgetrokken stand loopt de elektro'
motor langzamer.
De verse lucht stroomt het interieur binnen bii de pedalen en met de knop F' O.
kan de temperatuur van de lucht geregeld worden.

De lichtschakelaar bevindt zich aan

de linkerkant van dê stuurkolom,
Beweegt men de schakelaar van
onderen naar boven, dan gaat het
stadslicht branden. Wordt de schakelaar naar voren geschoven, dan
tredên de koplampen in functiê,
terwiil in deze stand op en neêr
bewegen in de richting van de stuurkolom overschakelen van dim- op
groot licht tengevolge heeít.

Men dient regelmatig door middel van de oliepeilstok te controleren
hoeveel smeerolie nog in het carter aanwezig is. Dit behoort minstens
iedere 50C km te geschieden, doch 't is tevens afhankelijk van het
gemiddelde verbruil<. AIs we benzine tanken bij een service-station of
bij het garagebedrijf, waar we tot de vasre klanten behoren, doet het
personeel dit gaarne voor ons. Staat het olieniveau bij controle een
tikkeltje onder de maximumaanduiding, dan is dit helemaal niet zo erg.
De inhoud van het oliecarter bedraagt 4 liter en voor normaal gebruik is
een voorraad van + 3 liter olie ook nog voldoende. Het is dus belangrijk
de gepeilde afstanden beneden de maximum-aanduiding op de peilstok
ten naaste bij te kunnen interpreteren ten opzichte van het bij te vullen
KV/antu m.

Indien het olieverbruik van de machine als normaal kan worden beschouwd, laten we zeggen: minder dan 1 liter per 500 à'1000 km, heeft
het geen enkele zin om bijvoorbeeld een halve liter olie toe te voegen
wanneer binnen afzienbare tijd tóch tot olie-verversen moet worden
ovêrgegaan. Natuurlijk dienen de fabrieksvoorschriften omtrent verversen en doorsmeren nauwgezet opgevolgd te worden: deze richtlijnen
zijn niet voor niets opgesteld. Anderzijds behoeft men ook niet zó,,star
in de leer" te zijn als de automobilist die zijn wagen ergens tussen Utrecht
en Zaltbommel liet staan en naar een tankstation ging lopen om olie te
halen, daar het voorgeschreven verversingsgetal iuist op de kilometerteller was verschenen. Een tolerantie van enkele honderden kilometers
meer of minder is volkomen aanvaardbaar.
De fabriek heeít de wagen uitgerust met een vierversnellingsbak die
goed schakelt en flink gebruikt behoort te worden.
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Afmetingen van

de

Peugeot 403.

Afmetingen van de
Peugeot 404.

Optrekdiagram van
de Peugeot 403,
Men kan in de diver-
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se versnellingen ho-

gere snelheden bereiken. doch dit
heeft weinig zin.
De totale optrêktiid wordt hierdoor
beslist niet korter,
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T'JD IN SECONDEN

De inwendige maten van de bagagêruimte. ln noodgevallen kan het reserve'

wiel eventueel worden verwiiderd.
Waal< echter voor te hoge zowel als te la8,e motortoerentallen'
Een geschikte richtlijn is in deze, als maxima in de diverse versnellingen
de navolgende waarden aan te houden:

1| 20 km/uur in de 1e versnelling
t 40 kmi uur in de 2e versnelling
;! 70 km/uur in de 3e versnelling

nogmaals dat deze waarden geen starre Setallen zijn, doch
slechts een richtlijn beogen te bieden' Maar ook is het een feit, dat zware
belasting bij lage toeientallen schade kan opleveren. Een vlotte, intelli-

Wij herhalen

gente, en sportieve behandeling van de motor is hier volstrekt op zijn
Dlaats.

De Peugeot is een echte Franse wagen en daar men de eigenschappen van
een auto kan indelen volgens het land van herkomst, en de Fransen
erkend worden als een bijzonder intelligent, misschien ietwat nerveus
volk, zo is van de Peugeot een Prestatie te verwachten, die karakteristiek
is

voor zijn makers.
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De wagen is niet tevreden met een behandeling ,tzo maar zonder meer".
Weliswaar is een normaal handelsprodukt geen super sportwagen, doch
anderzijds kan men de Peugeot niet over één kam scheren met andere
massaíabrikaten. De wagen eist een behandeling die afgestemd is op de
eigenschappen, welke de constructeurs er zorgvuldig hebben ,,ingelegd".
Behandel de motor niet met een overdreven,,zachte hand", maak
behoorlijk gebruik van de wisselbak en de koppelling; het mág, daar is op
gerekend. Tot slot van dit hoofdstukje nog een goede raad:
,,De Peugeot is snél en stuurt wé|".
Wij zijn geen van allen Fangio's, Brabhams of welke wereldkampioen u
maar wilt oDnoemen.
In het dagelijks leven, met het steeds drukker wordende verkeer

zou

het ons echter best eens kunnen overkomen dat we gedwongen zouden
worden om een ,,narrow escaDe" te forceren.
Maak dan, zo mogelijk, geen gebruik van de renrmen, want hoe goed ze
ook zijn, een ,,gangetie" van over de 100 is niet binnen enkele tientallen
meters te stoPPen.

Wrjk voor het obstakel; kies een uitgangsweg, zo mogelijk naar rechts.
laatste ogenblik, de Peugeot zal binnen de
grenzen van de mogelijkheden gehoorzamen, maar ontwijk vaststaande
obstakels als bomen of betonnen muren.

Stuur!... Stuur tot het
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404

De Peugeot 403 kan
ronddraaien binnen een

cirkel met een diameter
van 9,50 meter. De nieu.
we 404 heeft een draaicirkel van 9,ó5 meter
nodig.

ANTWERPEN

:r

In de eerste vêrsnelling kan de Peugeot 403' beladen mêt viêr personen en
bagage nog op gang komen op een hêlling van + 22oÁ. De 404 doet dit nog op een
beighelfing van ! 25oÁ'Op grote hoogtên kunnen deze getallen iets lager ziin
yanwege rendementsverlies van de motor door de lagere luchtdruk'
!5
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Omdat het velê lezêrs niêt
helêmaal duideliil< zal ziln
in welke waarden hellingen
uitgedrukt worden dient de
hierneven geplaatste tekening.
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Uitgêdrukt in "/o betekent

een helling een zeker aantal

meters stijging per 100
meter afgelegde afstand en
ruwweg kan men zeggen,
dat het aantal graden van
een he!linghoek te naastê
bij de helÍt bedraagt van het
percentage.

?t
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Met een yolle tank en
een verbruik van * 'l op
9 kan de 403 een afstand

i

,|.
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450 km
525 km

afleggen van 450 km.
De 404 gebruikt iets
minder benzine n.l.:t
Í op í0,5. Met eên tankinhoud van 50 liter kan
ongeveer 525 km non.
stop worden afgelegd.
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Bij iedere automobiel behoort een, zij het beperkte, hoeveelheid gereedschap, omdat zonder deze instrumenten eventueel noodzakelijk uit te

voeren herstellingen onmogelijk zouden kunnen worden verricht.
In vroeger jaren, toen de ontwikkeling van de automobiel nog in de
l<inderschoenen stond, gebeurde het niet zelden, dat onderweg het
belangrijkste orgaan van het paardeloze rijtuig, de motor zelf, om de een

i

Boondgereedsehap

of andere reden verstek Iiet gaan. ledere autobestuurder was in die laren
een volleerd monteur en in zo'n geval kwam dan uit de mahoniehouten
gereedschapskist met koperen hoel<lijsten een arsenaal werktuigen te-

voorschijn waar tegenwoordig menige beroepsreparateur trots op zou
zijn. Vuile handen maken was niet eens nodig, want de bestuurder hád die
al ; het was immers onmogelijk een automobielmotor aan de gang te
35

krijgen op de rnanier zoals wij dit tegenwoordig gewend zijn. Een motor
starten zonder earst de motorkap te openen bestond eenvoudig niet en
de startmotor zelf was een zorgvuldig gecultiveerde aanzêtslinger met
een koperen handvat, n"reestal keurig gepoetst.
Gelukkig zijn die tijden voorbij, wij leven in het sleuteltje-draai- en rrekaan-de-knop-tijdperk. De techniek staat voor niets. Maar. . . op deze
wereld is niets volmaakt en ook de knapst bedachte technische constructies kunnen falen en daarom dÍenen wij bij voorbaat enige rekening te
houden met deze mogelijkheid.
Als u de Peugeot nieuw aanschaft, is in de standaarduitrusting enig
noodzakelijk gereedschap te vinden. Primair behoren hieronder een krik,
een wielsleutel en een aanzetslinger om de motor aan te kunnen slaan
indien de startmotor eventueel zou weigeren of indien de spanning van
de batterij ver beneden ,,pari" zou zijn. Verder levert de fabriek nog een
klein etui met een schroevendraaier, enkele steeksleutels van het nieuwste type, tang, en een bougiesleutel. De set steeksleutels is niet compleet
te noemen voor universeel gebruik, doch voor het uitvoeren van kleine
reparaties aan de wagen zelf is de sortering wél doelmatig, omdat de
fabriek ervoor gezorgd heeft dat de meest voorkomende moeren met
het bijbehorende gereedschap bedwongen kunnen worden. Dlt alles
neemt echter niet weg dat het erg prettig kan zijn enig extra-gereedschap
aan boord te hebben.
Hieronder zijn ook te rekenen attributen als een sleepkabeltje van nylon
(neemt weinig plaats in) en een blikje of plastic busje waarin een of twee
liter reservebenzine kan worden medegenomen.
Verder kan enige aanvulling van het standaard-gereedschap helemaal geen

kwaad. Wij denken hier aan het volgende lijstje, dat iedereen naar
behoefte kan uitbreiden en vervolmaken:
M iddelgrote schroefsleutel
Looplampje
Klein tangetje
Stukje draad (elektrisch)
Klei n sch roevend raaiertie
Enige reservelampjes
Rolletje isolatieband
Stukle dun buigzaam ijzerdraad
Stukje plastic leidÍng
Het bekende driehoekige Ho-stopsein kan een nuttig accessoire zijn,
niet alleen voor uzelf, doch mogeliik
ook ten dienste van andere weggebruikers. U weet toch, dat u verplicht bent een reÍlecterende rode
driehoek of een brandend rood licht
30 m stroomopwaarts op straat te
plaatsên, als uw achterverlichting
hêt in het donker vertikt, terwill de
wagên op de rirbaan staat?

WieIen
venwisselen

In de tegenwoordige tijd zijn onze banden zó goed, dat we bijna vergeren
zouden dat buitenbanden door onze eigen schuld (b.v. veelvuldig sioep_

randen raken) of pech wel eens levensgevaarlijk beschadigd kunnen
worden. Plotselinge,,klapbanden" komen heden ten dage bijna niet
meer voor. Hiermede bedoelen wij de werkelijk spontaan optredende
en fatale bandbreuk. Want, dank zij de enornr goede kwaliteit van de
moderne band ontstaat óók zelfs bij een canvasbreuk oD normale
manier een lek, omdat eerst de binnenband op de beschadigde canvas_
draden doorschuurt. Meestal loopt dan de band leeg als de wagen stil_
staat. Een lekke band mag daarom nocit,,zomaar" en als't ware auto_

matisch gerepareerd worden. Men moet zich aívragen, waaróm de
binnen_
band lek geworden is en de buitenband inwendig goed inspecteren.
Van enige aístand kunnen we ook geinakkelijk zien tf de bandenspanning
nog ten naaste bij normaal is. Onderlinge vergelijking is daarom
een
heel bruikbare maarstaf. Regelmatig op de bandèn ietten biedt ook nog
dit voordeel, dat we bijtijds abnormale verschijnselen opmerken. ZijÀ
de slijtagesymptomen van de vier banden niet, globaal, onderling
ver_
gelijkbaar, dan is er beslist iets aan de hand met de stuurwieluitlijning,
met de achterwielophanging of uitbalancering der wielen.

De krik past n een onder de
carrosserie aangêbrachte steun
aan de ziikant Yan dê wagen.
Deze plaats is te prefêreren
ingeval een achterband lek is
geworden.

Om hêt wiel gemakkelijk op
de naaí te schuiven kan men

gebruik maken yan het
wringiizer van de bougieI eute l.
Een uiteinde hiervan heeft
een k!ein dopiê dat past op

s

de kop van een der wielbouten.

Volgens biigaande afbêelding steekt men dit attribuut door een boutgat yan
het wiel en vervolgens
schuift men het wiel op de
naaf.

Draai de wielbouteí behooriijk, doch niet,ronmenselijl<", vast en doe dit zo
gelilkmatig mogelijk.
Ongeliikmatig aangehaalde
wielbouten kunnen aanleiding geven tot deformatie
van de remtrommel,
Onder de achterbumper bevinden zich evenêens aan iedêrê
kant holle inschuifbalkies voor
de krik.
Bedenk echter, dat door de
stiifheid van het chassis ook het
andere achterwiel ontlastwordt,
waardoor de wagen zou kunnên
wegschuiven.

Ook onder de voorbumper bevinden zich zowel links als rechts
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kan
kriksteunen, De,,vilzel"
worden,,opgewonden" met dezelfde sleutel die op de wielmoeren past; zie ook pag.34.
Tracht de krik zo te plaatsen,
dat bii gelichte wagen de Yoet
van de krik nagenoeg loodrecht
onder het kriksteunpunt komt
te staan.

Vertoont een van de banden een plaarselijke verdikking of knobbel dan

is inwendige inspectie gewenst, want meestal wordt die oneffenheid
veroorzaakt door een beschadiging van het karkas.
Let ook met aandacht op de gedeelten van het loopvlak die te zien zijn
als we op de wagen toelopen. Het zou beslist niet de eerste keer zijn
dat we een spijker of steentiê in de band zien zitten. Als de auto op de
hefbrug gaat terwille van een smeerbeurt, is dit een welkome gelegenheid om de binnenzijvlakken van de banden te controleren.
En ondanks onze voortreffelijke banden en de attentíe die we daaraan
besteden, zal't heus wel eens kunnen gebeuren, dat we eigenhandig
het reservewiel moeten monteren. Dat is geen ramp. Onder de carrosserie bevinden zich, zowel aan de zijkant, de voorkant als de achterkant,
vierkante, aan het uiteinde open kokerbalken, waarin het uitsteeksel
van de krik Dast.
Welke mogelijkheid men wil benutten hangt van de siruatie af, dus van
de plaats waar de te vervangen ,,patiënt" zich bevindt.
Bij gebruikmaking van een der achterste steunen moet men wel bedenken, dat door de stijfheid van de carrosserie ook het niet te verwisselen
wiel aan de andere kant behoorlijk ontlast wordt. Hierdoor is de kans
nÍet denkbeeldig, dat ondanks een toed vastgetrokken handrem, de
waten toch kan gaan schuiven.
In geval van een lekke achterband kan men beter de zijsteun gebruiken.
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Mêt de voet wordt de buitenband aan de
tegenovêÍgestelde kant van het ventiel
ondêr in het diepe gedeelte van hêt wiel
gedrukt, dan kan aan de overzijde,
dus bii het ventiê|, met een bandenIichter de draad van de band over de
velgrand gehaald worden.

ls er sprake van een lekke voorband, dan is de betreffende vóórsteun
heel doelmatig.
De op de grond staande wielen blokkeren met blokjes hout of stenen is
altijd een aanbevelenswaardige veiligheidsmaatregel.
Om het reservewiel gemakkelijk te monteren kan men gebruik maken
van het wringijzer van de bougiesleutel. Steek deze door een boutgat
van het wiel en plaats het uiteinde op de onderste wielbout. Vervolgens
kan men het wiel via deze stang naar de naaf en op de boutgaten schuiven,

Mêt het tevoorschijnhalen van de binnenband dient men toch wel voorzichtig
te ziin. Soms zitten dê binnenbanden
stêvig vastgeplakt en dan is inscheuren
geen denkbeeldig gevaar. Let ook op
dat het ventiel niet bekneld raakt.

W

zoals in de tekening hiernaast is voorgesteld. Schroef de wielmoeren
goed en gelijkmatig vast, doch overdrijf dit nu ook weer niet. Te vast
aangehaalde mceren

zijn moeilijk los te krijgen, terwijl de

l<ans op

boutbreuk verhoogd wordt.

flet de- en rn{)nteren

van de band aan de zijde tegenover het
ventiel oyer de velgrand gebracht.

ZGX
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Tenslotte wordt de band bij het ventiet,
zo mogeliik met een rubber hamer, over
de wielrand gewerkt.
Zorg ervoor dat aan de têgenoyergestelde kant de draad van de band goed
in het diepe gedeeltê van het wiel ligt.

za-ê\s
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Bil het omleggen van de band gaan we
in omgekeerde volgorde te werk, Nadat
de zwak opgepompte binnenband op
zijn plaats is gebracht wordt de draad

rrarr banden
De mogelijkheid zou zich voor kunnen doen dat u zelf voor de noodzaak
komt te staan om een buitenband van een wiel te demonteren,
teneinde de binnenband te kunnen reDareren of te monteren.
Indien de binnenband niet helemaal leeg is dient eerst het ventielbinnenwerk eruit te worden genomen. Hiervoor bestaan ventieldopjes met een
tweepuntig uiteinde, waarmee het ventielbinnenwerk kan worden uit40
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geschroefd. Als de band leeg is moet aan de tegenovergestelde kant van
het ventiel de hiel of draad van de buitenband in het diepe gedeelte van
de velg gelegd worden. Zoals afgebeeld, gaat dit soms gemakkelijk met
de voet. De mogelijkheid bestaat echter ook, dat dit moeilijkheden
oplevert, doch dan kán men zich behelpen door met behulp van de krik
een wiel van de wagen op de band van het plat liggende wiel te laten
zakken. Vervolgens kan men met enig gereedschap, bij voorkeur bandenlichters, vrij gemakkelijk de draad of hiel van de band in de buurt
van het ventiel, over de rand van de velg lichten. Nadat de draad of hiel
van de buitenband geheel buiten het wiel is gebracht kan de binnenband
gemakkelijk te voorsch ijn worden gehaald. Het monteren van de binnenen buitenband geschiedt uiteraard in omgekeerde volgorde.

Vóór de binnenband in de buitenband gelegd wordt dient men echter
eerst de binnenzijde van de buitenband te inspecteren op de mogelijke
aanwezigheid van een ingedrongen spijker ofandere beschadigingen, die
verwijderd of zo mogelijk verholpen dienen te worden.

Men brengt een weinig lucht in de binnenband, nadat natuurlijk het
ventielbinnenwerk is aangebracht. Deze lucht dient slechts om te voorkomen, dat de binnenband eventueel in plooien komt te liggen. De
binnenband wordt nu in de buitenband gelegd en men steke het ventiel
in het daarvoor bestemde gat. Vervolgens wordt de draad of hiel van de
buitenband aan de tegenovergestelde kant van het ventiel over de rand
van de velg gedrult. Terwijl men met de voet het omgelegde deel van
de buitenband in het diepe gedeelte van de velg drukt kan de band
over een steeds groter deel van de velgrand gebracht worden. Dit werk
dient eigenlijk te geschieden met behulp van een rubber hamer, zoals de
foto's aantonen. Meestal echter zullen we dit instrument niet bij de hand
hebben, doch de banden laten zich er zó gemakkelijk omleggen, dat dit
karwei wel met de voet kan geschieden, mits men ervoor zorgt, dat het
reeds omgelegde gedeelte van de buitenband goed in het diepe gedeelte
van de velg ligt. Ligt de band eenmaal om het wiel dan is even schudden
voldoende om buiten- en binnenband goed op hun plaats te brengen.
Thans behoeft de band nog slechts opgepompt te worden.

Wordt de band voorlopig voor het reservewiel bestemd, dan is het
verstandig om de spanning wat hoger te kiezen dan door de íabriek is
voorgeschreven. Misschien wordt er maandenlang niet naar het wiel
omgekeken en dan is het praktisch wanneer er genoeg lucht in is indien

we er gebruik van moeten maken. Voor de voorgeschreven bandenspanningen zie men de technische gegevens op pagina 143 en 145.
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Wie niet sÍerk is
rnoeÍ slirn nijn
Noodvoorzieningen onderweg
De moderne automobilist is op geen enkele wijze te vergelijken met de
,,clauffeurs" (letterlijk: stokers) uit de kleuterjaren van het motorrijtuig, toen deze lieden noodgedwongen wel handige monteurs moesten
zijn, omdat de voertuigen ieder ogenblik een of andere storing konden
vertonen. Tegenwoordig behoeft men, en terecht, van de technische
behandeling van de wagen niet veel meer te weten dan datgene wat
culmineert in een goede bediening van de organen en het onderhoud
van de wagen.

Toch kan het onder bepaalde omstandigheden gebeuren, dat zich kleine
storinSen of onaangenaamheden voordoen waaruit men zich met enige
handigheid best kan redden. Op deze en nog enkele volgende pagina's
zijn enkele tips te vinden, die in voorkomende gevallen van dienst kunnen

zijn. Men moet er echter wel rekening mee houden, dat provisorische
voorzieningen altijd slechts een tijdelijk karakter mogen dragen.

Moeren, schroeíjes en bouten
Het kan maar al te gemakkelijk voorkomen, dat voor het verrichten van
een of andere reparatie schroeven of boutjes nodig zijn en dat we dergelijke onderdelen niet bij de hand hebben. Uit ondervinding weten wij
ook, dat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden een of ander schroefje
of moertje kan zoekraken door vallen of wegspringen en soms is zo'n
ding dan helemaal niet meer te vinden, Als we maar met enig overleg
te werk gaan behoeft zoiets volstrekt niettot een ramp te leiden, Een
automobiel bevat een uitgebreide verzameling schroeven en boutjes en
op vele plaatsen kan zo'n onderdeel wel ,,even" gemist worden,
Natuurlijk is het logisch, dat zoveel mogelijk passend materiaal moet
worden opgezocht. Zelftappende sch roefles zijn dikwijls heel gemakkelijk.
In het wageninterieur zijn ze vaak, nl. bij raam- en bekledingslijsten, in
diverse maten te vinden. De bedoeling is, dat we ons even weten te
behelpen; daarom het volgende typische voorbeeld.
Op de parkeerstrook langs een van onze grote verkeerswegen stond op
een avond een auto, of liever: de wagen lág daar met een achterwiel te
kort. Toen we er langs stoven, zagen we dit alles in het licht van de
koplampen, ook de eigenaar die om hulp vroeg. Stoppen (op de parkeerstrook), achteruitrijden en uitstappen, Tja, hij had een wiel verloren;
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kennelijk waren de wielmoeren kortgeleden niet goed vast gezet, want
die waren allemaal weg! Het wiel had hij inmiddels teruggevonden in de
berm. Natuurlijk waren de boutgaten behoorlijk beschadigd er.enals de
bouten op de wielnaaf als gevolg van het gedurende enige tijd rijden met
losse moeren. Dat de goede man dit niet gehoord of gevoeld heeft is een
raadsel, doch doet hier niet ter zake. Of we maar zo vriendelijk wilden
zijn, in een naburige stad moeren te halen of vandaar hulp te zenden.
Dit alles was echter niet nodig. We hebben het reservewiel gemonteerd
met behulp van drie moeren, door van ieder ander wiel van de wagen
één moer te lenen! Dat zoiets geen blijvende situatie kan zijn is duidelijk
doch met zo'n noodvoorziening rustig door te rijden is, vooral in
Nederland geen bezwaar; gauw genoeg wordt een plaats bereikt waar
permanente voorzieningen kunnen worden getroffen.

neme een touwtje, indien niet aanwezig, zijn schoenveter. Vervolgens
wordt de beschadigde plaats van de binnenband iets opgetrokken, zoals
de slurf van een kinderballonnetje en nu gaan we met behulp van de
schoenveter dat opgetrokken slurfje afbinden. Zo strak wikkelen als u
kunt, anders wordt de afgebonden plaats niet luchtdicht; tenslotte een
goed plat l<noopje op de wikkeling leggen en de zaak voorzichtig monteren, oppompen en verder rijden. Het behoeft geen betoog, dat die
binnenband een dergelijke behandeling ,,helemaal niet leuk vindt" en
dat het exemplaar later voor verder gebruik moet worden afgekeurd.
Op een goed moment kan echter de mogelijkheid om verder te kunnen
rijden belangrijker zijn dan de financiêle strop als gevolg van een vernielde binnenband.

Het bevestigen Yan de sleepkabel

Lekke banden

In principe kan velerlei materiaal als sleepkabel dienen, doch het

aan-

Het is vanzelfsprekend, dat de banden in een zo goed mogelijke conditie
moeten verkeren, doch desondanks komt een lekke band nog wel eens
voor. Geen nood; er is een reservewiel aan boord, doch ook de band van

bevelenswaardigste is wel nylon of henneptouw. Kant en klaar gekochte
sleepkabels zijn meestal aan weerszijden voorzien van een aangesplitst
oog of een zgn, harpsluiting, zodat aansluiting aan de wagen niet veel

dit wiel kan lek worden I
Behalve dat we een pomp nodig hebben om de band wederom op
spanning te brengen dient er ool< plakmateriaal en gereedschap te zi1n
om de binnenband te kunnen reDareren. Nu levert Let ontbreken van die
pomp meestal niet het grootste bezwaar, want (tenminste in Nederland)
beschikt men in bijna iedere woning over een fietspomp, die na enige
adaptatie bruikbaar te maken is. Het noodzakelijl<e plal<materiaal is
dikwijls helemaal niet aanwezig en daar staan we dan, rnet een gaatie in
de binnenband als gevolg van een ingereden spijker of wat dan ook.

moeilijkheden oplevert. Rest nog de vraag: waaraan moet de kabel
worden vastgemaakt? Natuurlijk nooit, wat echter vaak gebeurt, aan
vitale onderdelen van de voorwielophanging of de stuurinrichting.
Tijdens het slepen, bij wegrijden of remmen, is de kans op een fikse ruk
groot, waardoor dergelijke onderdelen licht ontzet kunnen raken. Dat

Aannemende, dat u graag verder wilt rijden en dat later de aanschaífing
van een nieuwe binnenband niet op onoverkomelijl<e financiële bezwaren
stuit, kan, yr'at men noernt een ,,paardenmiddel" worden toegepast. Men

een bumper al eens een beetle verbuigt is niet zó erg.
Heeít de kabel of het touw geen aangesplitste ogen, dan zal geknoopt
moeten worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur geen platte knopen.
Deze gaan weliswaar niet los, doch trekken zó yast dat ze meestal niet
meer los te krijgen zijn. Maak voor een eventuele touwbevestiging liever
gebruik van een mastworp of maak een lus met twee halve steken, zie
hiervoor de betreffende afbeeldingen.

Slepen en gesleept worden
De mogelijkheid kan zich voordoen dat tengevolge van een of andere

Een klein lel<je in een binnenband kan als
noodmaatrêgel afgebonden worden met een
touwtie oí een schoênveter.
Men moet echter wel bedenken dat dit een
paardenmiddel is, een noodoplossing, dus
van tijdeliike aard.
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Een touw vastgeknoopt
door middel van twee halve
stêken. Deze knoop is wel
los te maken en gaat niet
vanzelf los.

Touwbevestiging door middel van een mastworp. Zolang hieraan getrokken wordt gaat
de knoop niet los.
Vergelijk de mastworp met de tweê halve
steken.
Twee halve stêken vormen een mastworp

om het touw en niet om het tê trekken

De scharnierpunten van de ruitenwisser-

armen zijn erg dankbaar Yoor een
druppel olie van tiid tot tiid. Dit kan
eyentueel met de oliepeilstok geschieden. Door goed gangbare scharnieren
wordt het ruitenwisserblad beter tegen
de ruit gedrukt.

obiect.

ernstige storing een wagen door een andere auto Sesleept moet worden;
het kan ook zijn, dat u iemand anders een dienst wilt bewijzen door
diens voertuig op sleeptouw te nemen.
In de eerste versnelling is de Peugeot opvallend sterk en in staat, om een
behoorlijk grote wagen mede te nemên, natuurlijk echter met de nodiSê
restricties. De motor kan urenlang trekken, met inachtneming van een
behoorlijk toerental in verband met de noodzakelijk door de ventilator

te

produceren koellucht, Bij trekken over zeer lange afstanden kan
echter de versnellingsbak warm worden indien deze permanent

gebruikt moet worden, door de inwendige wrijving.
Spreek met de andere bestuurder een code af, bijvoorbeeld: sleepwagen

seint met stoplichten : attentie. Gesleepte wagen geeft enkele remrukjes

:

gaarne stoppen. Sleper zwaait arm op en neer

:

gaat vaart

De scharnieren en het slot van het kofferdeksel ziin eveneens zeet dankbaar voor
een periodieke kleine olie voorziening.

Het voorkomt roesten en rammelen.

minderen.

Smeer 'm met de oliepeilstok
ledere automobiel heeft zo hier en daar draai- en scharnierpunten die
terwille van de goede functie af en toe eens een druppel olie nodig
hebben. Nu moet men om te kunnen smeren olie bij de hand hebben en
lang niet overal staan de oliespuitjes voor het grijpen, doch ook hiervoor
is raad. ln ieder geval is er olie in het carter van de motor (laat ons dát
tenminste hopen) en er is ook een oliepeilstok waarmede de stand van
de olie gecontroleerd kan en moet worden. Met de peilstok kunnen wij
gemakkelijk enkele druppels olie aanbrengen op de plaatsen waar aan
dit smeermiddel behoefte bestaat. Natuurlijk moeten we wel opletten

dat wij met deze manipulaties geen zand of ander vuil in de motor
brengen.

De deursloten en de draaipunten van de ruitenwisser bijvoorbeeld zijn
dankbare objecten om af en toe eens te smeren.
Deze smeermanipulaties gelukken het beste als de motor nog koud of
lauw is, omdat de olie dan dikker is waardoor een grotere hoeveelheid
aan de peilstok blijft hangen.
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De scharnieren en het slot van de ventilatieraampies dienen eveneens af en
toê gesmeerd te wordên, doch beperkt
u tot het bovenste scharnierpunt. lndiên men het onderste draaipunt van
olie wil voorzien wordt de rubber sluitsponning vet en raakt hierdoor aan-

getast.
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tï1w

T[assen

en

poetsen
Onvermijdelijk dient een auto af en toe eens een grondige schoonmaakbeurt te ondergaan, ook al wordt de wagen gebruikt gedurende een
període van mooi weer. Bij regen ontstaat modder en bij droog weer is
de atmosfeer stoffig.

De meest voor de hand liggende attributèn waarmede de wasbeurt
begonnen kan worden, zijn: water, spons en zeemlap. Gebruik rijketijk
water, tijdens het vegen met de spons dient hierin geknepen te worden
om voldoende water over de laklaag te doen vloeien, dit om het vormen
van krassen of dof worden te voorkomen door de met de spons losgemaakte zand- of stofdeeltjes met water weg te spoelen. De auto-accessoireshandel levert voor wasdoeleinden borstels uit rubber vervaardigd,
die van binnen hol zijn en op een waterslang kunnen worden aangesloten.
Deze wasborstels zijn zeer doelmatig, doch men moet uiteraard in de
gelegenheid zijn om dergelijke attributen te kunnen gebruiken, ten
slotte gaat het met enkele emmers water ook.
Laat ons aannemen dat de wagen met de spons gewassen is, dan komt de
49
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procedure van het droogzemen. Een goede ouderwetse zeem is hiervoor
nog steeds het meest geschikt.
Bij het wassen van auto's worden de zemenlappen echter tamelijk gauw
vuil en vet, doch hieraan zijn we meestal zelf schuldig. Op plaatsen waar
zich vet kan bevinden, bijvoorbeeld op de wielen, waar vet of olie uit de
wiellagers terecht kan komen, moet de zeem natuurlijk niet gehanteerd
worden, hoewel we hiertoe uit gemakzucht graag geneigd zijn.
Uit ervaring is verder gebleken dat het gebruik van de ,,huishoud-zeem"
voor het wassen van de auto nogal eens moeilijkheden kan opleveren
ten opzichte van de verantwoordelijkheid voor de algemene en kwalitatieve toestand van de zeem. Geef de auto daarom een eigen spons en
zeem, maar, laat deze onderdelen bij de wagen, anders ontstaan deze
zeem-uitleen-problemen telkens opnieuw.
Het lijkt allemaal zo eenvoudig en het is bijnaoverbodig om te vertellen,
doch begin de auto te wassen bij de hooggelegen gedeelten, eerst het
dak en de ramen. Dient de watervoorziening met emmers te geschieden,
neem voor de ramen dan schoon water en een goed uitgespoelde spons
en zeem; dit voorkomt de kans op het ontstaan van krassen op de ruiten.
Werk vervolgens naar beneden tot de wagen klaar is.
Er bestaan tegenwoordig verschillende chemische middelen die aan het
was\Mater kunnen worden toegevoegd en een vuil oplossende functie
moeten hebben. De stoffen zijn vloeibaar en worden in flesjes of busles
geleverd. Het gebruik is analoog aan de wijze waarop huisvrouwen een
scheutje Lodaline of overeenkomstig middel aan het omv/aswater toevoegen. Of men deze middelen al dan niet wil gebruiken is meestal een
kwestie van persoonlijke smaak en ervaring.
Zeker is echter dat verschillende chemische toevoegingen een nadelige
invloed kunnen uitoefenen op de aanwezige waslaag.

De moderne siliconen-wassoorten bieden een uitstêkende bescherming tegen
weersinvloeden en hebben sterke wa.
terafstotende eigenschappen. De houdbaarheid van dergelijke goede wassoorten is ongeveer vier à zes weken.
50

Af en toe diênt ook
de stofzuiger eêns
gêbruikt tê worden
om vuil en zand Yan
de vloer te Yerwiideren. Zand veroorzaakt een zeer
belangrijk snellere
slijtage van deze
Yloermatten.

Laat ons nu maar aannemen dat de auto goed gewassen is, zo'n moeilijk
karwei is het ten slotte niet, dan dient de laklaag eigenlijk tegen verwerende invloeden beschermd te worden.
Tegenwoordig zijn hiervoor verschillende heel doelmatige wassoorten
te verkrijgen.
De taak van de op te brengen waslaag is tweeledig. In de eerste plaats is
door het aanbrengen van was een hoger glanzend effect te bereiken
doordat eventuele kleine poriën in de laklaag worden opgevuld. In de
tweede plaats kan de waslaag de oppervlakte van de lal< tegen verwerende
invloeden beschermen. Het is een bekend feit dat in de kuststreken van
ons land de automobielen sneller roesten en dof worden dan verderoo in
het binnenland. Kennelijk wcrdt dit veroorzaakt doorde meestal overheersende zeewind. Dit toont enigszins aan dat het wel degelijk zin heeft
om de laklaag tegen oxydatie eni oÍ verwering te beschermen.
Nu rest nog de delicate vraag welke wassoorten gebruikt dienen te

woroen.
Er worden heel veel auto-wassoorten verkocht en misschien is het ene
Om

het chroom-

werk te conserveren

di€nt dit ook op
gezêttê tijden gepoêtst tê worden.
Doe dit met normale poetsmiddelen
die hiervoor in de
handel verkriigbaar
zijn. Na de,,poetsprocedure" in de
siliconenwas zetten
geeft een bêhoorlijke anticorrosieve

bescherming voor
viêr à zês wêken.

fabrikaat iets beter dan het andere: door het nemen van laboratoriumproeven zou dit tot uiting kunnen komen, doch daartoe zijn wij nu
eenmaal niet in staat.
Men dient wassoorten te gebruiken van te goeder naam en faam bekend
staande fabrikaten en de bijgeleverde instructies op te volgen.
Het resultaat yan een opgebrachte waslaag is beter naarmate de oppervlakte van de laklaag gladder is, en zo bestaan er ook poetsmiddelen
waarmede de lak glad gepoetst kan worden alvorens de was wordt aangebracht. Ook hiervoor dient men bekende produkten te gebruiken en
de bijgeleverde instructies op te volgen, ofzich door vakmensen te laten
voorl ichten,

De meeste poetsmiddelen bestaan uit twee soorten. Omdat de laklaag
goed glad moet zijn alvorens de was wordt aangebracht, dient meestal
eerst met de gladmakende materialen gewerkt te worden. Deze stoffen
hebben gewoonlijk een ietwat schurende of polijstende functie en worden
in de wandeling wel reinigers of ,,cleaners" genoemd. Vaak vormt deze
behandeling het zwaarste karwei en vereist de meeste zorg omdat hiermede de basis wordt gelegd van het latere resultaat.
Gebruik zo mogelijk materialen van eenzelíde merk, d.w.z. reinigers met
daarbij behorende wassoorten.
Men moet er zich echter wel op voorbereiden dat echt goed poetsen
van een auto een arbeidsintensief karwei is en dat dit bij voorkeur niet
in de zon moet gebeuren; dat is niet goed voor u en ook niet voor de
auto. In de zon droogt de was veel te snel, maar uw rug niet.
Door het snelle drogen van de opgebrachte poetsmiddelen gaat de
uitwerking van het preparaat goeddeels verloren. Zodoende wordt een
groot gedeelte van het werk nutteloos verricht.

Ontvlehken
van de bekleding
lndien vlekken op de bekleding zijn gekomen, dienr men zich eerst af te
vragen waar deze door ontstaan zijn.
Het verwijderen van vlekken is meestal een kwestie van het kiezen van

het iuiste oplosmiddel waarmede de stoííen bewerkt

Het is zeer aanbevelenswaardig om
af en toe ook eens
onder dê Yloermatten te kiiken.
Dikwiils Yerzamelt
zich hieronder enig
lekwater en dit geeft
aanleidingtot roestvorming die door
een regelmatige inspectie kan worden
voorkomen.

moeten

worden.
Vetten en oliên kunnen bewerkt worden met ether, wasbenzine oftetra.
De beide eerste middelen zijn erg brandbaar en daarom gevaarlijk.
Tetra (tetrachloorkoolstof) is niet brandbaar, hêt is zelfs als blusmiddel
bij benzinebrand te gebruiken. Suiker en koffieresten lossen niet op in
benzine of tetra en aanverwante artikelen. Bij kunstleersoorten bereikt men meestal de beste resultaten met water en zeep. Dit soort
vlekken kunt u het beste met gewoon warm water te lijf gaan. Overigens
kan het raadzaam zijn om betreffende dit onderwerp ervaren huisvrouwen te raadplegen, zij zijn mêestal beter op de hoogte van beroemde
huis-, tuin- of keukentrucjes dan wij mannen. Bovendien bestaat dan nog
een kleine kans dat zij zeggen:,,Laat mij dat maar doen want dat l<un jij
oó

-****:*-u*-'---.$**.*.
toch niet", Natuurlijk moet u dan tegenpruttelen om geen verkeerde
indruk te wekken,

Wordt de wagen veel gebruikt op het platteland, dan
dat het interieur erg stoffig wordt.

is het

onvermijdelijk

Hanteer de stofzuiger en zo nodig de mattenklopper, Gebruik dit laatste
onderdeel wel met enig beleid, want ten slotte kan alles kapot. Zwarte
vloermatten kunnen uitstekend opgeknapt worden door ze uit de wagen
te halen en ze plat neer te leggen en af te schrobben.
Indien ze toch nog ílets van l<leur blijven, laat ze dan eerst helemaal
drogen, waarna zwarte matten met bandenlak kunnen worden bewerkt.
Bandenlak is in kleine busjes verkrijgbaar bij de auro-accessoireshandel
of bij uw garage. Gekleurde rubbermatten kunnen met Vim of een ander
schuurmiddel geboend worden. Vettige zeeppoedersoorten zijn ongeschikt, híer worden de matten plakkerig van.
Toegegeven dat de navolgende raad met ontvleklcen niet veel te maken
heeft, doch uw wagen wordt geleverd in normale standaard kleuren.
Het kan bijzonder aangenaam zijn om een klein potje met verf van de
betreffende kleur voorhanden te hebben. Heel vaal< kan dan met een
klein penseeltje hier of daar een krasje of beschadiging worden weggewerKr.

De moderne automobielen hebben veelal bekleding van kunstleder of plastic

materialên, Deze laten zich hêt beste reinigen met water en zeep, ls de bekleding
voorzien van veel poriën dan kan het gebrqik van een schuiertje betere resultaten
opleveren dan êen spons. Nawassen met schoon water is aanbevelenswaardig,
zulks om te voorkomen dat de oppervlaktê,,plakkerig', zou kunnen worden,

íb%,.

Yoorlcornerr
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Bii automobielen
kan op verschillende plaatsen gemakkelijl< roestvorming
optreden, vooral op

plaatsèn die door
hun vorm na het
wassen of regen
lang vochtig blijven.

Bil de Peugeot

Roest of corrosie is een van de grootste vijanden van de moderne
automobiel en wij dienen het voertuig zoveel mogelijk tegen deze vijand

is

het koífêrdekselslot
nogal vatbaar Yoor

roestvorming.

te beschermen.
Bij de verdedigingsmaatregelen tegen de inwerking van pel<el en dergelijke stoffen komen diverse afweermiddelen ter sprake, waaromtrent
in het volgende hoofdstuk méér.
Belangrijk is eveneens dat over de gehele wagen de laklaag zoveel
mogelijk onbeschadigd is. De lak dient nl. niet alleen om de auto een
fraai uiterlijk te geven, doch moet ook het metaal beschermen tegen
verwering en roest.
In dit licht gezien is dan ook een afdekking van de laklaag door een goede
wassoort van belang want de oppervlakte-laag wordt hierdoor harder
en beter bestand tegen beschadiging.
Roestvorming is ook een vijand van de elektrische installatie.
Van tijd tot tijd, bijvoorbeeld bij de vóór- en najaarsbeurten is het nuttig
om de diverse achter- en stoplampen en clignoteurs te openen en te
inspecteren. De fittingen en lampvoetjes blijken wel eens ílink aangetast
te zijn door binnengedrongen vocht, met slecht contact of niet branden

van het lampje als gevolg. Een en ander schoonmaken doet de betrouwbaarheid van de verlichting sterk toenemen. ls men toch bezig aan een

dergelijke inspectie let dan tevens even op de toestand der lampjes.
Tijn er lampjes bij die van binnen nogal zwart aangebrand zijn, dan
komen dergelijke exemplaren voor vervanging in aanmerking. Een van
binnen zwart geblakerd lampje is meestal erg dicht bij het einde van zijn
levensd

u u

r.

Andere plaatsen waar ongemerkt nogal ernstige roestvorming

kan

optreden zijn de sluitranden van de diverse carrosseriedelen en onder
rubber afdichtingsstrippen. Een regelmatige inspectie is aanbevelenswaardig en zonodig moet een en ander blank gemaakt en opnieuw in de
verf worden gezet.
Roestvorming treedt vooral sterk op indien de wagen niet oí heel weinig
gebruikt wordt en regelmatig buiten staat. Rijden door de regen is voor
een auto niet zo erg als voortdurend stil buiten in een permanente
drupregen staan.
Vooral in de kuststreken in ons land geldt de stelregel: rust-roest,
hetgeen veroorzaakt wordt door de regelmatig heersende zeewinden.

Fliernaast Iinkst Bii
achterraam,
het
waar hêt bovengedeelte van de carrosserie aansluit op

de ,,onderbouw"
wil ook wel roest
optreden. Een regelmatige inspectie
kan veel kosten
Yoorl<omen.

worden aangebracht. ,,Tectyleren" is eveneens uitstekend, doch ook de
onderkant vet spuiten met de nevelspuit is zeer doelmatig.
Bij ijzel en sneeuw gaat onze onvolprezen Rijkswaterstaat over tot het
,,pekeloffensief" en onder veel omstandigheden is dit een van de weinige
middelen waarmede de wegen berijdbaar gemaakt kunnen worden, doch
pekel is een van de grootste vijanden van de auto.
De vloeistof heeft een groot doordringingsvermogen en zout bezit de
eigenschap om metalen sterl< corrosief aan te tasten, redenen waarom
enige beschermingsmaatregelen wel degelijk zin hebben.
Het spreekt welhaast vanzelf dat voor de wintermaanden de elektrische
installatie in een zo goed mogelijke conditie dient te verkeren. Met de
lange avonden is veel licht nodig, terwijl des morgens aanslaan van de
koude motor relatief veel energie kost. Voor een correct onderhoud van
de accu zie men pag. I 30 en 1 31. Hieraan is echter nog toe te voegen dat de

Seizoensvelfzo]Í.grng
a

De overgang van winter naar zomer en omgekeerd levert uitstekende
momenten om de auto eens een iets grondiger beurt te doen ondergaan
dan gewoonlijk.
Als de zomer voorbij is en de herfst en winter gaan naderen breekt voor
de auto evenals voor de mensen een minder aangename periode aan.

In de eerste plaats moeten wij ons afvragen en controleren of

de

banden nog enig profiel hebben. Vallende bladeren maken de wegen
glad, en vrij zeker hebben wij in de toekomst sneeuw en ijzel te verwachten. Worden de banden te glad dan kunnen fikse slippartijen het
gevolg zijn. U bent dan bovendien nog strafbaar, omdat uw banden over
de gehele omtrek proíiel moeten hebben, terwijl uw verzekeringmaatschappij misschien niet uitbetaalt indien een ongeluk zou plaatshebben.
Ook kan, indien het karkas nog van goede kwaliteit is, de band van een
nieuw loopvlak worden voorzien.
Vervolgens dienen wij allerhande maatregelen te nemen waardoor de
slechtere weersomstandigheden de wagen in zijn geheel zo min mogelijk
kunnen aantasten.
AIle draai- en scharnierpunten dienen goed en veelvuldig gesmeerd te
worden onder het motto: ,,waar vet is komt geen water'" Zet de wagen
ook eens op de hefbrug en inspecteer de onderzijde. Op de plaatsen waar
kans is op roestvorming kan misschien wat ,,Bittac" (een teerprodukt)
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gemiddelde levensduur van een accu meestal niet meer bedraagt dan
2 à 3 jaar. Afhankelijk van de levensduur en de algemene toestand van
de batterij kan het daarom aanbevelenswaardig zijn om dit instrument
vóór het,,slechte" jaargetijde te vernieuwen. Nu is het niet zo eenvoudig
om tot een juiste conclusie te komen omtrent de kwalitatieve toestand
van de accu, doch een goede auto-elektriciên kan u hierbij helpen.
Indien de accu echter zo'n 3 à 4 jaar oud is, en ondanks een goed ladende
dynamo toch wel eens herhaaldelijk gebrek aan stroom geconstateerd is,
ligt het toch wel voor de hand om te gaan denken aan een sterke daling
van de capaciteit.

Weer een ander praktisch onmisbaar winter-accessoire dat de moeite en
kosten van de aanschaf ruimschoots vergoedt, is een ruitenspuitinstallatie.
Gedurende een eventuele vorstperiode moet wel enig anti-vriesmateriaal
aan het spuitwater worden toegevoegd.
In perioden waarin veel rijp op bomen, auto's enz. kan neerslaan is het
praktisch om de ramen zoveel mogelijk aan de buitenkant met kranten
te bedekken, tenminste indien de auto des nachts buiten staat.
Wacht niet totdat het vriest om anti-vries aan het koelwater toe te
voegen, wanneer dit er nog niet inzit. Na het bijgieten van't anti-vries
moet men de motor even laten draaien om een homogeen mengsel te
verkrijgen.
Na de winter adviseren wij u het koelwatersysteem af te tappen, door te
spoelen en te vullen met zuiver water.
Wanneer het anti-vries wordt bewaard moet bij het begin van elke winter
de concentratie van het mengsel worden opgemeten om de beveiligíng
vast te kunnen stellen. Gebruik steeds anti-vries preparaten van te
goeder naam en faam bekendstaande merken. Men behoeft zich niet
uitsluitend te beperken tot produkten op glycolbasis; alcoholprodukten
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zijn eveneens zeer goed, doch kunnen iets eerder uitdampen. Indien
het koelsysteem geen anti-vries bevat, moet het koelwater zonodíg
worden afgetapt zodra de wagen in de garage wordt gezet. De wagen moet daarbij vlak. staan, de radiateurdop moet worden verwijderd
en aftapkranen moeten volledig open staan, zodat het water vrij uit
kan stromen. Verstopte kraantjes kan men trachten door te steken

doch

dit lukt niet altijd, een effectievere maatregel is het gehe!e

kraantle u itschroeven.
Indien men aftapt dient gecontroleerd te worden of de verwarmingskachel wel leegloopt.
Voorts moet u wel weten op welke baiss het gebruikte antivriesmiddel
is samengesteld.
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hebbên betrekking op de hoeveelheid antiYriês in het mengsel,
De concentratie van het antivriesmiddel kan gecontroleerd worden
door hiervan het soorteliik gewicht
te bepalen met een daarvoor geschikt meetinstrument. De meeste
garages beschikken over een dergelijk instrument. Bii de meting
speelt de temperatuur een rol, doch
hiervoor is de meter ingericht.

Voorjaarssehoonrnaak
Als het winterseizoen achter de rug is, krijgen de meeste huisvrouwen
de neiging om de huiselijke inboedel grondig overhoop te halen en
noemen deze handeling dan ,,grote schoonmaak".
Mannen zien de noodzaak van deze rommelmakerij meestal niet in omdat
zij het huis toch al schoon genoeg vinden. Ook schijnen de mannen de
gave te missen om te kunnen zien dat bepaalde meubelstukken ,,zwemmen" in het stof.
Toch hebben mannen ook wel een neiging om een bepaalde voorjaarsactiviteit bot te vieren en dít uit zich dan meestal in een grondig onderhanden nemen van de automobiel.
Nu kan de auto nazijn plicht gedurende de wintermaanden voortreffelijk
te hebben verricht, inderdaad best een goede onderhoudsbeurt ondergaan. Zowel de carrosserie als het mechanische gedeelte komen wel voor
een grondige inspectie ín aanmerking.
Laat ons eens met de technische kant beginnen en de olie verversen in
de motor. Indien de wagen gedurende de wintermaanden niet al te veel

gebruikt is en nogal eens korte afstanden heeít gereden zal de smeerolie
een tamelijl< groot percentage vocht bevatten. Dit vocht dienen wij mét
de olie uit de machine te verwijderen.
Dat de diverse draaiende en bewegende delen voor zover nodig wederom
een keer goed kunnen worden gesmeerd spreekt vanzelf, doch voorna61

melijk dient de oliekan gehanteerd. Het zal heus geen overdaad zijn om

de diverse stangetjes en scharnierpunten van de pedalen en andere
bedieningsorganen wat olie te geven.
Mogelijk hoeft aan de olievoorziening van de versnellingsbak niets te
gebeuren, dit hangt van de omstandigheden af. Hierna kan men verder
nog wel enige inspectie-werkzaamheden verrichten aan de motor zelf,
Kijk eens naar het kleine benzinefiltertie dat zich in de benzinepomp
bevi n dt.
Ook de bougies kunnen gevoegelijk worden gedemonteerd, zonodig
schoongemaakt, en de punten of elektroden daarvan wederom op de
juiste afstand ingesteld.
Zien de bougies er erg slecht uit dan is het beter om een stel nieuwe te
monÍeren.
ls de wagen reeds enkele jaren in gebruik, dan kan het eveneens dienstig

zijn om de toestand van de remvoering eens te inspecteren,
Misschien willen we gedurende de aanstaande zomer verre reizen maken,
mogelijk naar de bergen, dan moeten de remmen, al was het alleen maar
terwille van onze eigen veiligheid, goed in orde zijn.
Bovendien: voorbereidende maatregelen nemen in eigen land is meestal
belangrijk voordeliger dan gèdwongen reparaties onderweg.
Evenals bij de winterzorgen dient de carrosserie ook wederom een goede
beurt te ondergaan, doch nu met een ander doel. Bij het ingaan van het

koelsysteem na grondig uitspoelen wederom vullen met gewoon schoon
water. Weliswaar zijn er weinig theoretische argumenten aan te voeren
tegen doorrijden met het anti-vriesmiddel gedurende de zomermaanden,
doch wél heeft het mengsel uit de aard der zaak een geringere soortelijke
warmte dan zuiver water, waardoor de warmte-overdracht wat minder
is, een eigenschap die in de wintermaanden geen enkel bezwaar oplevert,
doch gedurende eventueel extreem-warme zomermaanden aanleiding
kan zijn tot onnodige kookverschijnselen. Vervolgens is uit ervaring
gebleken, dat sommige anti-vriesmiddelen, bij, tijdens of na kookverschíjnselen op een of andere, tamelijk onverklaarbare wijze, direct of
indirect, het ontstaan van slibvorming in het koelsysteem veroorzaken
of in de hand werken, en dergelijke dingen kan men beter voorkomen.
In principe kan men het anti-vriesmiddel bewaren om hiermede het
koelsysteem te zijner tijd wederom te vullen, doch een te grote zuinigheid op dit punt beschouwen we bepaald niet als een deugd. Men weet
immers niet veel meer omtrent de oorspronkelijke samenstelling, terwijl
de kosten voor een nieuw mengsel nu niet zo geweldig hoog liggen.

Het chroomwerk van de wagen heeft vooral in de kuststreken veel te lijden.
Conserveren met goede poetsmiddelen is zeer belangrilk.

winterseizoen hebben we getracht om de wagen zoveel mogelijk te
beschermen tegen de nadelige invloeden van de slechte omstandigheden
De vooriaarsschoonmaak heeft vooral ten doel om eventuele nadelige
inwerkingen van pekel, vorst enz. te herstellen. Een inspectie van het
voorradige boordgereedschap kan ook geen kwaad, want heel vaak zijn
tangen en schroevendraaiers knap roestig geworden. Tangen kunnen
door roest veranderen in onbeweegbare en daardoor onbruikbare voorwerPen.
Het is aan

te bevelen de wieldoppen

eens van de wielen af

te nemen

en

te inspecteren. Indien de wielmoeren, wat soms wel eens
gebeurt, roestig zijn geworden, dienen ze even losgemaakt te worden. Nadat wat motorolie op de bouten is gedaan kunnen de moeren
de wielmoeren

wederom gemonteerd worden.
Het bovenstaande lijkt een kinderachtige maatregel, maar mocht u eens
onder onaangename omstandigheden een lekke band hebben, dan zult u
ondervinden dat ,,gangbare" wielmoeren het karwei veel eenvoudiger
maKen.

Het koelsysteem bevat hoogstwaarschijnlijk nog het anti-vries middel
waarmede de motor gedurende de wintermaanden tegen vorstschade
was beveiligd. Dit anti-vriesmengsel kan men beter verwijderen en het
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I(ostenbegroÍing
PeugeoÍ 4OB

tr{osÍenbegr.oting

Ferrgeot lLO[

Bij deze begroting is uitgegaan van het tegenwoordige prijsniveau. In
onze calculatie treft u vaste en variabele kosten aan, welke resp. niet en
uitsluitend afhankelijk zijn van het aantal afte leggen kilometers.
Wij maken er u op attent, dat deze begroting slechts een leidraad is, daar
prijsschattingen
blijven.

-

vooral voor de toekomst

- altijd enigermate

riskant

Calculatiegegevens:

Calculatiegegevens:

Aanschaffingsprijs (inclusief banden)
Aanschaffingsprijs banden
Restwaarde (+ tSy" van de aanschaffinsgprijs incl.

Gebruiksduur in iaren
Gebruiksduur in kilometers
Voste kosten per

f
,, 450,_

IZSO,_

banden)

,, 1400,_
4
11O.OOO

joor in gu/dens

Voriobele kosten Der km

in cenrcn

1) renteverlies
2) verzekeringspremie+
3) motorrijtuigenbelast.

231,25

7) afschrijving

440,-

stalling
onderhoud
6) Stelpost

350,380,-

8) benzine bij een verbruik van 'l liter per

f
,,
,,
,,
+ ,,
,,

4)
5)

88,1OO,75

í

6,7 ct

ïotaal f í 590,-

4,8 ct
0,8 ct
I ,'l ct
2,2 ct

Uit de totaalcijfers van deze begroting kan de km-prijs worden afgeleid,

30.000
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Gebruiksduur in jaren
Gebruiksduur in kilometers
Yoste kosten per

35.000

km: 20,i

40.000

km:

19,6

ct;
ct

45.000
50.000

km: 19,1 ct;
km: íg,8 ct:

f 1O.8SO,,, 450,,, 1.600,4
í2O.OO0

joor in guldens

Voriabele kosten per km in centen

renteverlies

f 271,25
+ ,, 440,3) motorrijtuigenbelast. ,, 80,4) stalling
,, 350,5) onderhoud
+ ,, 380,6) stelpost
,, 98,75
1)

Totaal í5,6 ct

die daalt, naarmate het aantal kilometers dat per jaar wordt afgelegd,
stijgt. Hieronder vindt u deze km-prijs voor een of meer km_aantallen.

km: 23,6 ct;
km: 22 ct;
km: 20,9 ct;

Aanschaffingsprijs (inclusief banden)
Aanschaffingsprijs banden
Restwaarde (+ lS7 van de aanschaffingsprijs incl. banden)

2) verzekeringspremie

0 km en een liter

prijs van f 0,48
9) olie en doorsmeren
10) banden en bandenrep.
11) overige reparaties

20.000
25.000

Bij deze begroting is uitgegaan van het tegenwoordige prijsniveau. In onze
calculatie treft u vaste en variabele kosten aan, welke resp. niet en
uitsluitend aíhankelijk zijn van het aantal af te leggen kilometers.
Bedenk, dat deze begroting slechts een leidraad is, daar prijsschattingen
- vooral voor de toekomsr - altijd enigermate riskant blijven.

7) afschrijving
8) benzine bij een verbruik van 1 liter per 9

7,3 ct

km en een literprijs
5,3 ct
f 0,48
9) olie en doorsmeren 0,8 ct
í0) banden en handenrep. 1,1 ct
íí) overige reparaties 2,2 ct
van

Totaal f 1620,-

Totaaf

16,7 ct

Uit de totaalcijfers van deze begroting kan de km-prijs worden afgeleid,
die daalt naarmate het aantal kilometers dat per jaar wordt afgelegd,
stijgt. Hieronder vindt u deze km-prijs voor een oí meer km-aantallen.
20.000 km: 24,8 ct;
35.000 km: 21,1 ct;
45.000 km: 20,3 ct;
25.000
30.000

km: 23,2ct;
km: 22,1 ct;

40.000

km: 20,9 cr;

50.000

km:

19,9

ct;
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Elernentaine autoÍeehniek
De oorsprong van de verbrandingsmotor

ry

De uitvinding, of beter gezegd, de ontwikkeling van de verbrandingsmotor dateert van enkele tientallen jaren vóór de eeuwwisselíng. Aan
welke pionier uit die tijd deze eer toekomt, is niet helemaal duidelijk.
Men zegt wel dat N. A. Otto en E. Langen in 1877 de viertaktmotor
hebben uitgevonden en Carl Benz de tweetakt machine in 1979, doch
op dit gebied hebben zich vele inventieve geesten bewogen en deze
hebben veelal langs elkaar heen gewerkt op verschillende delen van de
aardbol. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat belangrijke uitvindingen
meestal door onafhankelijk van elkaar arbeidende denkers en bovendien
dikwijls op tijdstippen waarop het mensdom er behoefte aan heeft, of
in de naaste toekomst krijgen zal, worden uitgewerkt. Misschien zullen
velen met'n zekere teleurstelling moeten constateren, dat de verbrandingsmotor, zoals wij die in onze auto's gebruiken, in feite geen uitvinding is in de zin van een totaal nieuwe schepping, doch veeleer een
geperfectioneerde voortzetting van de in die laren reeds zo bekende en
betrouwbare stoom machine. Bij de thans niet meer zo algemeen gebru ikte
stoommachines stookt men een vuur onder een gesloten waterreseryoir,
de ketel. Door de hitte geraakt het water aan de kook, waardoor in de
ketel een zekere stoomdruk ontstaat, De stoom wordt via een pijpleiding gevoerd naar een zuigermachine en er is niet veel verbeelding
voor nodig om te begrijpen dat de stoomdruk een zuiger in een cilinder
voort kan drijven, welke schuivende beweging via een drijfstang en een
krukas kan worden omgezet in een draaiende. Deze procedure is natuurlijk tamelijk omslachtig en het rendement is niet zeer hoog. Men kan
zich voorstellen, dat menige technicus, die dit bedrijf aandachtig gadesloeg, zal hebben gevoeld, dat er toch langs eenvoudiger weg arbeidsvermogen moest zijn op te wekken. Stel, zo zal hij hebben geredeneerd,
dat we die hele stokerij en kokerij eens konden overslaan; dat er een
kans zou zijn om het verwarmende vuur direct in de cilinder te brengen;
dat we zodoende in die cilinder óók een drukverhoging teweeg zouden
brengen als gevolg van temperatuurstijging, praktisch analoog aan de
gebeurtenissen in de stoomketel. Dan zou de zuiger immers eveneens
voortgedreven kunnen worden . . .
Sommige pioniers, o.a. Otto, probeerden dat te bereiken door inspuiting
van kolenstof, anderen met op primitieve wijze ingespoten petroleum,
want in die dagen liet men de benzine als een bijzonder brandbaar en
daarom gevaarlijk en onbruikbaar produkt uit de aardolie nog in zee
lopen. Enfin, na enkele jaren experimenteren bracht men 't inderdaad
rrO

Fis.

1

Fis.2

e
Fis. 3

Fig. 4

Hierboven de schematische werking yan een viertaktmotor:
i. De zuiger gaat naar beneden, de inlaatklep is open, hierdoor worden brandbare gassen naar binnen gezogenr
gassen worden samengeperst.
3. De kleppen ziin dicht, de ontsteking heeÍt plaats gêhad, de zuiger wordt door
de gasdruk naar beneden gedreven.
4. Uitlaatklep is open, de zuiger gaat naar boven, de verbrande gassen worden
weggeduwd.

2. De kleppen ziin dicht, de zuiger gaat naar boven en de

tot wat de

Engelsen zo kernachtig ,,The internal combustion engine"
(inwendige verbrandingsmotor) noemen.

Hoe functioneert de machine
Laat ons verder de historische ontwikkeling overslaan om ons eens
bezig te houden met de werking van de moderne benzinemotor.
Op de een oí andere wijze moet een gemakkelijk te ontsteken brandstof
in de verbrandingskamer boven de zuiger gebracht worden en dit doen
wij door middel van de carburateur, oí om een Nederlands woord te
gebruiken : de vergasser,

De in de motor gevoerde brandstof moet ontstoken worden en

als

logisch gevolg van deze beide omstandigheden dient de motor eerst een
of meer omwentelingen te maken zonder arbeid te kunnen verrichten.

Hierin schuilt het grote verschil met de stoommachine. Aangezien de
machinist al lang van te voren zijn vuur onder de ketel heeít opgestookt,
kan de stoommachine door de reeds aanwezige druk van stilstand afgaan
draaien. De verbrandingsmotor moet eerst op gang gebracht worden
om de voorwaarden te scheppen waaronder de aangevoerde brandstof,
met lucht vermengd, ontstoken kan worden en daarom dient de motor
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,,gestart" te worden, een handeling die wij in vroeger jaren met de
aanzetslinger plachten te verrichten.
De motor van de Peugeot is een z.g. viertal<t- of Otto-motor. Dat wil
zeggen dat de zuiger in de cilinder vier slagen maakt en de krukas
tweemaal ronddraait tegen één plaats hebbende verbranding (per cilinder). De brandbare gassen dienen in de motor te worden gevoerd en
deze in verbrande toestand ook wederom te verlaten. Hiervoor worden,

door de machine zelf bediende, beurtelings openende en sluitende
kleppen toegepast. Verder is ook een inrichting noodzakelijk waardoor,
zoals wij straks zullen zien, het brandbare mengsel op het juiste tijdstip
wordt ontstoken; dus: de ontsteking.
Aldus redenerende dienen wij drie organen als afzonderlijke onderdelen

te

beschouwen, namelijk de motor zelf met zuigers en kleppen, de
carburateur voor de produktie van brandbaar gas en de ontstekingsinstallatie, welke de verbranding moet inleiden. Van welk punt der yier
takten of slagen wij uitgaan doet weinig ter zake. Laten we gemakshalve
eens één cilinder bekijken en maar aannemen, dat de zuiger in zijn
bovenste stand staat. Deze zal nu als gevolg van onze aanzetbeweging
omlaag gaan, terwijl door middel van de nokkenas en de kleptuimelaar
de inlaatklep wordt geopend.
Door de aldus ontstane volume-vermeerdering boven de zuiger wordt,
populair gezegd, aan de carburateur gezogen. Via de carburateur stroomt
buitenlucht toe tot binnen in de cilinder. Bij de passage van de lucht door
de carburateur wordt aldaar door de zuigkracht benzine in fijn verstoven
toestand mede genomen en met de lucht vermengd.
ls de zuiger onderin de cilinder aangekomen - men noemt dit het onderste dode punt - dan houdt de zuigbeweging uit de aard der zaak op en
op dit moment wordt de inlaatopening door de betreffende klep gesloten.
Door het volhouden der startprocedure (tornen van de motor met de
starter of met de hand) beweegt de zuiger zich vervolgens naar boven
en aangezien de beide kleppen gesloten blijven, wordt het aangezogen
gasmengsel dientengevolge samengeperst, gecomprimeerd door de verkleining van het volume boven de zuiger. Wanneer vervolgens de zuiger
boven in de cilinder is aangekomen, wordt 't mengsel ontstoken door
middel van een aan de bougie-uiteinden overspringende, elektrische vonk,
Ten gevolge van de verbranding van de benzine in deze afgesloten ruimte
stijgt natuurlijk de temperatuur van het gas enorm, waardoor het wil
uitzetten, doch wegens de afgesloten ruimte is dit niet mogelijk en een
flinke drukverhoging is het resultaat. Nu zult u zeggen:,,dat is allemaal
goed en wel, en als dat benzine-luchtmengsel verbrandt, begrijp ik wel
dat de temperatuur oploopt en als gevolg daarvan de druk stijgt, doch
dat benzinemengsel is dan wég, verbrand!"
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Jawel, inderdaad verbrandt het mengsel, maar er verdwijnt daarom nog
geen gas. Er heeít slechts een chemische reactie plaats waarbij de moleculen benzine zich verbinden met de zuurstof uit de lucht onder vorming
van koolzuurgas (COz) en water in dampvorm (HzO) indien de verbranding tenminste ideaal verloopt, welk ideaal wij in de motorzo dicht
mogelijk trachten te benaderen,
Aangezien alle gassen zich natuurkundig, ten opzichte van temperatuur
en druk, overeenkomstig gedragen, blijft de druk aanwezig en zal de
zuiger met grote kracht weggeperst worden en als gevolg van de drijfstangverbinding met de krukas komt een draaiende beweging tot stand.
Dit noemt men de werkslag van de motor. Vervolgens dienen de verbrande gassen verwijderd te worden en dit gebeurt bij het verder draaien
van de machine zodra de zuiger, na de werkslag, wederom omhoog
schuift, doch thans bij geopende uitlaatklep. Is de zuiger wederom in zijn
bovenste dode punt aangekomen, dan sluit de uitlaatklep zich en wordt
de inlaat geopend, waarop de aanzuigprocedure opnieuw een aanvang
kan nemen.
Het zal dus duidelijk zijn dat een groot deel van de door de verbranding

geproduceerde warmte overcompleet i6, want er wordt betrekkelijk
weinig gebruikt voor de verwarming der zich boven de zuiger bevindende
gassen. Daarom moet helaas een groot deel van deze warmte worden
afgevoerd, daar de machine anders te heet zou worden en mogelijk zelfs
inwending zou kunnen smelten. Kortom: de motor moet gekoeld worden.
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Bougies bestaan in diverse soortên. Naarmate de isolatiekern in de verbrandingsruimte langer is wordt minder warmte aígevoerd en spreekt men over
een ,,hete bougie". Wordt de inwendige isolatielengte l<orter, dan spreekt men
over,,koude bougies". Deze worden gebruikt in motoren met een hoge compressieverhouding, die teyens snel moêten dra:ien.
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van 6 of I volt. Noodgedwongen moeten we nu even duiken in

de

elementaire eigenschappen van elektriciteit.
Nemen we bijvoorbeeld een lange draad en winden we deze draad op
een leeg garenklosje en sturen we door deze draad een gelijkgerichte,
dus in één richting vloeiende elel<trische stroom, dan ontstaat in de lege
kern van het klosje een magnetisch veld, alsof daar een rechte staafmagneet doorheen gestoken zou zijn. Voor de verdere gang van zaken
dient men te onthouden dat in de natuurkunde ,,act.ie : reactie" bete-

kent en dat theoretisch nooit energie verloren gaat. Verder

moet

onthouden worden dat het magnetische veld ontstaat oP het moment
dat de elektrische stroom gaat vloeien, en aanwezig blijft zolang de
stroom doorgaat, En dat het ophoudt, zodra de stroming van elektriciteit

wordt gestaakt.
Als gevolg van de wet ,,actie : reactie" zal het ontstaan van een
magnetisch veld in een daaromheen gewonden draadspoel een stroom-

accu
Hierboven: De principiële werking van de ontstekingsinstallatie, De door de
primaire wikl<eling (P.W.) vloeiende elêktriciteit wordt door de onderbreker
verbroken, Door het wegvallen yan het magnetischeveld in dekernontstaateen
stroomstoot in de secundaire wikkeling (S.W.) en springt oyer tussen de bougieelektroden in de vorm van een vonk.

De ontsteking
Bij de behandeling van de werking van de motor is ter sprake gekomen,
dat het aangezogen brandbare benzine-luchtmengsêl door middel van
een elektrische vonk wordt aangestoken. Voor een vonk van ongeveer
een centimeter lengte in niet-samengeperste lucht is een spanning nodig
van ongeveer 10.000 volt. Indien de druk toeneemt, wordt ten Sevolge
van de grotere weerstand de overslagspanning óók groter en wij willen
per saldo de vonk doen overslaan in het gecomprimeerde gasmengsel.
Aangenomen mag worden dat het ontstekingssysteem van onze motoren
ongeveer í0.000 volt nodig heeft, zal het bedrijfszeker werken.

stoot teweegbrengen, doch ook het wegvallen van dat magnetische veld
heeít een stroomstoot tot gevolg. Nu gaan we om dat garenklosie met
opgewonden draad nóg een wikkeling aanbrengen, die geen verbinding
heeft met de oorspronkelijke. Geven we nu de eerste wikl<eling stroom,
dan zal door het ontstaan van het magnetische veld in de kern van de klos
een stroomstoot ontstaan in de tweede wikkeling. Verbreken we de
stroom, dan ontstaat door het wegvallen van het magnetische veld
wederom een stroomstoot in, wat men noemt, de secundaire wikkeling.
Nu gaan we verder het hoe en waarom niet uitleggen, maar onder de
hierboven geschetste omstandigheden is de verhouding van de spanning
(volt) in de twee wikkelingen gelijk aan die van het aantal slagen van
deze wikkelingen om het l<losje. Sturen we bijv. 12 volt door de eerste oÍ
primaire wikkeling van de klos, die bijvoorbeeld uit 10 slagen bestaat,
en hieromheen zou een andere oí secundaire wikkeling liggen van 100
slagen dan veroorzaal<t het ontstaan van het magnetische veld in de klos

lnteressanter is de vraag, hoe deze hoogspanning wordt geProduceerdt,

terwijl zoals in ons geval, de spanning van de batterij í2 volt

be-

draagt. De transformatie van de 12 volt batterijspanning in hoogspanning
vindt plaats in de bobine, die eigenlijk overeenkomstige eigenschappen
heeft als de beltransformator in onze huizen, welke de hoge spanning
van het lichtnet omzet in de voor de deurbel benodigde zwakstroom
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De ontstekingsinstallatiê minder schematisch weergegeven. De bobine is water'
dicht uitgevoerd, De condeniator (C) moet vonkvorming tussen de onderbreker'
punten A en B voorkomen. D is de draaiende nok waarmede de onderbreker
wordt gelicht.

'12 volt is 120 volt in de secundaire winding en
die stroomstoot ontstaat eveneens bij het verbreken van de stroom,
waardoor het magnetische veld wegvalt. Willen we derhalve voor de
bougies stroomstoten hebben van ongeveer 10.000 volt dan moet het
aantal windingen in de primaire en secundaire spoel zich verhouden als

een stroomstoot van'10 X

1

: í0.000t/-

!uiste tijdstippen onderbroken en gesloten door de stroomonderbreker
die door de nokkenas wordt aangedreven. De nokkenas zorgt ook voor
het op tijd openen en sluiten der kleppen zodat hier een betrekkelijk
eenvoudige combinatie mogelijk is.
Bij alle 4-,6- en méér-cilinder-motoren is bovendien ook nog een
stroomverdeler aanwezig. Dit is eigenlijk een draaiende kiesafsluiter die
de stroomstoot van de bobine naar de beireffende bougie stuurt. Parallel
aan de stroomonderbreker dient een condensator geschakeld te zijn om
vonkvorming en daardoor inbranden van de onderbrekercontactpunten
te voorKomen,

Motorkoeling
Het koelen van de machine kan op twee manieren geschieden, nÍ. direct
of door middel van een intermediair, zijnde de koelvloeistoÍ. Men onderscheidt twee systemen: water- en luchtkoeling, doch dit is eigenlijk íout,
want in beide gevallen wordt de
temperatuur van de machine
roo% vermogen uit brandslof
door de buitenlucht binnen rede-

lijke grenzen gehouden.

Bij

luchtgekoelde motoren worden

de cilinders direct door

de

langs-stromende buitenlucht afgekoeld en om deze afkoeling
doelmatig te doen zijn, heeft men

de uitwendige oppervlakte

van

de kop en de cilinders kunstmatig

vergroot door het aanbrengen
van uistekende verhogingen, die

koelribben worden genoemd.

Deze koelribben zijn bij alle
direct gekoelde machines waar

verlies dynomo, luchtventiel
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te nemen, o.a. bij praktisch
alle motorfietsen, De waterof vloeistof-gekoelde motor is

in feite ook

luchtgekoeld, doch hierbij zijn cilinder en kop omringd
door water, dat later in de radiator óók door de buitenlucht afgekoeld
moet worden. De vloeistof dient hierbij slechts als transportmiddel van
de door de motor ontwikkelde warmte.
Men moet hierbij echter niet uit het oog verliezen, dat de zich in de
motor bevindende olie ook een grote taak te verrichten heeft bij het
koelingsproces. De olie komt onder tegen de zuiger aan, die direct
door de hete gassen wordt voortgedreven, neemt daar warmte op en
kan deze vervolgens, naar het carter teruggevloeid, wederom overdragen
aan haar omgeving (via de carterpan naar de buitenlucht).

Zozien wij dat de olie niet alleen een smerende taak heeÍt, bijvoorbeeld
om te voorkomen dat de lagers van de krukas en drijfstangen vastlopen,
doch ook dienst heeft te doen als bijzonder belangrijk koelmiddel en wel
als transporteur van warmte uit het motorinterieur naar de buiten_
omtreK.

De carburateur
De carburateur of vergasser is een instrument dat tot taak heeft de door
de motor op- of aangezogen buitenlucht in een zodanige verhouding met
benzine te vermengen dat de machine een voor de verbranding zo gunstig
mogelijk samengesteld gas krijgt. Deze taak is lang zo eenvoudig niet als
men wel zou denken. Want als de motor langzaam draait, is de luchtsnelheid in de carburateur noodzakelijkerwijze gering en bij hogere

toerentallen is diezelfde luchtsnelheid bijna onvoorstelbaar groot.
Verder is de benzine-lucht
mengverhouding aan bepaalde, betrekkelij k nauw
begrensde, waarden ge-

;lilliil

bonden, wil men

een
de
is nu

vlot brandbaar gas in

motor krijgen en dit
eenmaat een Yoorwaarde voor een behoorlijk

Schematische voorstelling
van 'n carburateur. Door de

kunstmatig aangebrachte
vernauwing rondom de
sproeiopening (D-S) ontstaat een verhoogde luchtsnelheid en wordt brandstoí in vêrstoyen toestand
medegezogen.
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Het heeft geen zin om hier alle problemen te behandelen
die zich rondom
de carburateur of dê constructie daarvan kunnen voordoen.

De fabrikant
geval Solex, heeft daarin reeds op een zó
voortreffelijke wijze voorzien, dat wij persoonlijk hier weinig
oí niets
aan kunnen verbeteren. Voor ons is het votdoánde te
weten, dat de
benzinedelen door de zuigende werking van de doorstromende
lucht
worden medegenomen in verstoven toestand. De verdamping
van de
brandstofdeeltjes moet plaats hebben gedurende de af te leggen-weg
van
de carburateur tot in de verbrandingskamer. Wel is het zaak,
de diverse
onderdelen van de carburateur goed schoon te houden opdat géén
verstoppingen kunnen ontsraan en verder dient de fabrieksafstJlling
gehandhaafd te worden. Zie híervoor de pagina's 104-105.
Hoe de brandstof vanuit de tank wordt gètransporteêrd kunt
u lezen op
pagina's 106 e.v. en dit transport wordt, zoals bij bijna
alle andere
auto's bewerkstelligd door een membraanpornp, *àlk" door een
nok

van

Luchr'.1..t

Hierboven de drie verschillende opstellingen die bii carburateurs kunnen voorkomen. Stiigstroom-vergassers worden nog slechts weinig gebruikt, Terwille
van een lage bouw en korte aadzuigbuizen vindt men de horizontale carburateur
wel bij sportwagens.

rendement. Zeker, als de carburateur een tikie ontregeld is, oí wanneer
de ontsteking niet goed functioneert, is't zeer wel mogelijk, dat wij
somber vaststellen, dat het brandstofverbruik veel te hoog is. ln zo'n
geval dient de fout te worden opgespoord. Want ten eerste kost te veel
brandstof onnodig geld, maar bovendien gaat een machine, die constant
een t.e rijk mengscl toegediend krijgt, binnen korte tijd een abnormaal
grote inwendige slijtage vertonen. Indien de brandstofconsumPtie van
de auto dan ook merkbaar afwijkt van de door de fabriek aangegeven
irormen, dient deze afwijking zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden.
Voor een eventueel te arm mengsel behoeft men niet zo gauw beducht te
zijn omdat onder deze omstandigheden de motor zoveel eerder tekenen
van onbehagen vertoont. In ieder geval lanS voordat schade zou kunnen

dit instrument, in ons

van de nokkenas

wordt aangeoreven.

De werking van de brandstoípomp
Uit ervaring is gebleken, dat veel automobilisten moeilijk kunnen begrijpen hoe het mogelijk is dat de produktie van de brandstofpomp
zicÀ aís
het ware automatisch aanpast aan de behoeften van de motor. In feite
verloopt dit proces vrij eenvoudig. Door de nokkenas wordt het membraan van de pomp via een hefboom aangetrokken waardoor
het yolume
A Membraan

C Mombeaanveer

ontstaan.
Een andere moeilijkheid die door de carburateur op een of andere wijze
overbrugd zal moeten worden is het door ons allen gemakkelijk waarneembare feit. dat de machine in koude toestand niet aanslaat onder
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toevoer van de brandstoí in de normale benzine-luchtverhouding; in
dezelÍde verhouding dus, welke in warme toestand de motor onberisPelijk

doet draaien. Dit verschijnsel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
koude toestand belangrijke hoeveelheden benzine neerslaan op de
koude machinedelen zoals inlaatbuis, kleppen, cilinderwanden en dergelijke, zodat het uiteindelijk in de verbrandingskamer aangekomen gasmengsel te weinig benzinedelen bevat om vlot door de vonk van de
bougie te kunnen worden ontstoken.
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it de tank kan toestromen.

Door de werking van een klepje kan de benzine niet terugstromen.
Onder het membraan bevindt zich een veer en door middel van deze
veerdruk kan benzine naar de carburateur geperst worden, Heeft de
carburateur geen benzine nodig dan volhardt het membraan in een en
dezelfde stand en veroorzaakt de draaiende nok van de nokkenas geen
hernieuwde slag van het mernbraan en heeft de pomp geen produktie,
ln detailuitvoering kunnen de mechanische bediende benzinepompen
een weinig verschillen, doch in principe is hun werking gelijk. Resumerend: de nok van de nokkenas zorgt zo nodig via het membraan voor de
aanzuiging uit de tank en de veer onder het membraan dient voor verder

transport te zorgen. Indien er geen brandstof verbruikt wordt, zal de
veer het membraan niet verplaatsen. Deze veer is derhalve maatgevend
voor de druk op de benzine in de aanvoerleiding naar de carburateur.
Er bestaan ook elektrisch functionerende brandstofpompen.
De werkwijze hiervan komt echter overeen met de mechanisch bediende
exemplaren, met dien verstande, dat niet de nokkenas het membraan
doet bewegen, doch een elektromagneet, waarvan de stroomvoorziening
weer geregeld wordt door de stand van het membraan. Indien de pomp
,,vol" is, krijgt de elektromagneet geen stroom en gebeurt er niets.
Tegen de tijd dat de pomp ,,leeg" begint te geraken, krijgt de magneet
wél stroom en beweegt het membraan opnieuw.

verschillende benzinesoorten gaat men nu in deze machine beproeven
en de resultaten vergelijken. Aan iso-octaan als motorbrandstof heeft
men de waarde 100 gegeven. Gaat de machine op een andere brandstof_
soort éérder pingelen of detoneren, dan krijgt deze brandstof een lagere
octaanwaarde toegewezen dan 100. Er bestaan benzinesoorten die een
hogere belasting kunnen verdragen dan iso-octaan, waar het pingel_
verschijnselen betreít en deze krijgen dan ook een octaangetal dat hoger
ligt dan 100. Deze brandstoífen zíjn niet via de normare pompen ver_
krijgbaar doch worden wel in de vliegerij gebruikt.
Nu moet men niet denken dat eventuele pingelneigingen van een
bepaalde motor alleen maar samenhangen met de octaanwaarde van de
brandstof, want hierbij spelen nog verschillende andere factoren een
grote rol; voornamelijk de temperatuur van de motor, de compressieverhouding en de vorm van de verbrandingskamer. Dit laatste wil zeggen,
dat de constructie van de machine een belangrijke rol kan spelen bij het
vroeger of later optreden van pingelen, De cilinderkop van de nieuwe
Peugeot-kopklepmotor is gunstig geconstrueerd.
Daar de temperatuur van de motor ook een grote rol speelt, dient men
het.juiste type bougie te kiezen. De bougie en de uirlaatklep zijn de
heetste plaatsen in de motor, en zijn daardoor ats pingelveroorzakers aan
te merken. Aan de temperatuur van de uitlaatklep kunnen wij niet veel
doen, behalve zorg dragen voor een goede koeling en een juisr afgesteld
ontsteki ngstij dsti p.

Worden evenwel te ,,hete" bougies gebruikt, dan kunnen abnormale

Gewone- of supenbenzine
In bijna alle landen van Europa zijn aan de benzinestations twee soorten
brandstof verkrijgbaar, namelijk gewone- of standaard-benzine en superbenzine. Elke automobielmotor, uitgezonderd de diesel, kan op een van
deze soorten of op een mengsel daarvan draaien, doch de werking van de
machine zal dan niet altijd even bevredigend blijken. Het verschil tussen
gewone- en superbenzine komt voornamelijk tot uiting in de octaanwaarde die uitgedrukt wordt door een octaangetal. Dit octaangetal is
een maatstaÍ die samenhangt met de neiging tot pingelen of detoneren
van de brandstof. Men mag nooit spreken over ,,octaangehalte", want
het,,octaangetal" is een vergelijkingscijfer.
In een bepaalde proefmotor met een variabele compressieverhouding,
waarvan de afmetingen internationaal zijn genormaliseerd bepaalt men
het moment (motorbelasting) waarbij met gebruikmaking van zo zuiver
mogelijke iso-octaan als brandstof, pingelverschijnselen optreden.
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pingelverschijnselen zich gemakkelijk voordoen.
Dit gebeurt ook wanneer de bougies niet goed vast in de kop geschroefd
zijn, waardoor de warmte-overdracht te wensen overlaat en de bougies
dus veel te heet worden. Laat deze mededeling u echter niet verleiden

tot het ,,onmenselijk"

vastschroeven van deze onderdelen want de

schroefdraad in de kop kan vernield worden of de bougie kan breken.
In dit licht gezien is een bougie te beschouwen als een holle bout.
De motorvan de Peugeot heeft behoefte aan een brandstofsoort met een
octaangetal van rond 75-80. Dit wil zeggen dat men in de meeste landen

op

normale standaard brandstoífen kan rijden, zeker in Nederland
Mocht men onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in landen

waar het octaangetal erg laag is, last van overmatig pingelen van de motor
ondervinden, dan verdient het aanbeveling over te gaan op, of bijmengen
van, superbenzine, Meestal zal men wel kunnen volstaan met een mengsel
van + half-standaard en halfsuoer.
Meent u echter niet dat 10 liter gewone benzine met een octaangetal
van b.v. 60, vermengd met í 0 liter su per van 1 0O octaan, 20 | iter brandstof
opleveren zal met een octaanwaarde 80. Het verlooo van de octaanal

waarde bij de vermenging van verschillende brandstoffen kan heel anders
plaats hebben dan men geneigd zou zijn te denken krachtens de uitkomst
van een simpel rekensomrnetje.
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Octaangetallen van de benzinesoorten in West Europa

Nederland
België .
Luxemburg.
Frankrijk.
West Duitsland
Zwitserland
Italië
Oostenrijk
Joegoslavië
Spanje
Portugal
Engeland.
Denemarken
Noorwegen
Zweden

gewoon
86-84
88-85
88-85
85-82
92-88
91-87
86-89
87-82
81-79
90-88
90-88
86-82
86-83
84-79
9G4B

super

95-93

97-94
97-94
94-92
99-97
í 00-94
100-98
97-93

91-90
93-93
93-93

97-95
97-95
95-93

98-96

De krachtsoverdracht van de motor naar de wielen

Omdat de verbrandingsmotor niet in beweging kan worden gebracht,
zonder dat we hem een zetie geven, dus niet als bij een stoomlocomotief,
moeten speciale voorzieningen worden getroffen om eerst de motor te
starten en vervolgens deze de wagen in beweging te doen brengen. De
gebruikelijke organen daartoe zijn de koppeling en de versnellingsbak.
De koppeling, bijna altijd door de linkervoet bediend, is een instrument
waarmede wij in staat zijn, op een soepel-aangrijpende wijze, een vaste
verbinding tot stand te brengen tussen de motor en de overige aandrijforganen, welke ten slotte de wielen doen d raaien. In principe functioneren
de koppelingen uit praktisch alle automobielen op nagenoeg dezelfde
wijze. [n het aan de motor bevestigde draaiende vliegwiel bevinden zich
twee schijven die een derde, op de aandrijfas gemonteerde schijf, door
middel van veren zó vast tussen zich in klemmen, dat deze schijf onherroepelij k wordt medegenomen.
Door middel van het intrappen van het koppelingspedaal zijn wij in staat,
ló

Schematische voorstelling van de wiize waarop de krachtsoverdracht van de
motor naar de wielen plaats heeÍt.
de twee door de motor aangedreven schijven een weinig vaneen te doen
gaan, waardoor de ingeklemde schijí niet meer aangedreven wordt, als
gevolg waarvan de verbinding tussen de motor en de aandrijvende as
is verbroken. De ingeklemde schijf is op de draagvlakken voorzien van
tegen wrijving bestand materlaal, ongeveer hetzelfde als waarmede de
remsegmenten in de remmen bekleed zijn.
Tussen de koppeling en de overige aandrijforganen naar de wielen is de

versnellingsbak te vinden. Deze ingeburgerde benaming is eigenlijk
foutief, omdat het orgaan in kwestie het toerental van de motor vertraagt
en niet versnelt; eigenlijk zou men dus over een vertragingsbak moeten
spreken. In de versnellingsbak nu bevindt zich een tamelijk gecompliceerd
tandwielstelsel, waarmede het mogelijk is verschillende overbrengings-

verhoudingen te kiezen.
In vroeger jaren was het geruisloos inschakelen van het gekozen tandwielstelsel een tamelijk lastige handeling omdat men ervoor moest
zorgen dat de in te schakelen tandwielen een nagenoeg overeenkomstige
omtreksnelheid hadden. Tegenwoordig is dit nier meer nodig omdat de
meeste versnellingen, ook bij de Peugeot, voorzien zijn van een synchronisatie-inrichting. Dit zijn kleine, soms stalen wrijvingsringen die
eerst tegen elkaar worden gedrukt alvorens de tandwielen in onderlinge
aangrijing konren. De wrijvingsringen brengen de aan te grijpen tandwielen op een overeenkomstig toerental. De laagste versnellingen zijn
nodig om van stilstand af de wagen in beweging te brengen en indien
zwaar getrokken moet worden, bijvoorbeeld als een andere auto gesleept
moet worden of bij het bestijgen van hellingen.

Het differentieel
Als een auto een bocht maakt leggen de wielen die de buitenbocht doorao

lopen een langere weg af (grotere straal) dan de wielen in de binnenbocht.
Het is daarom niet doenlijk een rechter- en linkerwiel, die beide worden
aangedreven, gezamenlijk oP een vaste doorlopende aandrijías te monteren. In dat geval zou immers een onderling verschil in toerental

onmogelijk kunnen worden gecomPenseerd. In een bocht zou dus
onvermijdelijk slip ontstaan tussen de banden en het wegdek. Dit zou
een onaanvaardbare slijtage van de banden veroorzaken

terwijl op gladde

oppervlakken weinig zou overblijven van de grip van de banden op het
wegdek.

Om dit te voorkomen heeft men in het aandrijforgaan naar de wielen
een vereveningsinrichting aangebracht die het mogelijk maakt dat
ondanks de aandrijfkrachten die op de beide wielen werken toch een
onderling verschillend toerental kan voorkomen. Dit verschil in toeren'
tallen, in het Frans,,différences", wordt door het,,differentieel" mogelijk
gemaakt. Het differentieel is een tamelijk gecompliceerd tandwielstelsel
en bevindt zich logischerwijze in het midden tussen de beide aandrijfassen naar de achterwielen.

stelsel kan op diverse wijzen zijn uitgevoerd, doch zijn taak is altijd het
brengen van een krachtsoverdracht onder een hoek van 90o,
maar met de principièle mogelijkheid dat het ene aangedreven wiel
sneller kan draaien dan het andere heeft het niets te maken.
Het differentieel is te vinden achter het haakse tandwielstelsel en is
eigenlijk een soort weegschaal met oneindig grote uitslag. Deze zin
klinkt gecompliceerd doch is het niet. Denkt u even aan een weegschaal
met armen van gelijke lengte die aan een haak in de zolder is opgehangen.
Stelt u voor dat zich op iedere schaal een gewicht van 1 kilogram bevindt.
De schaal zal dan in evenwicht hangen met de arm horizontaal. Neemt
men van één schaal het gewicht wég, dan zal de arm doorslaan zover als
de scharnieren van de weegschaal dit toelaten.
Nu gaan we een gedachtensprong verder ondernemen en vervangen de
arm van de weegschaal door een tandwiel met daarin aangrijpend twee
rechte tandrepen; dan zijn we al zover gevorderd, dat de horizontale arm
van de weegschaal, in casu het tandwiel, een veel grotere uitslag heeft
dan de weegschaal zelf, want het tandwiel kan ronddraaien en dát kon de
arm van de weegschaal niet.

tot stand

Wie nooit een differentieel in gedemonteerde toestand gezien heeft, zal
het niet gemakkelijk vallen om aan de hand van een beschrijving de
werking van dit onderdeel geheel te begrijpen. Verwarrend in dit opzicht
is ook, dat men in de wandeling met ,,differentieel" het totale tandwielstelsel pleegt aan te duiden, dat achter de versnellingsbak voor de
overdracht van het motorvermogen naar de wielen moet zorgdragen en
dat bij automobielen met achterwielaandrijving in de achteras is ondergebracht. Met het gevolg dat vaak onder de aanduiding ,,differentieel"
ten onrechte de meer of minder complete achteras bedoeld wordt.
Over het algemeen is, enkele uitzonderingen daargelaten, de motor zodanig in de wagen opgehangen,
dat de krukas draait in de lengterichting van de auto.
Aangezien de draag- of aandrijfassen altijd dwars opgesteld zijn ten opzichte van de lêngte-as van het
voertuig, wordt daarbij een tandwielstelsel gebruikt,
bestaande uit kroonwiel en pignon. Dit tandwielHet difíerentieel is een vereveningsinrichting, waardoor
bereikt wordt dat in bochten het ene aangedreven wiel
sneller kan draaien dan het andere, terwiil beide wielen
toch worden aangedreven.
Primitief voorgesteld trekt de motor in het midden van het
tandwiel P en zijn de beide wielen verbonden met de tand'
repen A en B. Onderling snelheidsverschil is mogeliik door
draaiing Yan het tandwiel P.
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Doorsnede van een differentieelhuis:
l. Aandrijfassen naar de wielen.
2. Op de aandrijfassen bevestigde hoektandwielen, vergelijkbaar met de tandrepen op pag,27.
3. Tussentandwielen of satellieten, vergeliikbaar met het tandwiel P op pag.27.
4. Difíerentieelhuis waaraan het kroonwiel (5) is bevestigd,
5. en ó. Kroonwiel en pignon.
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Over de functie van het diíferentieel en over de krachten die op
non, zoals het in de
meeste auto's yoorkomt.
2

De remmen

I : pignon
: kroonwiel
3 : tandwiel van
aandrijfar

4: as voor satellietwielen

We gaan in onze fantasie nog een stapie verder. De motor laten we
trekken aan de

as van het tandwiel waarin de beide tandrepen grijpen en
aan de tandrepen beyestigen wij de aan te drijven wielen;dan kan de
draaisnelheid van de wielen ten opzichte van elkaar toch variëren, zolang
de bedoelde tandrepen maar lang genoeg zijn.

Vonden we dus eerst een oplossing yoor de beperkte uitslag van de
v/eegschaalarm, door deze arm te vervangen door een geheel ronddraaiend tandwiel, thans moeten we nog wat zien te bedenken om de,,eindigheid" van de tandrepen weg te nemen. Nu ia, we hebben de rechte
weegschaal vervangen door een rond tandwiel, laat ons dan de rechte

tandrepen ook maar ombuigen, zodanig, dat indien een tandreep zou
uitlopen, zijn eindpunt altijd weer terugkeert. De tandreep yerandert
dan in een tandwiel en dit bevestigen we op het uitêinde van de aandrijfas. Indien we ons nu de toestand even stationair voorstellen, krijgen we
het volgende beeld. Vanaf ieder aangedreven wiel voert een as naar het
midden van de auto en op dit uiteinde is een tandwiel gestoken, Deze
beide tandwielen staan dus verticaal, in een vlak parallel aan dat van de
wielen en wat van elkaar af. Nu nemen we een derde tandwiel en leggen
dit horizontaal met zijn tanden in de beide verticaal staande wielen. Door
het centrum van dit derde tandwiel steken we een as en laten hieraan de
motor trekken. Het gevolg hiervan is, dat dit derde, in stationaire
toestand horizontaal liggend gedachte, tandwiel steeds in aangrij pi ng moet
blijven met de wielen op de asuiteinden, dus eigenlijk steeds kopjedu i kelend rondwentelt. De as, d ie door zij n centru m gaat, zit aan het door
de motor aangedreven kroonwiel vast. De moeilijkheid om de werking
van het differentieel te begrijpen ligt dus eigenlijk in het íeit, dat de
motor de as aandrijft waarop een tandwiel is gestoken, dat op zijn beurt
aangrijpt op de beide tandwielen die bevestigd zijn op de asuiteinden.
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tanden van deze tandwielen kunnen werken als een van de wielen onder
de aangewende motorkracht wel eens wil doorslaan in modder of op
tramrails, moeten wij maar niet te veel nadenken want dan wordt het
bijna onbegrijpelijk dat de constructie dan toch maar héél blijft!

Samenstelsel Yan
kroonwiel en pig-

ln zijn oorsprong íunctioneert het remsysteem eigenlijk heel eenvoudig
en berust op het principe om op een of andere wijze door vergroting van
de draaiweerstand de wielen het draaien moeilijk te maken. Hiervoor
gebruiken wij de met remvoering beklede remsegmenten die in de
daaromheen passende trommels uitgezet kunnen worden, Om te kunnen
rijden maken wij wiellagers met kogels of rollen waardoor het wiel zo
licht mogelijk draait en als we gaan remmen, brengen wij eigenlijk
,,wiellagers" aan die liefst zo stroef mogelijk functioneren.
In vroegere jaren werden de remsegmenten langs mechanische weg
bediend door tussenkomst van stangen of kabels, zoals thans bij de
bediening van de handrem nog gebruikelijk is. Tegenwoordig doen wij
de remsegmenten bewegen langs hydraulische weg. Door middel van
de voet op het rempedaal wordt een drukpomp bediend, de hoofdremcilinder, en hierdoor wordt remvloeistof door een leidingstelsel naar
ieder wiel gestuwd. Tussen de uit te zetten remsegmenten is een cilindertje aangebracht met twee zuigertjes die bij olie-aanvoer de segmenten
uiteend rukken.
Zuigers en klepies zijn van een speciale rubbersoort vervaardigd en
daarom mag in het hydraulische systeem nimmer een willekeurige
vloeistof worden gebruikt als gewone olie of water. Hiervoor zijn
speciaal samengestelde vloeistofíen in de handel die eigenlijk ten onrechte
remo/ie worden genoemd, doch zodanig zijn gekozen, dat de rubberzuigertjes en klepjes niet worden aangetast.

Hierboven is schematisch de werking van het hydraulische remsysteem voorgesteld. De hoofdremcilinder is een stuwpomp waarmede

rêmvÍoeistof naar de wielcilinder
wordt geperst.

Teehnische opbouw
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De momenteel geleverde Peugeot modellen, te weten de 403 en de 404

zijn gebouwd volgens het vrijdragende principe. Hiermede wordt

be-

doeld dat de carrosserie op een zodanige wijze is samengesteld dat geen
behoefte bestaat aan een apart draagraam ofchassis. Men bereikt dit door
de diverse uit plaatstaal gevormde carrosseriedelen door middel van
puntlassen onverbrekelijk aan elkander te verbinden waardoor een zodanig stevige constructie ontstaat dat een chassis slechts als overbodig
gewicht beschouwd kan worden. De constructie is meer dan sterk genoeg om direct op de dragende veren geplaatst te wordên, zij het dat
men wel op deze rustpunten enige versterking heeft aangebracht.
Het onderling onverbrekelijk verbinden van de diverse carrosseriedelen
door middel van puntlassen is niet zo eenvoudig als het oppervlakkig
wel lijkt. Een puntlas, het woord zegt het reeds, is een plaatselijke lasverbinding tussen de dunne staalplaten. Deze puntlassen worden
ten opzichte van de totale ,,lasnaad" op onderling geringe afstanden

aangebracht(2à4cm).

Het puntlassen geschiedt ongeveer als volgt. Op onderling homogeen
te verbinden plaatdelen der carrosserie plaatst men een soort grote tang
met puntige bekken die de plaatdelen met grote kracht op elkander
kf emmen. Meestal geschiedt dit hydraulisch. Tijn de platen eenmaal goed
vast op elkander geklemd, dan wordt door de bekken van de tang een
zodanig sterke elektrische stroom gestuurd, die door de knijpplaats van
de te lassen plaatdelen moet vloeien, dat door de overgangsweerstand
van de beide platen onderling de temperatuur plaatselijk zo hoog oploopt. dat een we[- of smeltverbinding ontstaat.
Nu moet men ook weer niet denken dat alles zo eenvoudig is als hier is
voorgesteld, want diverse factoren zijn van elkander afhankelijk.

Voor het verkrijgen van een goede puntlas moet er verband

bestaan

tussen de kracht waarmede de te hechten platen op elkander worden
gedrukt, de stroomsterkte die door de tangbekken vloeit, en de tijdsduur.
Bij de moderne puntlas machines worden deze grootheden automatisch
geregeld. Men zal dan ook kunnen begrijpen dat de instelling en regeling
van een dergelijk apparaat lang niet altijd even eenvoudig is.
De algemene verdere gegevens van de Peugeot zijn bijna klassiek te
noemen. De wagen heeft een ruime vierdeurs carrosserie en via een
vierversnellingsbak geschiedt de voortstuwing door een Í,5 liter kopklepmotor die een flink rendement geeÍt.
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De motor van de Peugeot 403, door de tekenaar gedeeltelilk opengelegd.
De nokkenas wordt aangedreven door een ketting. Duideliik is te zien dat de
kleppen schuin in de kop hangen, zulks om bolvormige verbrandingskamers tê
kunnen maken.
De bougies zijn bereikbaar door middel Yan een lange pilpsleutel door het
kleptui melaardeksel.
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7ii-aanzicht van dê Pêugeot 403-motor. Uit deze tekening bliikt duideliik dat
de nokkenas nogal hoog in het blok is aangebracht. De constructeurs hebben dit
gedaan om de stootstangen kort te houden en daarom zo min mogeliik last te
hebben van de massa traagheid van het kleppenmechanisme om hierdoor naiilen te voorkomen.
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De klepspeling dient tê
worden aígesteld wanneer
de motor nog koud is.
De
inlaatkleptuimêlaars
dienen een spelingte hebben
van 0,í mm, de uitlaatkleppen 0,2 mm.
Hiervoor zijn speciale ,,voelermaten" in de handel.
Het voelermaatie diênt nog
iuist gemakkeliik tussen

kleptuimelaar en klepsteel
heen en weer geschoven te
kunnen worden.

Eoo Ero tzo E,o
A<14e1 Azl Ar1
De onderste tekening toont
de plaatsing van de kleppen.

E : Echappement : uitlaat
A.: Admission:
inlaat.

Om de klep uit de kop te verwilderen dient de klepveer ingedrqkt te worden waarna de spieties van de klepsteel opgenomen kunnen worden en de
klepveer schotel over het einde yan de klepsteel kan schuiven. In de Peugeotgarages beschikt men hiervoor ovêr een speciaal gereedschap waarmede de
handeling gemakkeliik verricht kan worden.

Deze constructieve opzet is ook logisch indien men bedenkt dat in
Frankrijk, het land van herkomst van de wagen, normale benzine bijna
fl. 1.- oer liter kost.
Men heeft derhalve een wagen geconstrueerd die een relatief zuinig
brandstofverbruik vertoont in verhouding tot de afmetingen. Verder

Het systeem heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats functio-

heeft de wagen uitgesproken Franse eigenschappen, zoals een uitstekende
wegvastheid, bestuurbaarheid en goede remmen.
Voor de verdere technische gegevens zie men de pagina's 142 tot 145.
Een nieuwe zeer goede voorziening die standaard geleverd wordt op
alle latere typen is een automatisch functionerende ventilator. Dit wil
zeggen dat, indien dit nodig is, langs elektromagnetische weg de waaierbladen vast gekoppeld worden met de waterpompas en dan voor een
sterkere koeling kunnen zorgen, Beneden + 75'C is de elektromagneet
ontkoppeld en wordt de ventilator niet aangedreven. Stijgt de motortemperatuur evenwel boven :t 85oC, dan komt de elektromagneet in
werking en wordt de ventilator positief door de waterpompas aanged

reven,
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neert de motor belangrijk geruislozer, in de tweede plaats worden enkele
paardekrachten voor de aandrijving bespaard, die terug te vinden zijn in
een iets hogere topsnelheid of een lager benzineverbruik.
Typerend voor de Peugeot is verder dat de motor voorzien is van bolvormige verbrandingskamers, en voorzover wij kunnen nagaan komt
dit in overeenkomstige ,,populaire" prijsklassen van andere merken niet
voor.
Op verzoek, uiteraard tegen extra betaling kan de wagen geleverd
worden met een elektrisch bediende automatische koppeling. U kunt
hier meer over lezen op pagina 115.
In het door de motor aangedreven vliegwiel bevindt zich een elel(tromagneet waarin een ander massief ijzeren wiel vrij kan draaien en verbonden is met de as naar de versnellingbak. Tussen deze twee eenheden
is een zekere hoeveelheid magnetisch gevoelig poeder aanwezig.
Indien de elektromagneet niet bekrachtigd wordt kan dit poeder vrijelijk
bewegen tussen deze beiden wielen en gebeurt er helemaal niets.
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De Peugeot motoren zijn voorzien yan een
tamelilk groot olief ilter.
Volgens de fabrieksvoorschriften d ient d it iedere
3000 km gereinigd te wordên.

Uitspoelen in benzine is meestal voldoende,
doch bii sterke vervuiling kan mên trichlooretyleen gebruiken. Dit laatste is een sterker
oplosmiddel. Daarna laten uitlekken en opnieuw
montêrên. Gebruik bii montage zo mogelijk
nieuwe pakkingen.

De nieuwe Peugeot-modellen zijn voorzien yan automatische ventilator. De
waaier komt slechts in werking indien de temperatuur
van de motor te hoog oploopt.

De ,,zelfdenkende" ventitator biedt vele voordelen. Bil hoge motortoerentallen
wordt êen besparing van enkele pk's bereikt, têrwill het bekende ventilator'
geruis ontbreêkt. De praktiik heeft uitgewezen dat de waaier slechts zelden

ingeschakeld is.
De ventilatorbladen van
de Peugeot worden
middels een thermostaat in bedriif gestêld
indien de machine hier-

aan behoêfte heêft.
Zolang de motor koud
is worden de bladen niet

door de ventilatorriem
aangedreven.

Beneden 75"C is de waaier
ontkoppeld en tussen 75oC
en 84oC worden de wieken
,,bijgeschakeld ".
De inkoppeling geschiedt
elektromagnetisch.

Mocht de motortemperatuur zo hoog oplopen
dat extra koeling noodzakelijk is, dan wordt
elekt.o-magnetisch de
waaiêr met de waterpompas verbonden.
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Hiernaast is te zien hoe de nieuwe Peugeot 404 technisch is opgebouwd.
Let vooral op de moderne vormgeving van de carrosserie en de nieuwe voorwielophanging. Deze is uitgevoerd volgens het Mac Pherson-systêem en bestaat
uit verende fuseepennen, die geliik íungeren als telescopische hydraulische

vt-\

Hierboven: Om de motorkap van de 404 laag te kunnen houden heeít men de
machine onder een hoek van 45o in het chassis geplaatst: hierdoor komt dê

<i

schokbrekers.

stroomverdeler vrijwel verticaal te staan.
De zuigkorf van de oliepomp diende evenwel aangepast te worden.

De motor van de 404 yertoont principieel veel overeenkomst met de machine
van de 403, hoewel toch fundamentêlê verschillen aanwezig zijn.
Hiertoe vergelijke mèn de technische gegevens, Met handhaving van dezelfde
slaglengte is de boring evenwel vergroot, deze is nl, van 80 mm opgevoerd tot 84
mm. Het motorvermogen is eveneens groter geworden en is van 58 pk bii 4900
omw./min, gebracht op 72 pk bij 5400/omw.min. Het zal duidelijk zijn, dat dit
niet alleen bereikt is door het toepassen van grotere cilinders.
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Dwarsdoorsnede door de Peugeot 404-motor. Men dient deze afbeelding te
vergelijken met de tekening op pagina 86,
Na enigè studie moet het mogelilk ziin om te constateren dat de opstelling
van het ontstekingsmêchanisme onveranderd is gebleven, doch uiteraard diende

men, zoals rêeds êerder vermeld, de zuigkorf van de oliepomp aan te passen

aan de yerandêrde stand van de machine.
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De motor van de 404 is
onder een hoek van 45o in
het motorcompartiment
geplaatst,
De ontstekingsinstallatie en
de dynamo worden hierdoor

biizonder gemakkelijk bereikbaar.
U iteraard moèsten de in- en
uitlaatbuizen aan deze opitelling worden aanSepast.
In dwarsrichting van de
wagen gezien ligt het motoraggregaat onder een
hoek van + 5o achterover.
Dit heeÍt men gedaan om de
aandrijfas naar de achterbrug zoveel mogelijk in het
verlengde Yan de asliin yan
de krukas te leggen.

De kop van de 4(H motor is iets anders uitgevoerd dan van de Peugeot 403.
Zoals uit de tekening bliikt is aan de linkerkant van de cilinder de verbrandingskamer iets hoger. Resumerend zou men kunnen zegten, dat de zuivere bolyormige verbrandingskamer niet meer gehandhaafd is.

)

Wordt de elektromagneet wel bekrachtigd, dan wordt het

aanwezige

poeder als een vaste massa aangezogen tussen de beide wielen waardoor
een homogene verbinding ontstaat tussen de motor en de wisselbak.
Het al of niet ontstaan van het benodigde elektromagnetische veld komt
tot stand door manipulatie met het versnellingshandel.
Zodra men dit aanraakt wordt de stroomkring verbrol<en, waardoor het
magnetisch veld wegvalt en de koppeling vrij is. Laat men het versnellingshandel, in welke stand dan ook, los, dan wordt de stroomkring gesloten,
het poeder wordt een vaste ,,materie" en de wagen gaat rijden.
Beneden een zeker motortoerental, (iets meer dan stationair draaien)
wordt de verbinding eveneens verbroken.
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De Peugeot dieselmotor is voorzien van een aparte verbrandingsruimte, waar
de diesèlolie wordt ingespoten. Deze verbrandingsruimte noemt men in vakkringen de ,,voorkamer"i men spreekt dan ook ovèr een voorkamerdiesel.
Het schuine bilna horizontaal ingeschroeÍde element, dat overêenkomst vertoont met een bougie, is een yerwarmingselement en wordt gebruikt om de

verbrandingskamer te yerwarmen indien de motor koud moet worden aan-

geslagen.

Schematische voorstelling
van de brandstoíYoorziening van de Peugeot diesel-

motor.
A : brandstoítank.
C : brandstofÍilter met
ontl uchti ngsstop.

D: inspuitpomp.
E : Inlector of inspuitstuk
voorzien Yan een terugvoerleiding naar de
tank.
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Technische gegeyens van de Peugeot dieselmotor
De Peugeot dieselmotor is een zogenaamde voorkamermotor. Dit wil
zeggen, dat de brandstof op het iuiste moment ingespoten wordt in een
aparte ruimte of uitsparing in de kop. Deze ruimte is door middel van
een tamelijk nauw kanaal verbonden met de eigenlijke, grote verbrandingskamer boven de zuiger. lndien de machine bijvoorbeeld koud is
moet deze ,,vóórkamer" even worden voorverwarmd. Hiertoe is iedere
ruimte van een elektrisch gloeilichaam voorzien.
De viercilinder machine heeft een inhoud van 1,816 liter en een boring
en slag van respectievelijk 85 x 80 mm.

De compressieverhouding bedraagt 21 :

1.

Bij 4000 omwlmin. zijn 48 paardekrachten beschikbaar. Dit toerental en
vermogen zijn rijkelijk hoog, doch de krukas is daarop berekend: vijf
maal gelagerd.
Het maximum koppel of draaimoment is 10,5 kg/m bij 2250 omw/min.
De uiteraard hangende kleppen worden bediend door stootstangen en
tuimelaars vanaf de in het carter ondergebrachte nokkenas. De cilinders
staan,,los" in het blok en zijn gemakkelijk demonteerbaar. De brandstoÍtoevoer naar de inspuitpomp geschiedt door een normale, door de
nokkenas aangedreven membraanpomp, De inspuitpomp, merk P.M.
(Précision-Mécanique-Labinal) is voorzien van een regulateur en automatische vervroeging van het inspuitmoment. De olie-inhoud van het
motorcarter bedraagt 4 liter.
Gemonteerd in het model 403, kan met deze machine een topsnelheid
bereikt worden van '1í5 km met een brandstofverbruik yan ongeveer
8liter per'100 km. Dit komt overeen met 1 liter dieselolie per 12,5 km.
In principe rest nog de vraag te beantwoorden wanneer en voor welk
doel de toepassing van een dieselmotor verantwoord en gewenst kan zijn.
Dit is een zuiver economische aífaire. Dieselolie kost 15.'1 ct Der liter en
voor benzine moet minstens 45,8 cent betaald worden. Het rendement

van een dieselmotor

ligt hoger dan van een

benzinemotor zodat de

diesel relatief minder brandstof per afgelegde afstand zal verbruiken.
Voor een lonende exploitatie van de wagen dient de kilometerprijs ter
uitoeíening van het beroep of bedrijf zo gering mogelijk te zijn. Welnu,
de dieselnotor gebruikt weliswaar goedkope brandstof; doch in de eerste
plaats is de machine zelf enkele duizenden guldens duurder in aanschaffing, en in de tweede plaats staat de fiscus ,,goedkoop autorijden" op
deze manier bepaaldelijk niet toe.
Een dieselmotor wordt lonend indien de hogere aanschafíingsprijs en
de duurdere belasting terugverdiend kunnen worden door besparing
op de brandstoírekening. Wat neerkomt op een groot aantal kilometers.
De grenswaarde hiervan ligt ongeveer bij 30- à 40.000 kilometer per
jaar. Wordt er minder gereden dan zal de diesel duurder blijken en bij
een intensiever gebruik l<omt hij voordeliger uit dan de benzinemotor.
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De gebruikte Solex carburateur is, alhoewel dit uit de tekeningen niet
blijkt, toch van een tamelijk eenvoudige constructie. Voor een goed
functioneren van de gasÍabriek is reinheid en zuiverheid der onderdelen
van het allergrootste belang.
Zou men noodgedwongen aan dit onderdeel moeten werken dan dient
goed passend gereedschap gebruikt te worden om te voorkomen dat
schroefjes, sproeiers of andere onderdelen worden beschadigd. Daar het
carburateurhuis en het deksel uit een zinklegering zijn vervaardigd
moeten schroefles en dergelijke met enig beleid worden yastgezet en
aangedraaid. Het materiaal is sterk genoeg, doch de schroefdraad kan
wel,,over de kop" gedraaid worden en een carburateur is een duur
onderdeel. Wil men zo zuinig mogelijk rijden en daarbij de motor êen zo
lang mogelijke levensduur geven dan kan men niet beter doen dan de
voorgeschreven fabrieksafstellingen zoveel mogelijk te handhaven.
Praktijkproeven hebben overtuigend aangetoond, dat het heel moeilijk
is om de prestaties van de carburateurfabrikanten te verbeteren. lndien
het ontwerpen, fabriceren en ,,uitkienen" van carburateuren een zo
eenvoudige zaak was als veelal gedacht wordt, dan zouden de respectieve
automobielfabrieken de oroduktie van deze onderdelen heus wel zelf
ter hand nemen. Verder bereikt men zelden een zuiniger gebruik doorzo
maar een kleinere sproeier te monteren, dit is een te simpele gedachte.
Men kan het beste de normale fabrieksafstellingen handhaven.

De moderne carburateur is in al zijn eenvoud toch nog een tamelijk
gecompliceerd orgaan. Het vervangen van een sproeier zal in veel gevallen eerder aanleiding zijn tot het verstoren van onderlinge verhoudingen
in de gasaanvoer. Mochten er redenen zijn tot klachten, dan raadplege
men een specialist op dit gebied.
De Peugeot automobielen zijn niet voorzien van een automatische choke,

zodat bij een koude start de choke-knop wel eens uitgetrokken
702
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Verklaring der letters:
A : remluchtsproeier.
B : stop van het filterlichaam.
C : kopergaa;filter.
Gp : acceleratiepompsproeier.
Gs : sproeier van startmechanisme'
G : hulpsproeier.
| :inspuitleiCingaccele.atiepomp.
K : venturie.
R : stop pakking.
W : stelschroef mengverhouding stationairloop.
Y : hooÍdsproeierhouder.
Z : stelschroef gasklep.
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Afstelling Zenith Stromberg 34 W I
Venturie
Hoofdsproeier
Hulpsproeier

25

mm
110

Gewicht ylotter
Mengsproeier

l2 gram
90

70

moeten worden. De Solex carburateur is zodanig gemaakt dat men bij de
koude start van de machine geen gas moet geven tijdens het aanslaan.
Zodra de motor loopt laat men deze even rustig doordraaien om daarna
zo spoedig mogelijk weg te rijden.
De Peugeot 403 kan ook voorzien zijn van een Zenith Stromberg carburateur
type 34 W l.
De verklaring yan de letters bil de tekening is als volgt.
A : regelschroef mengverhouding stationairloop.
B : regelschroef stationair toerental.
C : verbindingssstang tussen gas- en chokeklep.
D : hoofdsproeier.

Over carburateurs gesproken. Wij kunnen u nog een waardevolle tip
geven. Bij het nemen van proeven en prepareren van wagens voor de
Caltex Economy Run is gebleken dat het tijdens een kort oponthoud,
bijvoorbeeld bij stoplichten of een spoorwegovergang, beter en economischer is om de machine rustig stationair te laten lopen in plaats van

stil te zetten. Zêt men de machine stil, dan houdt de stroom van koele
lucht door de carburateur op en heel vaak treden daarna enige kookverschijnselen van de brandstof op.

Afstelgegevens yan de Solex carburateur
32 PB I CA zoals gernonteerd op de 404

Afstelgegevens van de Solex carburateur
32 PBIC voor Peugeot 403
Venturie
Hoofdsproeier
Remfucht
Hulpsproeier

1.04

23 mm

120
170
45

Acceleratiesproeier
Startsproeier
Gewicht vlotter

45

tí0
5,7 gram

Venturie
Hoofdsproeier
Remlucht
Hulpsproeier

23

mm
l2O
í70

Accêleratiesproeier
Startsproêier
Gewichtvlotter

45
I

l0

5.7 gram

45
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Het is dan heel moeilijk de motor weer op gang re krijgen. Tijdens de
herhaalde startpogingen wordt dan zelfs méér brandstof gebruikt dan
geconsumeerd zou zijn indien we de motor stationair zouden hebben
Iaten dóórdraaien.

Een benzineíilter In de vorm van een cilindervormig filterlichaam van
is te vinden bij de aansluiting aan de carburateur. Verder
is er over het benzine-aanvoersysteem niet zo erg veel meer te vertellen.
De brandstof wordt van de tank naar de motor getransporteerd door
middel van een mechanische, door de motor aangedreven, membraanpomp. Deze pomp is voorzien van een klein heveltje, dat ook pompen
met handkracht mogelijk maakt.
Heeft u per ongeluk eens zonder benzine gestaan, manipuleer dan, nadat
brandstof in de tank geladen is, eerst met de handhevel totdat de carburateur opnieuw gevuld is. Dit spaart een enorme hoeveelheid energie van
de batterij. Ook indien de wagen enkele dagen heeít stilgestaan kan
,,handpompen" voor een vlottere start zorgen.
Moet, na een nacht van stilstand van de auto, 's morgens tamelijk lang
doorgestart worden vooraleer de motor aanslaat, dan kan dit verschijnsel een gevolg zijn van het feít dat de benzinepomp ,,afloopt".
Een kleine inspectie van de pomp kan dan geen kwaad. De mogelijkheid
bestaat, dat door vuil oí wat dan ook de pompklepjes niet goed sluiten
waardoor de benzine in het aanvoersysteem bij langer stilstaan van de
motor, naar de tank terugstroomt.

fijn kopergaas,

wij u nu nog een raad geven waarmede vele dealers en reparateurs
het waarschijnlijk niet eens zullen zijn?
Mogen

Laat het stationair toerental van de motor vocral niet te langzaam afstellen ! De meeste deskundigen vinden een extreem langzaam lopende motor
erg mooi. Dit is ook wel zo, want het is een indicatie voor de inwendige
toestand van de motor, daar de machine dit alleen maar doet indien alles
in goede toestand verkeert.

Het nare is echter dat u van een dergelijke stationair-afstelling

alleen

maar last heeft, op verschillende manieren.

Moet u per ongeluk sterk remmen, dan slaat, vooral in stadsverl<eer, de
motor af. Zolang de machine koud is valt bij stoplichten en verkeersagenten de motor ieder ogenblik stil en moet opnieuw gestart worden,
enz., enz.
Laat de motor gerust zó snel stationair draaien dan de dynamo bijna gaat
Iaden. Van onverwachts stoppen der machine heeft u dan w.einig last,
terwijl u ook via de ampèremeter nog een regelmatige controle over de

dynamo l<unt uitoefenen.
IUb

Ontsteking

De afbeelding hiernaast toont
hoe en in welke volgorde de
draden van de verschillende
cilinders aan de verdeelkap
moet worden aangesloten, De
nummers hebben betrekking op

Hoe de ontsteking in principe functioneert is uiteengezet in het hoofdstuk,,Van rijden tot remmen" (pag.70tot72).Op detekening hieronder
is de plaats van de stroomverdeler op de motor duidelijk te zien. De

de diverse bougies, gerekend
vanaf de radiator. Hêt inwendige mechanisme van de stroomverdeler draait rechtsom, met
de wiizers van de klok mede, en
zodoende komt men aan een
ontstekingsvolgorde van Í -3-4-2.

verdeelkap, ontvangt een draad van de bobine, en vanaf dit onderdeel

vier draden naar de respectieve bougies.
De stroomverdeler bewerkstelligt, dat de door de bobine geleverde
stroom naar de juiste bougie wordt gezonden. Moet men om de een of

gaan

andere reden de bougiedraden demonteren dan dienen deze volgens het
oorspronkelijke schema wederom te worden aangesloten, anders functioneert de motor niet. Afen toe, b.v. om de í0 à í5.000 km, dient ook de
afstand van de onderbrekerpunten in geopende toestand gecontroleerd te
worden. Deze moet 0,4 à 0,5 mm bedragen. Zijn de onderbrekerpuntjes
te veel ingebrand, dan dienen zij gereinigd c.q. vernieuwd te worden.
Komt inbranden herhaaldelijk voor in abnormaal korte tijd, dan dient de
condensator te worden vernieuwd.
De onderbrekerpuntjes behoren tot de meest belangrijke onderdelen
van het ontstekingssysteem. Helaas hebben deze onderdelen de eigenschap om na verloop van tijd minder goed te gaan functioneren als gevolg
van een zekere mate van inbranden.

De ontstekingsvolgorde van
de Peugeotmotor is l-3-4-2.
Het is erg gemakkelijk om
de ontstekingskabel te merken, bijvoorbeeld met nummers of schrapies, zodat

men bij een eventuele demontage naderhand niet
hoeft te zoêken e'| te
experimenteren.
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Dit verschijnsel verloopt tamelijk eigenaardig, tenminste voor een leek.
Zoals in de afbeelding hieronder te zien is bestaat de stroomonderbreker uit twee contactpuntên die regelmatig openen en sluiten. Over
deze contactpunten is een condensator parallel geschakeld om extreme
vonkvorming te voorkomen. Dit alles kan echter niet beletten dat de

puntjes op de duur toch inbranden of een ,,huid-oxydatie-koot" krijgen
waardoor een goede, snelle, spontane verbreking van de stroom door

Het is aanbevelenswaardig om bijvoorbeeld om de 3000 km enkele druppels
olie toe tê voêgen aan het viltje onder de
rotor in de stroomverdeler. Smeer
echter niet te rijkelijk, want dan zouden
de onderbrekerpunties Yet kunnen
worden en dan ontstaat geen ,,gezonde"
vonk meer.
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Blokkeerschroef van de

grondplaat waarop het
vaste onderbrekercontact is bevêstigd.

A
B

c

Overbrengirlgs()rganen

Grondplaat van het vaste
of onbeweeglijke onderbrekerpuntie.

A : Onderbrekêrhamertie.
B : Scharnier van het onderbrekerhamertje.
€ : Afstelschroef van de vaste grondplaat.
De aÍstand tussen de onderbrekerpuntjes dient in geopende toestand 0,4 à 0,5
mm te bedragen, Mochten de punties ingebrand oÍ veryuild zijn dan dienen zii
gerèinigd te worden. Hiertoe ziin spèciale onderbrekerpuntenviiltjes in de
handel,

de bobine niet zo ideaal mogelijk tot stand komt, waardoor de ,,vonk"
zwakker wordt.
Het vreemde is nu, dat afhankelijk van de stroomrichting door de contact-

punten het ene exemplaar voorzien wordt van een,,opgebouwd"
brandkorst, terwijl in het andere contactpunt een kuiltie brand.
Een van de grootste vijanden van de ontstekingsinstallatie is vocht. Vooral
in de kuststreken van Nederland is dit merkbaar omdat veel zouthoudend
vocht met de meestal overheersende w€stenwinden het land binnenwaait.
Zout is een goede geleider voor elektriciteit, en na stormachtig weer

gebeurt het niet zelden dat de machine's morgens niet wil aanslaan.
De verdeelkap, bougiedraden en bougieForceleintles afvegen met een
droge doek, sorteert dan meestal wel het gwenste resultaat.

Als geschikte bougies beveelt de fabriek aan
AC 45 FC oí Marchal 35 P. Natuurlijk kan
men ook andere merken gebruiken, mits
men het overeenkomstige type kiest
(warmtegraad),
De aístand tussen de elektroden dient
* 0,ó mm te bedragen.
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De kracht van de motor wordt via een normale enkelvoudige platen
koppeling en versnellingsbak op de gebruikelijke wijze overgebracht op
de achterwielen. In het hoofdstuk,,Van rijden tot remmen" is uiteengezet waarom een auto eigenlijk van een koppeling moet zijn voorzien.
Het is een oorzakelijk gevolg van het feit dat een verbrandingsmotor niet
van stilstand af kan beginnen en dus uiteraard ook eerst kracht kan ontwikkelen, zodra de machine een zeker toerental heeft bereikt. We
hebben de koppeling dus steeds nodig; bij wegrijden en overschakelen
naar een andere overbrengingsverhouding. De koppeling komt gedurende de levensduur van de auto bijna ontelbaar vèle malen in actie; het is
dan ook een relatief zwaar belast onderdeel. In vroeger iaren kwam
storing aan dit orgaan tamelijk veelvuldig voor, hetzij in de vorm van
versleten, of verbrand voeringmateriaal, hetzij in een of ander mankement aan het druklager.
Om deze laatste vorm van storing te voorkomen wordt dan ook aan
iedere aanstaande oÍ beginnende automobilist geleerd de voet nooit op
het koppelingspedaal te laten rusten tijdens het rijden, wanneer hij het
orgaan dus niet direct nodig heeft. Indien de voet meer of minder permanent op het pedaal rust is het gevaar groot, dat de koppelinS eveneens,
meer of minder permanent, een tikie wordt aangedrukt. Zo wordt de
kans geschapen dat enige slip kan optreden, wat natuurlijk allerminst de
bedoeling is. Hiertegenover staat echter, dat de vaak gehoorde bewering,
dat storing aan de koppelingsplaten of het druklager steevast het gevolg
zou zijn van deze verkeerde methode en alleen maar zou voorkomen bij
de zg. ,,pedaalridders", tegenwoordig tamelijk resoluut naar het rijk
der fabelen verwezen kan worden.
111

t,
El
tl
bl

AA
!rf

vA

a *v

-a
b0 Ë
rt
-t Á\A
.v
!i
b0
-í) I-I O
A
a
a,
E

O

-

Ware dit immers het geval dan zou het volstrekt onmogelijk zijn, een
auto dagelijks te gebruiken in wereldsteden als Londen, Parijs, Berlijn oí
New York, want als gevolg van het enorm intensieve verkeer en het
onnoemelijk aantal stoplichten en verkeersagenten in die steden culmineert autorijden daar in een constant optrekken en remmen waarbij de
koppeling steeds nodig is. De linker voet is dan bijna permanent aan het
,,trappen"; het kan eenvoudig niet anders. Wel dient men natuurlijk het
slippen bij het wegrijden tot een minimum te beperken en het pedaal los

te laten zodra de beweging van de auto weer snel genoeg is geworden
om met vaste koppeling verder te kunnen rijden.
Bij het overschakelen naar hogere versnellingen behoeven de platen in
principe bijna helemaal niet te slippen. De koppeling wordt dan slechts
gebruikt om de verbinding tussen de motor en de aangedreven wielen
even los te maken, opdat gemakkelijk en zonder geknars der tanden, een
ander ,,werk" kan worden gekozen. Moet teruggeschakeld worden naar
een lagere versnelling dan kunnen we de taak van de koppeling aanmerkelijk verlichten door tijdens deze verrichting een weinig gas bij te
geven. Het motortoerental komt dan meer in overeenstemming met de
wagensnelheid waardoor de koppelingsplaten dit verschil niet of nagenoeg niet behoeven te corrigeren.
Bij de Peugeot 403 is de hoogste ofvierde versnelling niet uitgevoerd als
prise directe doch is een overdrive. De Fransen spreken over een ,,vitesse
su rmu

ltiolicée".

De derde versnelling is wel een prise directe. Waarom men dit eigenlijk
gedaan heeft is ons niet helemaal duidelijk, want de hoogste overbrengingsverhouding in de wisselbak is altijd te corrigeren met de overbrengingsverhouding in de achteras.
Bij de nieuwe Peugeot 404 heeft men dit dan ook gedaan, daar is de 4e
versnelling wel prise directe in combinatie met een veranderde verhouding in de achterbrug.

Hiernaast! De versneliingsbal( van de Peugeot 403. In deze wisselbak is de derde
versnelling uitgevoerd als prise-directe en de vierde versnelling is een,,oyerd

rive".
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Op verzoek ziln de
Peugeot-modellen
ook leverbaar met
een automatisch
functionerende kop-

peling, die elektromagnetisch wordt
bed

iend.

Via het schakelhandel wordt de koppeling ,,vrijgemaakt",
respectievelilk,,gesloten".
Verklaring der
cijfers:
l: vliegwiel.
2 : magneetwikkeling.
3: met de wisselbak verbonden

wiel.

4 : magnêtisch ge-

voelig Poedêr
dat de Yerbinding tot stand
brengt.
5 : as naar versnellingsbak.
6: spiebaanstuk.
7: afsluitdeksel
van vliegwiel.
8: collêctorringen.

9:

koolborstelho

uder.

Hiernaast links is de versnellingsbak aígebêêld van de Peugeot 404.
Het,,schakelpatroon" via het handel is overeenkomstig aan dat van de 403
(zie pag 2ó).De bak van de 404 heeft echter de vierde versnelling als prise'
directe ên geen ,,overdrive". Het verschil in overbrengingsverhouding heeft
men opgevangen met een andere Yertraging in de achteras.
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De onder in de achterbrug liggende worm is uit staal vervaardigd en de
,,gangen" hiervan zijn bijzonder glad gepolijst.
Het grote staande wormwiel waarin van binnen het differentieel is
ondergebracht, is uit bronskoper gefraisd.
Dat is de reden waarom men nooit de achterbrug van de Peugeot mag
bijvu llen of laten verversen met een hypoïde-olie of een E.P.-smeermiddel.
E.P.-smeermiddelen (Extreme Pressure) zijn voorzien van speciale dopes

die de smeerfilm van de olie zodanig versterken dat zelden of nooit,
ondanks de zeer (extreem) hoge drukken, breuk van de smeerfilm zal
ontstaan

!

Nu is de chemische samenstelling van deze dopes zodanig dat zij

een

tamelijk sterke agressiviteit vertonen voor brons en koper.
Het toepassen van dergelijke smeermiddelen in de achterbrug van de
Peugeot resulteert dan ook meestal in het ontstaan van Puties en bescha'
digingen in het grote bronskoperen tandwiel.
De achterbruggen van de Peugeot 403 en 404 zijn constructief overeenkomstig uitgevoerd, slechts met dit verschil, dat het wormwiel van de
403 voorzien is van vier,,gangen" en aangrijpt in een wiel met 23 tanden.
De stalen worm van de 404 heeft 5 gangen en grijPt aan in een tandwiel
met 2í tanden (zie ook de technische gegevens).

I)e aehterbnug
Nooit laten vullen of bijvullen met Hypoïde- of E.p.
smeermiddelen
Merkwaardigerwíjze is, voor zover ons bekend peugeot de enige personenwagen waarbij de vertanding in de achterbrug uitgevoerd is met
worm en wormwiel en niet met een hypoïde- of spiraalvertanding.

Dit systeem is reeds tientallen jaren karakteristiek voor het merk,
Waarom men hieraan vasthoudt, is technisch niet onmiddellijk te beantwoorden, want *ij zien niet in dat de íabrikage van andere tandwielstelsels met de supermoderne bewerkingsmachines belangrijk duurder
zou uitkomen. Maar tradítie is ook een dienbare zaak.
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De achterbrug van de
Peugeot kan gedemonteerd worden door de
beide aseinden van het
middenstuk te verwiide-

Íen.
Eerst moeten echter de
beide aandriiíassen uitgenomen worden.
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Vening en wielophanging
De Peugeot 403 is aan de voorkant afgeveerd door middel van een dwarse
bladveer die tegelijk een functie vervult als onderste parallelgeleider.
De bovenste parallelgeleider zijn tevens de armen van de op de voorste

dwarstraverse bevestigde schokbreker (zie de afbeelding hieronder.
De besturing heeft plaats door middel van een schuin vertand rondsel
en tandheugel. Het gebruik van een dwarse bladveer biedt het voordeel
dat deze afvering een zekere demping van de beweging heeft waardoor
minder strenge eisen aan de absolute kwaliteit van de schokbrekers
behoeven te worden gesteld.
Voor,,sportieve" rij-eigenschappen kan dit een gunstige factor zijn, doch
de mogelijkheden met schroefveren en ideaal functionerende schokbrekers blijken op den duur toch groter te zijn.

F{ierboven is in een detailtekening te zien hoe een en ander is samengebouwd.
Het grote bronzen tandwier met het ingebouwde differentieerstelser rust in
grote conische rollendragers.

Hiernaast! Het bronzen tandwiel mêt ingebouwd differentieelstelsel uit het huis genomen.
Mocht ooit aan een en ander
gewerkt moeten worden dan
dient men de uiterste reinheid
te betrachtèn
Achtergebleven zand oí vuil
bekort de levensduur van het

tandwielstelsel.

Hierdoor ontstaat namelijk een grotere beweeglijkheid van het wiel,
waardoor vooral bij hogere snelheden een beter wegcontact tussen wiel
en wegdek mogelijk blijft.
Aan de achterkant rust de 403 oo twee schroefveren en de starre as v/ordt
aígedempt door twee zware armschokbrekers.
Omdat schroefveren geen dwarsstabiliteit bezitten in welke richting dan
ook, heeÍt men de achterbrug,,afgevangen" door ee;r dwarsverbinding
die en.erzijds scharnierend verbonden is met de achteras en anderzijds
met de carrosserie, In lengterichting wordt de achteras geíixeerd door
een aan de achterbrug bevestigde stalen buis waarin de aandrijfas draait

De tekêning hiernaast heeft
betrêkking op de onafhankelijke voorwielvering van
de 403. Die gradenboog met
een aanduiding van 40o wil
zeggen dat de aansluitnippel

van de remslang een hoek
van 40o moet maken met de
íuseepen. Dit om een zo
groot mogeliike verdraaiing van het voorwiel te
kunnen bereiken zonder
beschadiging van de remsl

ang.

Het Mac Phaerson

,/c

Yeersysteem van de
nieuwê Peugeot 404.
A : Rubber bevestiging van bovenkantschokbreker.
B : Schroefveer.

: Rubber stofharmonika.

D : Aídichtingyan
de schokbre'
ker,
E : Stèunschotel
van de schroeÍ
YêET.

F :

ruklager
Yoor de fuseeD

penve rdnaaiing.

G:

Schokbrekerbuis.

H : Fuseebuis.
| : Zuiger van
schokbreker.

___-A

I

: Fusee-giet-

K

:

stuk.
Voorste

dwarstraverse.

De Peugeot 404 ontdaan van de carrosserie. De voorste ,,oliepoten", die tegelij k
als fuseepennen fungeren, blijken duidelilk t€ herkennen. De radiateur is uit
het midden geplaatst en de machine hangt onder een hoek van 45o in het chassis,

L : Onderste
dwarsgeleider.

M : Kogelgewricht.

en in de achterkant van de versnellingsbak

lcan scharnieren in een bolgewricht,
De onafhankelijl<e voorwielvering van de nieuwe Feugeot 404 is uitgevoerd volgens het MacPhaerson-systeem,
Men kan zich deze constructie het best voorstellen door te denken aan
twee lange, nogal dikke telescopische schokbrekers, waarin een schroefveer is aangebracht. Deze lange ,,schokbrekers" lopen door tot boven in
het binnenvoorspatscherm dat ter plaatse versterkt is. Door middel van
een enigszins beweeglijke rubberverbinding rust de wagen bovenop deze
,,schokbrekers" of,,oliepoten". Het onderstuk van de oliepoot kan niet
alleen in- en uitschuiven, doch ook draaien. Hieraan is dan ook de astap
voor het wiel bevestigd. In principe hebben we te maken met een verende
fuseepen die tegelijk een telescopische schokbreker is.
Verende fuseepennen zíjn in de algemene automobielconstructie wel
meer toegepast en het woord ,,oliepoot" stamt uit de vliegerij, want de
landingsgestellen van praktisch alle vliegtuigen zijn met dergelijke telescopisch verende ,,poten" uitgerust. Ook Nederland heeft op dit gebied
bekendheid verworven met de vroeger door Koolhoven ontwikkelde en
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gepatenteerde oliepoot, die bij invering hydraulisch-progressief werd
afgedempt ter voorkomíng van doorstoten.
De grote pionier op dit gebied van de automobiel is Lancia geweest.
Rond de twintiger jaren lanceerde deze fabriek de beroemd geworden
Lam bda-serie met vrijd ragende carrosserie en voortreffelij k hyd rau isch
I

gedempte verende fuseepennen.

Verschillende automobielÍabrieken hebben de constructie van Lancia
getracht te evenaren met benaderende systemen doch met matíg resultaat zodat het systeem weer werd verlaten.
MacPhaerson evenwel heeft de verende íusseepen op een zodanige wijze
ontwikkeld, dat de resultaten op de nieuwe Peugeot uitstekend genoemd
kunnen worden. Een van de soecifieke voordelen van deze constructie

is, dat de wielen nagenoeg verticaal op en neer kunnen bewegen en
hierdoor bij het nemen van bochten niet overdreven scheef gaan liggen.
Het systeem leidt daarenboven tot een belangrijke vermindering van
het aantal smeerDunten.

Besturing
Hierover valt betrekkelijk weinig te vertellen, zowel de 403 als de 404
zijn voorzien van,,tandreep en rondsel"-bediening zoals duidelijk uit
de tekeningen blijkt. Een principieel verschil is evenwel dat bij de 403
onder aan het stuurhuis (zie pag. 122) een contactdoos is aangebracht
voor de bediening van de toeter.
Dit ontbreekt 6ij de 404.
Deze toetercontacten worden aangedrukt door een door de gehele
stuurkolom lopende centrale stíft (zichtbaar op pagina 122).
Stuurhuis van de
Peugeot 404.
De principièle wer-

king hiervan is
overeenkomstig de
Peugeot 403, doch
de bediening van de
hoorns geschiedt

niet via de stuurkolom.

I)e elektnisehe
installatie

De voornaamste delen hiervan zijn: dynamo, accu, het draden- en lichtnet
en de startmotor. In het circuit dynamo-accu is een spanningsregelaar,
tevens minimum-uitschal<elaar, opgenomen. Dit instrument dient in de
eerste plaats om te voorkomen, dat bij langzaam draaiende oÍ stilstaande
motor electriciteit naar de dynamo zou kunnen terugstromen, omdat
onder deze omstandigheden de spanning van de opgewekte stroom lager
ligt dan die van de accu of zelfs nul kan zijn. Vandaar de naam minimumu

itsch ake I aar.

De spanningsregelaar, in hetzelfde instrument ondergebracht, heeft een
geheel andere functie. Dit apparaat zorgt ervoor, dat de dynamo ophoudt
met laden zodra de accu geheel ,,gevuld" is en blijft.
Wordt enige elektriciteit, voor welk doel dan ook, gebruil<t dan begint de
dynamo wederom stroom te leveren. De werking van deze inrichting is
gebaseerd op de eigenschap van de batterij dat de spanning in Volt hiervan
stijgt of daalt, naarmate deze meer of minder geladen is.
Een ,,volle" batterij kan geen stroom meeropnemen: zou men toch doorladen, dan is dit slechts energieverlies en voor de accu is het zelís beter,
dat het laadproces wordt gestopt, De spanningsregelaar doet een evenwichtstoestand ontstaan tussen de topspanning van de accu en de dynamo.
Deze regelende organen zijn ondergebracht in een gesloten doosje. Zelf
kunnen wij aan dit apparaat in geval van weigering of storing weinig

doen. Hier moet de vakman, eventueel de auto-electriciên, aan te Das
komen. Om de laad- of ontlaad-functie te l<unnen controleren is een
ampère-meter aangebracht. Het lichtnet is verder uitgevoerd volgens
bijgaand schakelschema.
Direct na het starten mag de ampere-meter een tameiijk hoge laadstroom
aanwijzen omdat voor deze manipulatie nogal veel stroom aan de batterij
wordt onttrokken. Na enige tijd rÍjden, bijvoorbeeld 10 à 15 minuten,
behoort de ampèremeter nagenoêg geen laadstroom meer aan te wijzen.
Gebeurt dit toch, dan kan of de spanningsregelaar niet goed zÍjn, of de
accu vertoont een of ander mankement. In een dergelijk geval dient men
hierover bij de dealer informatie in te winnen.
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Yenklaring

Hiernaast is het schakelschema afgedrukt
van de Peugeot 403.
De batterij is met de negatieve pool verbonden aan de massa van de wagen. De aansluitingen van de dynamo en spanningsregelaar

zijn onderling gelijk

gemaakt

nooit verwisseld worden.

A
AV I
AV 2
A1
Bie
Bo
Br
B.cde
Ca
Ch
Comr
Dém
Dyn
Essgl
F.Í

Verklaring der lettêrs en cijÍers
Parkeerl i cht
Ampèremeter
Fs
Enkelvoudige hoorn
H
Oliedruklicht
Beide hoorns

1.1

Stroomvêrdelêr
Batterii

1.2

Bobine
Verwarmingskachel
Schakelaar voor kachel
Schakelaar voor hoorn
Verwarmingskachet
Lichtschakelaar

Starter

F.2

Dynamo
Ruitenwisser
Zekering voor achter- en
i ns tÍu mentverl i chti ng
Ze!<ering van binnenlicht,

F.3

parkeerlicht en hoorns
Zekering van kachel, ruttenwissers, clignoteurs
en stoplampen

1.4

Contactslot
Kachel schakelaar
R u i tenwisse rsc hakelaar
Stopl ichtcontact

td

Clignoteur

lp

Binnenlichtschakelaar

l.f.s.

portier
Links of rerhtsschakelaar
Yan het parkeerlicht

í.3

lfd
l.r h
lr
Itr
LAR
LARS
Le
Mc
Pb
Pl

Schakelaar clignoteurs
Weerstand schakelaar instru mentverl ichti ng
Benzinestand aanwiizer
Zender van benzinêmeter

Nummerpl. verlichting
Achter- en stoplampen
Instrumentverlichting
Zender oliedruklichtie
Lichtie onder motorkap
met
Binnenverlichting
schakelaar

Pr
bie
Reg
Ti
R.

Koplamp
Hoofdschakelaar batterii
Spanningregelaar
Verklikker clignotêurs

en

mogen

Schakelseherna Peugeot 4O4

pr_

Pr.

Hiernaast het schakelschema van de
Peugeot 404. De batterij is met de
negatieve pool met de massa verbonden.

Venklaning
A

Aví
Av2

Ampère metêr
Enkelvoudige hoorn
Beide hoorns

Stroomverdeler
Batterii

AI
Bie
Bo

CA
C cli

Bobine
Hoornschakelaar
Automaat clignoteurs

ch

Ve rwar m i ngskac hel

cti

L

Clignoteurs en stadslicht
voor

Com

Lichtschakelaar

Qem
Dyn

Startmotor

Ec

Verlichting bagageruimtê
Waterthêrmometer met
oliedruklichties

EH
EV

F.l

Dynamo

Ruitenwissermotor
Zekering voor lampen,
instrumenten en bagage-

ruimte
Zekering van binnenverlichting, parkeerlicht en
hoorns
F.3

Zekêring

Yan

stoplampen,

clignotêurs en automatische ventilator
Zekering van ruitenwisser en verwarmingskaehel

F. s
L,í1
L,12
L.l3
L.l4
!.cli
l.fs
l.p
Lrh

l.t
l,tr.
L.ARS
L. e
M
Mc
P3
Pb

Parkeerlicht
Contact en startschakel.
Schakelaar v.d, kachel
Schakelaar ruitenwisser
Stoplicht contact
Schakelaars clignoteurs

Schakelaar parkeerlichtie

Deurcontact binnênlicht
Weerstand instrument
verlichti ng
Benzinestand aanwiizer
Zender benzinestand aan-

wijzer
Achter- en stoPlicht
Instrumentverlichting
Elektrisch klokie
Zender oliedruklichtie
Aansluitklemmen
Verlichting onder motorkap

Pl
Pr
Pt
R.bie
Reg.
T.cli
Th,Vd
Vd

Binnenverlichting
Koplamp
Zender watêrthermom.
Hooídschakel. batterii
Spanningsregelaar

Verklikkerl.
Thermostaat Yan autom.
venti lator
Automatische ventilator

I)e aecu

'ó

Hiêrnaast kunt u
zien welk verband

=

er bestaat tussên de

è

De accu van de wagen is een onmisbaar onderdeel dat màar al te vaak
wordt verwaarloosd, waarschij n ij k j uist omdat de onderhoudsbehoeften
gering zijn. De voornaamste eisen zijn een regelmatige controle van de
stand van het elektroliet, verdund zwavelzuur, en schoonhouden van de
poolklemmen en de accu zelf. Indien nodig kan het vloeistofniveau
wederom op peil gebracht worden met gedistilleerd water, omdat het
zwavelzuur in de accu blijft en door het ladingsproces alleen water wordt
I

ontleed. Vuile en geoxydeerde poolklemmen kunnen gemakkelij l< schoongemaakt worden met gewoon leidingwater, de oxydatie-produl<ten lossen
hierin snel oD. en niet in aardolieorodukten.
Na de reinigingsprocedure invetten, dit voorkomt een snelle hiernieuwde
vervuiling. De gemiddelde levensduur van een accu is 2 à 3 jaar.
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poolbrug
afsluitstoppen
accupool
celdeksel

aísluitm.ssa
platenbrug
negatieve plaat
houtseparator
kunststofseparator
sludge drempel
positieve plaat
accu bak

Er bestaat ook verband tussen de
ladingstoestand van de battêri, ên
het soorteliik gêwicht van het
zwavelzuur, dit is voorgesteld in
bovenstaande graÍiek. Het s.g. van
het zwavelzuur wordt gemeten met
de zuurweger die in iedere garage
voorhanden is.

capaciteit van de
battêrii in ampèreuren en de têmperatuur. Duideliik is
tê zien dat de accu
in de winter bii Íelle
koude nog niet de
helft Yan ziin nominale prestatie bii
20" C kan leveren.

SÍarÍer en dvnarno

ts

Deze twee organen zijn voor de moderne automobiel bijna even onmisbaar als de machine zelf. De startmotor is nodig om de benzinemotor op
gang te brengen en deze taak kan niet verricht worden indien de hiervoor
benodigde elektriciteit niet in de accu voorradig zou zijn. Men rekent
tegenwoordig heel vaak met een bijna feilloze werking van de elektrische
starter, hetgeen blijkt uit het íeit, dat bij heel wat wagentypen de mogelijkheid niet meer aanwezig is om de machine met een handaanzetslinger
op gang te brengen. Gelukkig heeft de Peugeot deze mogelijkheid nog wel.
De startmotor is eigenlijk geen ander instrument dan een gewone elektromotor zoals hij in het dagelijks leven voor 100í doeleinden wordt gebruikt, denk maar eens aan stofzuigers, koffiemolens, elektromotoren in
fabrieken enz. Het enige verschil dat te constateren valt is dat de start-

motor kan draaien op 12 Volt batterij voeding. Men moet dit echter
niet onderschatten. De meeste startmotoren hebben een vermogen van
kunnen leveren is een behoorlijke hoeveelheid

í{-à 2 pk en om dit te
energie nodig.

Watt.

Watt:

í

pk is equivalent aan een elektrische energie van * 736
Volt x Ampère. Bij een spanningvan12 Volt heeft men

F

-

a

736

voor 1 pk dus een stroomsterkte nodig van

-12

x

62.2 Ampère. Het is

dus geen wonder dat de startkabels hele dikke draden moeten zijn en dat
de accuklemmen op de batterij goed schoon en stevig gemonteerd moeten

worden.
De dynamo heeft tot taak om, indien dit nodig is de accu bij te laden,
De laadstroom wordt geregeld door de spanningsregelaar.
Storing aan deze elektrische organen komt betrekkelijk weinig voor. De
startmotor kan wel eens dienst weigeren doordat het tandrondsel niet
goed aangrijpt in de tandkrans op het vliegwiel. Mocht dit gebeuren
schakel dan de hoogste versnelling in en ,,schud" de wagen vóór en
achteruÍt. Meestal springt het rondsel dan wel los. lndien de dynamo geen
stroom geeft is dit meestal een gevolg van versleten of niet goed aandrukkende koolborstels. Natuurlijk kan de fout ook in de spanningsregelaar
of elders schuilen. De spanningsregelaar kan men zelf niet repareren,
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Schematische samenstelling van de startmotor.

Op het motorhuis bevindt zich een elèktromagneet die tot taak heeÍt om het
tandrondsel in de startkrans te schuiven en daarna wordt de hoofdstroom ge'
sloten.
De starter wordt bii de 403 bediend door een drukknop op het instrumentenbord.
Aii de 404 moet men de contactsleutel tegen een zekere veerspanning in verder
naar rechts draaien. Todra de motor loopt dient men de sleutel los tê laten.
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De aansluitingen
van de dynamo
en de spanningrege-

laar ziin onderlin;
ovêreenkomstig ge-

merkt.
Na een eventuele
demontage dient
een en andêr zorgvuidig te worden
aangesloten om teleurstelling of schade te voorkomen.

Men moet er ook op letten dat de dynamoriem niet te strak gespannen is
of wordt, dit veroorzaakt een nodeloze belasting van de dynamolagers.
Een goede V-riem ín goede poelies slipt niet, ook al staat de riem slap
afgesteld.

Mocht de motor niet vlug of vrijwel onmiddellijk aanslaan, blijf dan niet
tê lang doorstarten. ln de eerste plaats raakt de accu gauw uitgeput en in
de tweede plaats kan de startmotor behoorlijk warm worden. Het is dan
beter om de contactsleutel even los te laten en een moment te wachten,
waarna de startpoging herhaald kan worden,

Langdurig doorstarten heeft alleen zin wanneer bijvoorbeeld bij heel
warm weer en hete motor te veel benzinegas in de cilinders terecht is
gekomen, of de carburateur kookverschijnselen vertoont. In dergelijke
gevallen dient men het gaspedaal geheel ingetrapt te houden en wél door
te starten. Het gaspedaal moet dan niet herhaald worden bewogen,
Mocht onverhoopt de dynamo onderweg ophouden met laden, geraak
dan niet in paniek. Er is altijd nog wel zoveel elektriciteit in de accumulator voorradig dat men met een zuinig gebruik van deze voorraad zonder
zorgen naar huis kan rijden.
De stroomproducerende dynamo met alles wat daarbij behoort is zodanig
gecompliceerd dàt wij daar persoonlijk weinig oí niets aan kunnen doen.
Mocht het u overkomen, gebruik dan geen groot licht, start zo min
mogelijk (dus motor laten doorlopen) en breng de wagen zo vlug mogelijk
naar de garage of de auto-elektriciên.
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Bii Peugeot monteert
men drie verschillende
Íabrikaten koplamPen
nl. Marchal ; Cibié of
Ducellier. Men moet
altijd eerst de chroom
rand verwiideren.
Voor het demonteren
van de Marchal-lamP
moet aan de bovenkant
een verende borg worden weggenomen waar-

na de reflector naar
voren kan scharnieren
op de onderste bevestiging'

De reflector van Cibié
kan verwiiderd worden
door de verende bevestiging rechtsboven oP te
lichten waarna de onderstê bevestiging vanzelf loskomt.

Verliehting
Hoewel het niet dikwills zal gebeuren, kan het in de praktijk heel goed
voorkomen, dat een der koplampen of kleinere lampies in stop- en
achterlichten of clignoteurs wegens een mogelijk deíect verwisseld zal
moeten worden.
Natuurlijk heeít de Peugeot evenals andere auto's twee achterlichten
plus nummerplaatverlichting, zodat het wel nooit voor zal komen dat
er geen enkel lampje van de staartverlichting functioneert, hetgeen zeer
gevaarlijk zou zijn.
Het falen van één achterlample is echter wettelijk al niet toegestaan en
dienaren van de H. Hermandad kunnen terecht, al oí niet met het opschrijfboekle in de hand, op zulk een mankement aanmerkingen mal<en.
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Dê Ducellier-lamPen
zijn bêYestigd met drie
schroeven met sleePgaten en een grotere
openi ng.

De fixering is te be-

schouwen als een soort
baionetsluiti ng.
Men legt de handen oP
het glas en draait ver-

volgens de lamP naar
li nks.

.f.\I
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Komt men in een land waar aan de
linkerkant van de weg moet worden
gereden dan dienen de koplampen
iêts verdraaid te worden. Hiertoe
make men de schroef los bij de pijlpunten en yoor rechts verkeer dient
het onderste schroefgat gebruikt te
worden, voor links verkeer het
bovenstê gat. De reflector wordt
dan over 1l 5" verdraaid.

Zelden of nooit worden dergelijke gebreken geconstateerd in de garage

of bij een service-station. Een of meer achterlichten weigeren

steevast

op de meest ongelegen momenten of plaatsen. Een reservelampie en een

schroevendraaiertje blijken dan eveneens buitengewoon zeldzame
onderdelen.

Linksboven: de gecombineerde stoplamp-clignoteur. De glasrand kan worden
gedemonteerd door een schroefje aan de onderkant te verwiidêren, waarna de
rand aan de bovênkant kan worden uitgehaakt.
De nummerplaatverlichting kan worden gedemonteerd door het losschroeven
van de twee bevestigingsmoeren aan de binnenkant van het koííerdeksel.

Achterlichten en stadslampen weigeren nogal eens door o;<ydatie van de

fittingen of de lamphulsjes. Het is daarom zeer aanbevelenswaardig om
bijvoorbeeld tweemaal per jaar achter- en stoplàmpen open te maken
en eens te ÍnsDecteren.
Deze instructie kunt u ook vinden in het hoofdstuk,,seizoensverzorging,,.

Het getuigt van inzicht en zorg wanneer u enige rer".v"lampun,,aan
boord" heeÍt. Deze kunnen tegenwoordig geleverd worden in kleine,
handige doosjes waarin de onderscheidene lampen ieder een eigen

vakje of plaats hebben.

Bi! de Peugeot 404 kan men ook de
instelling van de lampen veranderen

voor links en rechts verkeer. doch
dan diênt men de lampfitting iets te

verdraaien, Voor rechts verkeer
naar links draaien (stand 2), voor
links verkeer naar rechts draaien
(stand t).
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Het gecombineerde stadslicht-clignoteur aan de voorkant Yan de wagen is gemakkelijk demonteerbaar door het qitnemen van twee schroefies. Lêt op dat
de lampfitting goed schoon is, heel vaak kan deze ílink geoxydeerd ziin.

De dynamoriem mag niêt te
strak gespannen worden' Dit
geeft nodeloze belasting van
lagers en waterPomP. Ongeveer
í,5 à 2 cm mag met de hand be-

wogen kunnen worden' Een
goede V-snaar in goede poelies
slipt niet ook al staat ze slaP.

'lVaan nijlni

welke

larnpen nodig

soonÉ

?
De fabriek levert ook een klein ,,busje". Dit model is ook verkriigbaar als ge'
slotên bestelwagen.

Bestemming van de lamp l2 V.

Watt

Koplamp

40/45 Duplo of asymmetrisch

Stop-achterlam pen en stadsl icht-

clignoteur voor

tweepolig 18/4 Watt

Instrumenten en controle achter

2
4
enkelpolig 7

Nu m merplaatverl ichti ng
Bi n

nenverl ichti ng

Parkeerlichtje

miniatuur

Watt

enkelpolig

Watt
Watt

enkelpofig 2,7 Watt

Plaats de wagen horizontaal op * í0 meter afstand yan een muur. Dan moeten
bij ingeschakeld dimlicht de beide lichtbundels ongeveer í0 à 25 cm lager op de
muur terecht komen dan de hoogte van het cêntrum der koplampen yanafde
grond bedraagt.
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Teehnisehe gegeyens Peugeot 4OB
Motor
De motor is een viercilinder kopklepmachine met

schuingeplaatste
kleppen en bolvormige verbrandingskamers. De l<leppen worden bediend
door stoterstangen en tuimelaars vanaf de in het carter aangebrachte
no l<ken as.

Boring:80 mm;slag 73 mm;cilinderinhoud 1468 cc; compressieverhou7: 1; pk:59 bij 4900 omwrmin.;draaimoment 10.3 kgm bij 2500
omw min,
De cilinders staan ,,los" in het cilinderblok en zijn uitwisselbaar.
Olie inhoud van het motorcarter inclusief íilter 4 liter. Gedurende de
zomer SAE 40 in het koude seizoen SAE 20.
Bougies: Marchal 35 oí AC- F 10 of overeenkomstige rypen van andere
ding

merl<en; elektroden afstand 0.6 mm; Aístand onderbrel<erpuntjes

f

0.4

mm; ontstekingsvolgorde 1-3-4-2; afstelling van de ontsrel<ing: 9', 30,
gemeten op het vliegwiel, of 0,6 mm vóór het bovenste dode punt van
de zuiger. Zie ook het hoofdstuk,,Ontstel<ing" op pagina í08-110.
Klepspeling bij koude motor:0,1 mm voor de inlaat en 0,2 mm voor de
u itlaatkleppen.

4e versnelling 4,34 : 1
1
achreruit 23,46 : 1
Deze getallen zijn gegeven inclusief de reductie in de achterbrug, zodat
de motor in de eerste versneÍling í8,51 x ronddraait tegen één omwenteling van de achterwieIen.

:
2e versnelling 9,61 :

1

Achterbrug
Uitgevoerd met een stalen worm met 4 gangen en een bronzen wormwiel
voorzien van 23 tanden.
De olie inhoud bedraagt 1,4 liter.
Belangrijl<
De achterbrug van de Peugeot mag nimmer gevu ld worden met hypoïde of
E.P. (extreme pressure) smeermiddelen, aangezien hierin dopes of toevoegingen voorkomen, die het brorrzen tandwiel kunnen aantasten.

Vering en wielophanging
Voor: Onafhankelijk, met dw'arse bladveer onder en parallelgeleiders

Carburateur

boven. Deze laatste zijn tevens: schol<brel<er.

Solex, type 32 P.B.l.C. oí Zenith, type 34 W. l.

A,chter: Normale achteras met schroeÍveren en dwarsstabilisator. De
ciernping geschiedt

Afste/gegevens So/ex

Hoofdsproeier
Correctiesproeier
Hulpsproeier

3eversnelling 1:1

Overbrengi ngsverhoud i ngen
1e versnelling'18,51

120
170
45

Venturie
Startsproeier

110

Vlotter

5,7 gram

Hoofdsproeier

't20

Ventu rie

z)rm m

Mengs proeier.

90

Vlotter

l2igram

23 mm

Afstelgegevens Zenith

Hulpsproeier

door

armschol<brel<ers.

Eelnden

Michelin, type X 165 x 380; spannint 20 lbrsq in. voor en 22 lb,]sq. in.
achter. Dit l<omt overeen rnet resp. 1,25 kg cm'en 1,55 kg;cm2.

Gegevens omtrent de besturing
70

Elektrische installatie
12 Volt; met een batterij van 58 ampère,'uur; de dynamo (Ducellier of
Paris-Rhóne) is uitgerust met een spanningregelaar en heeft een topvermogen van 180 watt.

Caster
0' 10'
Camber
2' 26'
Kingpin-inclination 9' 48'

Toespoor * 2 mm
Stuurwieluitslap van nok tot nok
3.75 slag.

lnhouden en oliesoorten
Benzinetank 50 liter; motorkarter 4 liter; oliesoort SAE 40 des zomers,
SAE 20 des winters; wisselbak í,5 liter, oliesoort SAE 80; achterbrug,

inhoud 1,4 liter.
Gangwissel
Vierversnellingsbak waarvan de 2e, 3e en vierde versnelling gesynchroniseerd zijn, Het schakelhandel bevindt zich rechts onder het stuurwiel.
De derde versnelling is prise directe, de vierde is uitgevoerd als overdrive.
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Algemeen
Benzinegebruik ongeveer'11

liter per

I liter per 9 km. Gewicht *

100 km hetgeen overeenkomt met
1030 kg ledig.
l tt

Teehnische gegevens Peugeot 40/tr
Motor
De motor is afgeleid van de in het type 403 gebruikte machine, doch er
zijn verschillende veranderingen aangebracht.
De boring is groter geworden, waardoor de cilinderinhoud kan worden

Deze getallen zijn gegeven inclusief de reductie in de achterbrug, zodat
in de eerste versnelling de motor 17,13 x ronddraait tegen één omwenteling van de achterwielen.

oPSevoero.

Achterbrug

De motor is onder een hoek van 45'gemonteerd teneinde de motorkap
zo laag mogelijk te kunnen houden.
Men vergelijke de gegevens met de specificatie van de 403.
Boríng 84 mm; slag 73 mm; cilinderinhoud í 618 cc; 72 pkbij 54 omw./min.;
draaimoment 13 kgm bij 2250 omw/min.; compressieverhouding 7.3 : 1;
olieinhoud carter 4 liter; oliesoort gedurende de zomer SAE 40; gedurende de winter, beneden l0', SAE 20; Bougies AC 45 FG, of Marchal
36 P of overeenkomstige typen van andere merken; elektroden afstand
0,6 mm; afstand onderbrekerpuntjes 0,4 mm; ontstekingsafstelling bij
stilstaande motor 11'gemeten op het vliegwiel of 0,85 mm vóór het
b.d.p. van de zuiger. Klepspeling 0,í mm voor de inlaar en 0,2 mm voor
de uitlaatkleppen, gemeten bij koude motor.

De vertanding hierin is uitgevoerd door middel van een stalen wormwiel
met vijf gangen en een bronzen tandwiel, voorzien van 21 tanden. Dit
fevert een verhouding op van 4,2 : 1.

Vering en wielophanging
Vóór: onafhankelijk met hydraulisch dubbelwerkend gedempte verende
fuseepennen (,,oliepoten").
Achter: Starre achteras met schroefveren en telescopische schokbrekers.
Banden
165

x

380

in

normale uitvoering of Michelin X

Spanning vóór'1,3 kg/cm2 normaal en 1,4 kg/cm2 voor

Carburateur

X; spanning achter

1,5 kgicm2 normaal en 1,6 kg/cm2 voor X.

Solex type 32 PBICA.
Ventu

ri

23 mm

Hoofdsproeier
H u I psproeier

120
45

Startsproeier
Gewichts vlotter

Gegevens omtrent de besturing

íI0

5,7 gram

Ki ngpi n-i

Elektrische installatie

l2Volt

met een accu van 55 ampère/uur. De dynamo is spanningregelend

en kan van het fabrikaat Ducellier zijn of Paris-Rhóne. De maximale
capaciteit bedraagt 180 Watt.

1'

Camber
Caster

3"
nclination

5'

toesPoor

*

1,5 mm

03',

36'

lnhouden en oliesoorten
Benzinetank inhoud * 50 liter. Motorcarter 4liter. Wisselbak 1,25 liter.
Achterbrug 1,4 liter.

Gangwissel

Attentie: De achterbrug mag nimmer gevuld worden met

Vierversnellingsbak waarvan de 2e, 3e en 4e versnelling gesynchroniseerd
zijn. De 4e versnelling is bij dit type uitgevoerd als prise directe.

E.P. (Extremê Pressure) of hypoïde-olie.

O verbrengi ngsverhoudi ngen
1e versnelling 17,'137 :'l
2e versnelling 9,28 : 1
744

3e versnelling 5,96 :
4e versnelling 4,2 :

achteruit

18,50í

1
1

:í

een

Benzinegebruik

+ 90 kmiuur + 9,3 liter per 100 km, hetgeen overeenkomt met
;! í op í0,7 km/liter.

Bij

De topsnelheid bedraagt iets meer dan 140 km/uur.
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Srneerseherna
Op deze pagina's vindt u de smêêrpunten
die iedere 3000 km de aandacht vragen,
Hiervoor kan normaal chassis-yet gebruikt
worden.

Hierboven de smeernippels van
de Íuseepennen en hieronder de

Ongeveer halverwege de cardanasbqis is
ook een smeernippel te Yinden voor hêt
aldaar aanwezige ondersteuningslager.

smeerpunten Yan de stuurin-

Het bolgewricht achter de versnellingsbak heeÍt ook een

richti ng.

smeernippel.

Het stuurhuis heeft aan dê
onderkant ook nog een smeeÍnippel, die niet vergeten mag

Ook de scharnieras van het
een
koppelingpedaal heeft

worden.

smeernippel.

De Peugeot motor
heeft een groot oliefilter.
Dit dient
iedere 3000 kilometer goed schoongemaakt te wordên.

TIPS
Op gladde, natte of bevroren

wegen

moet de snelheid aan de omstandigheden

v/orden. Rijd langzaam, zonder
plotseling van snelheid of van richting te
veranderen om slippen te voorkomen. Als
dewagen begintteslippen, draai dan devoorwielen in de richting waarinde wagen slipt.
aangepast

De
warmwaterkraan van de interieur verwarming
kan van binnen uit
bediend worden.
Houd deze kraan
goed ,,gangbaar",
dat bespaart U in
de wintermaanden
veel ergernis.

Bij zonnig vriesweer moet men vooral oppassen voor plekken in de
schaduw die nog niet ontdooid zijn, zoals b.v. onder bruggen, aan bosranden, enz. Ook het wegdek van een brug kan nog onder ijs zitten,
reeds ontdooid is door de warmte welke door
de aarde v/ordt uitgestraald.
Als over sneeuw of ijs gereden wordt, monteer dan sneeuwkettingen
op de achterwielen, doch volg hierbij nauwkeurig de voorschrifren van
de íabrikant.

terwijl de ,,baan" zelf

De voornaamste factor in verband met de levensduur van de banden is
hun juiste spanning. Te zacht opgepompte banden verhogen de rolweerstand en veroorzaken abnormale en onregelmatige slijtage. De
spanning van deze lage-druk-banden mag nooit meer dan 0,1 kgicm2
(1,5 psi) van de voorgechreven spanning afwijken.

Het oliepeil dient
veelvuldig gècontroleerd te worden.
ledere dag oÍ om
de 500 kilometer.
De employés van
het benzinestation
waar U tankt doen
het graag voor U.
Olie is de,,bloedsomloop" van de
motor. Zonder olie
gaat alles inwendig
stuk.

Riiden met hoge snelheid, zowel rechtuit als in de bochten, verkort de
levensduur der banden aanzienlijk. Regelmatig fel optrekken kost veel
aan bandenslijtage, evenals sterk remmen, Om zowel de mechanische
delen van de wagen als de banden te sparen, is het beter te accelereren
en te stoppen door de wagen te laten uitlopen in plaats van op het laatste
ogenblik te remmen. Scherpe bochten moten niet te snel genomen en
het stoten tegen trottoirbanden moet vermeden worden,

Slechte yoorwieluitlijning

is een der grootste vijanden van de levensduur van de banden. Als de banden ongelijkmatite slijtage vertonen, laat
dan de voorwieluitlijning controleren door uw dealer.
Als de wagen voor enige tijd blijfr staan, tracht dan zoveel mogelijk te
vermijden dat de banden in de zon of in een olie- of benzineplas staan.
Elke 7500 km kunnen de wielen en de banden dynamisch uitgebalanceerd
en onderling verwisseld worden.

149

Ondenhoud

Het slot van de kofíerdeksel en de scharnieren
hiervan moeten ook af en toe Yan enig smeermiddel
voorzien worden.

earl.osSerre
a

:re

\.=

t 7,/:r'.

Met behulp van de oliekan of wat vet dienen verschillende
punten van de carrosserie gesmeerd te worden. De gliirails
van het schuiÍdak zijn dankbaar voor wat vet evenals het
motorkapslot.
De borghaak van de motorkap (linksboven) is tevreden met
een druppeltie olie.

Bij vriezend weer verdient het aanbeveling om de
diverse scËarnieren, sloten en rubber sluitranden
van de portieren en het kofferdeksel met een weinig
glycerine of antiYries in te smeren zulks om vastvriezen van deze onderdelen te voorkomen'

z-;

Bii het onderhoud van de carrosserie behorên
natuurliik de glijrail van de verstelbare voorbankr
de portierscharnieren, de sloten en de portieruithouders.

Het slot kan het beste ingespoten worden met een
weinig graíiet-poeder, waarvoor Lips slotenfa.
briek handige plastic spuitres in de handel brengt.
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De carrosserie.
1. Wiel.2. Band.3. Velg.4. Wieldop.5. Motorkap,
6. Grille.7. Bumper.8. Anti-mist
Lamp.9. Koplamp. l0. Stadslicht. ll. Spatbord.
í2. Portier.13. Portierknop.'14, Ruit. l5. Ventilatieruit. l6. Voorruit.17. Ruitenwisser,
Neder/onds:

18. Bagageruimte. 19. Richtingaanwijzer. 20. Stuurwiel, 21. Versnellingshandel. 22. Handrem. 23. Gaspedaal. 24, Koppelingspedaal. 25. Rem-pedaal.

Frongois; Carrosserie.
1. La roue.2. Le pneu.3. La jantê.4. Le chapeau de roue.
- Le pare-choc.8. Phare antibrouillard.9, Le phare. í0. Le íeu
5. Le capot.6. La grille.7.
de position.'11. Une aile, í2. La portière.'13. La poignée.14. La glace,15. Le volet
d'aération. l6. Le pare-brise.17. Un essuie-glace.18. Le cofÍre à bagages. l9, Un indicateur
de direction.20. Le volant.21. Le levier de vitesse.22. Le Írein à main.23. L'accélérateur,
24. L'embrayage. 25, Le frein.

English: Car body.

1. The wheel. 2. The tyre. 3. The rim. 4. The wheel disc. 5. The

- The bumper.8. The íog lamp.9. The headlamp. í0. The parking
bonnet.6. The grill.7.
light.11. A wing (mud-guard).12. The door.'13. The door handle.'14. The window,

15. The ventilator window.16. The windscreen. 17. The windscreen wiper.18. The boot.
í9. A ílashing indicator light,20, The steering wheel. 21. Thê gear change lever. 22. The
hand brake lever, 23. The accelerator pedal. 24. The clutch pedal. 25. The brake pedal.

Deutsch; Die Karrosserie.
1, Das Rad.2. Der ReiÍen.3. Die Felge,4. Die Radkapsel.
5. Die Motorhaube, 6. Das -Schutzgittêr. 7. Die Stosstange, 8. Die Nebellampe. 9. Der
ScheinwerÍer. l0. Das Parklicht. l'1. Ein KotÍliigel. 12. Die Tiire. 13. Der Tiirgriff.14. Die

Scheibe. l5. Die Luítklappe.16. Die Windschutzscheibe. lT. Der Scheibenwischer. lS.
Der Gepàckraum. l9. Der Winker.20, Das Steuerrad.2l. Der Schalthebel.22. Die
Handbremse,23. Das Gaspedal.24. Die Kupplung.25. Die Bremse.

Italidno: La carrozzerid.

l. La ruota. 2. La gomma. 3. i icerchione. 4. il coperchio
della ruota.5. il dofano.6.
La griglia. T, il para-urti.8. Proiettore antinebbia.
f. il faro.10. Le luci di posizione,'11. Un paraÍango, l2. La portiera. l3. La maniglia. l4. il
vetro, í5, Lo sportello dell'aria. 16. il parabrezza. Í7. Un tergicristallo. í8. il portabagagli.
Í9. Un indicatore (o freccia) di direzione.20. il volante.21. il cambio di velocità.22.i1
Íreno a mano. 23. L'acceleratore, 24. La Írizione, l'innesto. 25. il íreno.

Espanol: La carroceria,
í. Rueda.2. Neumatico. 3. Lianta.4, Tapacubos.5. Capot.
6. Rejilla. T. Parachoques.- S. Faro de niebla.9. Faro.10. Luz de posición.11. Aleta,
12. Puerta.'í3. Manillar de puerta. í4. Ventanilla,15. Reírigerador de aire.16. Parabrisas. lT. Limpia parabrisas, lS. Maletón del equipaje. l9. Indicador de direcction.
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20. Volante de direcction. 21. Palan.a de cambio de velocidad. 22. Palanca del {reno de
mano.23, Acelerador.24. Pedal de embrasue.25. Pedal del íreno,

Karosseri.
í. Hjul, 2. Ring. 3. Hjulring. 4. Hjulkapsel. 5. Motorhuv, 6, Galler.
7. Kofangare. S. Dimljuslampor,9.
Strálkastare. í0. Parkeringslius. ll. Stenkskárm.
12, Dórr.13. Dórrhandtag. l4. Fónster.15. Fónsterlucka.16. Vindruta. l7. Vindrutetorkare.18. Koífert.19. Kórriktnintsvisare.20. Ratt.21. Váxelspak.22. Handbromsspak.

Svensko:

23, Accelerationspump. 24. Kopplingspedal. 25. Bromspedal.
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Donskr Karosseriet.
Í. Hiul. 2. Dak, ring. 3. Falg. 4. Hjulkapsel. 5. Motorhjelm.
6. Gitter,7, KoÍanger.8.
Taagelygte.9. ForlySte,10. Parkeringslygte.'11. Skarm,
12. Dor. l3. Hándtag.14. Vindue.15. LuÍtventil. l6. Vindspejl. í7. Vinduesvisker. lS.

Kuífert.19. Vinge, retningsviser.20. Rat,2'1. Gearstang.22. Hàndbremse.23. Speeder.

24. Koblingspedal" 25. Bremspedal.
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1. Cilinderblok. 2. Cilinderkop.3. Koppakking.4. Klep.
Nederlonds: De motor.
6. Klepveer. T. Klepdeksel. S. Olievulopening. 9. Peilstok.
5. Kleptuimelaar en klepstoter.
I 0. Carter. 1'1. Carburator. 12. Luchtíilter. 1 3. Benzinepom p. 1 4. Het Íilter. í 5. Ventilator.
'16. Ventilatorriem.17. Waterpomp.'18. Dynamo. l9. Starter.20. Verdeler.21. Bougie,
22.Zuiger en zuigerveren. 23. Driiístang. 24. Krukas.
Frangais: Le moteur.
L Le bioc-cylindrés. 2, La culasse. 3. Le joint de culasse. 4, La
- remplissage d'huile.9. La jauge d'huile, í0. Le carter, í1. Le
soupape. S. L'oriÍice de
carburaceur. l2. Un éourateur. l3, La pompe à essence. 14. Le Íiltre.'15. Le ventilateur.
í6. La courroie de ventilateur, í7. La pompe à eau. 18. La dynamo. í9. Le démarreur.
20. Le distributeur d'allumage.21. La bougie d'allumage.22. Le piston et les segments.
23. La bielle.24. Le vilebrequin.

English: The motor.
1. The cylinder block.2. The cylinder head.3. The cylinder
- 5, The rocker and tappets, 6. The valve spring. 7. The valve
head gasket. 4. The valve.
cover.8. The oil Íiller.9. The dip-stick.10. The oil sump, ll. The carburettor. í2. Air
cleaner.13. Petrol pumo. 14, Petrol íilter. í5. The ían. 16. The fan belt. l7. Water pump.
í8. Dynamo. 19. Starter. 20. The ignition distriburor. 2í. The sparking plug. 22. The
piston and rings. 23. The connecting rod.24. The crankshaft.
Deutsch:

Der motor.

í. Der Zylinderblock. 2. Der Zylinderkopf. 3. Die Zylinder-

kopfdichtunt. 4, Das Ventil.
5. Der Kipphebel und die Stóssel. 6. Die VentilÍeder.7. Der
Ventildeckel. 8. Die ól-EinÍiillàíínung. 9. Der ólmesser, 10. Der carrer, das Nockenwel lengeh àuse. Í'l . Der Vergaser. í 2. Der Luftfi lter. í 3. Die Benzi nepum pe. í 4. Der Fi lter.
í5. Der Ventilator. í6. Der Ventilatorriemen. 17. Die Wasserpumpe. 18. Der Dynamo.
í9. Der Starter, der Anlasser.20. Der Ziindverteiler.2í. Die Ziindkerze.22. Der Kolben
und ie Kolbenringe,23. Die Pleuelstange.24. Die Kurbelwelle.
Italiano: il motore.
í. il blocco cilindro. 2. La testata del cilindro. 3. il giunto del
cilindro. 4. La valvola. -5. Le ounterie. 6. La molla della valvola,7. il coperchio della valvola"
8. il bocchettone dell'olio.9. La coppa dell'olio. Í0. il carter. í1. il ca buratore.12. Un
depuratore d'aria, í3. La pompa per la benzina. í4. il Íiltro.15, il ventilatore. í6. La
cinghia del ventilatore. 17. La pompa dell'acqua. Í8. La dinamo. 19. La messa in moto.
20. il distributore di corrente (spinterogeno).21. La candela d'accensione.22. il pistone
e is segmenti.23. La biella.24. La manovella.
Esponol; El motor.
1. Bloquo de cilindros.2. Culata. 3. lunta de culata.4. Válvula.
5. Balancin y varillas.-6. El muelle de la válvula.7. Tapadera de válvula. 8. Orificio de paso
de aceite. 9, lndicador de nivel de aceite. l0. Carter. lí. Carburador. l2. Filtro de aire.
í3. Bomba de gasolina, Í4. Filtro. 15, Ventilador. í6. Correa de ventilador, í7. Bomba de
agua. í8. Dinamo. 19, Motor de arranque. 20. Distribuidor de encendido. 21. Bujia,
22. Piston y segmentos.23. Biela.24. Arbol cigiieial.

Motorn.
í. Cylinderblock. 2. Cylinderlock. 3. Cylinderlocklpackning. 4.
Ventil. 5. Vipparm -och ventillyítare. 6. VentilÍjàder. 7. Ventillock. 8. Olieintag, 9, OlOljehus,
l0.
oljesump. íí. Fórgasaren, karburator. l2. Luftíilter. í3.
iemàtarsticka.
Bensinpump. 14. Filter. í5. Flákt.16. Flàktrem. Í7. Vattenpump. í8. Dynamo (generator).
í9. Siàlvstart.20. Fórdelare.21. TándstiÍt.22. Kolv och kolvringar.23, Vevstake.24.

Svensko;

Vevaxel.

Donsk: Motoren.
Í. Cylinderblokken.2. Topstykke.3. Topstykkeled.4. Ventil.
5. Svingarm og styreknaster.6.
Ventilfjeder. T. Ventildaeksel, 8. Oliehuller.9. Oliemaler.
í0. Knastakselhus, 1í. Karburator. í2. LuftÍilter.13. Benzinepumpe. í4. Filter. í5, Ventilator. í6. Ventilatorremmen. l6. Vandpumpe. í8. Dynamo. l9. Selvstarter.20. Fordeler.
2í. Taendror.22. Stempel & ringe.23. Plejlstang. 24. Krumptapaksel.
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Nederlonds: Het chassis,
1. Voorwielophanging.2. Veer. 3. Schokbreker. 4. Radrateu r.
5. Wiel. 6. Asarm. 7. Rem.-L Uitlaatpijp. 9. Knaldemper. l0. Versnellingsbak. lÍ. Cardankoppeling. í2. Aandriiías. í3. Stuurwiel.14. Stuurstang. l5. Stuurhuis,16. Benzinetank.
17. Reservewiel,18. Battêrij, accu. í9. Hoorn.20. Krik,21. De dop van de radiateur.
22. De dop van de benzinetank.

Frongois: Le chassis.
í. La suspension avant. 2. Le ressort. 3. Un amortisseur.4. Le
radiateur. 5. La roue.-6. Le moyeu. 7. Le frein. 8. La tuyauterie d'échappement. 9. Le
silencieur.10. La boite de vitesse.1í, Lejoint de cardan. 12. Un arbre de transmission.
í3. Le volant de direction. í4. La colonne de direction. Í5. Le boitier et la commande de
direction. í6. Le réservoir d'essence, í7. La roue de rechange. Í8. La batterie.19. Un
avertisseu r. 20. Le cric. 21.

Un

bouchon de rad iateu r.22. Le bouchon

du

réservoir

à

essence,

English: The chassis.
í, The front suspension,2, The spring. 3. A shockabsorber,4.
The radiator.5. The wheel.6.
The stub axle.7. The brake.8. The exhaust pipe,9. The
cilencer. l0. The gear box. í1. The universal joint. l2. The drive shaÍt,13. The steering
wheel. í4. The steering column. í5, The steering box.16, The Íuel tank. í7. The spare
wheel.18. The battery. 19. A horn.20. The jack.21. The radiator cap.22. The petrol
tank caD.

Deutsch: Das Chassis.
Í. Die VorderradÍederung. 2. Die Feder. 3. Der Stossdámpíer.
- 6. Die Nabe. 7. Die Bremse. 8. Das Auspuífrohr. 9. Der Aus4. Der Kiihler. 5. Das Rad.
pufítopÍ. í0. Das Getriebe. íí. Das Kardangelenk. Í2. Die Antriebswelle. l3. Das Lenkrad,
das Steuerrad. í4. Die Lenksàule. í5. Das Lenkgehàuse. í6. Der Benzintank. í7. Das
Reserverad. í8. Die Batterie. í9. Die Hupe. 20. Der Wagenheber. 2í. Kiihlerdeckel,
Kiihlerzapfen. 22. Verschluss des Benzintanks, Benzintankdeckel.

Itdliono: il telajo.
í. La sospensione anteriore. 2. La molla. 3, Un ammortizzatore.
4. il radiatore.5. La -ruota.6. il mozzo,7. il Íreno.8, I tubi di scappamento.9. il silenziatore.
í0. La Scatola del cambio. lÍ. it giumto cardanico. í2. Un albero di trasmissione,13. il
volantê. í4. La sterzo. í5. scateola il comando dello sterzo, í6, il serbatoio delle benzian.
í7. La ruota di ricambio. í8. La betteria. í9, L'avvisatore acustico.20, il cric.21, il tappo
del radiatore.22. il taooo del serbatoio delle benzina.

Espano/; El bastidor.
Suspensión anterior. 2. Ballesta, 3. Amortiguador. 4. Radiador.
5. Rueda.6, Cubo.7. -'1.
Freno.8. Tubo de escape.9. Silenciador.10. €aia de velocidades.
11. Junta de cardan. 12. Arbol de transmisión.13. Volante de dirección. 14, Columna de
dirección. í5. Caja de dirección,16, Depósito de gasolina. lT. Rueda de repuesto.18.
Bateria. í9. Bocina.20. Gato,2í. El tapón del radiator.22. El tapón del depósito de gasolina.

Svensko: Chassiet.
í. Framhjulsupphángnint. 2. Fiáder. 3. Stótdàmpare. 4. Radiator.
5. Hiul. 6. Nav. 7. Broms.
8. Avgasrór.9, Ljuddámpare í0. Vàxellanda.'t1. Kardan. Í2,

Kamaxel. í3. Ratt. í4. Styrstang. í5. Styrsnácka.16. Bensintank. í7. Reservhiul. lS.
Batteri. í9. Signalhorn. 20. Domkraft. 2í. Kylarlocket. 22. Bensinlocket.

Donsk: Chassis.
1. Fohrjulsophengning. 2. Fjeder. 3. Stoddemper. 4. Koler. 5. Hjulet
6, Nav.7. Bremse.8.
Manifolderne. 9. Lydpotte. í0. Gearskift. ll, Kardanled. l2. Transmissionsaksel. Í3. Rat. í4. Ratstamme.15, Styrehus. l6. Benzintank. lT. Reservehjul.
í8. Batteri.19. Horn.20. Domkraíten,21. Radiatorproppen.22. Skruelaaget til benzintanken,
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Wat de AIïWB
rtrrlr. u kan doen

4z

Voorkomen is beter dan gênezen. Het is bÈ
vendien goedkoperenbovenal - veiliger. Ee,
tijdig gegeven, duidetiik omschreven repa
ratie-opdra<ht kan veel onheil voorkome,
en biidragen tot een gunstige €xploitatii
van een bedrilíszeker vervoermiddel,
Mêt ziin techno-keuringen biedt de ANW['
u hier de helpende hand. Laat u uw wagel
periodiek onderzoeken. Op pag. í 65 en | ó.
kuut u meèr over dit belangriike diens(
betoon lezen.

De technische gegevens die in dit boekje zijn vervat, zullen hun betekenis
voor u behouden zolang de behandelde auto in uw bezit blijft. Datzelfde
zou evenwel moeilijk l<unnen worden beweerd van een gedetailleerde
toelichting op de vele vormen van voorlichting en daadwerkelijke hulp
waarmede de ANWB zijn leden ten dienste staat. In een Europa, dat

streeft naar een nieuwe, grotere contour - met het internationaal verkeer
en toerisme als voortrekkers - zijn de voorschriíten en bepalingen ten
aanzien van dit verkeer en toerisme immers aan voortdurende wijzigingen onderhevig. Valutaschommelingen, stijging oí daling van de prijzen
van motorbrandstofíen, smeermiddelen en onderdelen, verruiming oí
vermindering van íaciliteiten voor buitenlandse bezoekers, om slechts
enkele voorbeelden te noemen, kunnen de waarde van zo'n uiteenzetting
niet alleen aantasten, maar haar zelfs gevaarlijk maken, omdat zij iemand
in de illusie doet verkeren, dat hij op de hoogte is, terwijl zijn wetenschap
in íeite reeds door een nieuwe ontwikkeling is achterhaald. Het karakter
van het ANWB-werk is te dynamisch dan dat het zich zou laren rubriceren
in een voor een zeker aantal iaren bestemde uitgave als deze. Dit boel<je
maakt een zorgvuldige lezing van ons actuele weekblad, de Autokampioen, dan ook volstrekt niet overbodíg, noch kan het worden beschouwd
als een remplacant van de vele drul<werkjes, met behulp waarvan de
Bond ziin leden op elk gebied van zijn activiteiten nauwl<eurig op de
hoogte houdt.
Wat hieronder dan ook wordt verhaald omtrent die aspecten van ons
werk, welke onmiddellijk verband houden met het gemotoriseerde wegverkeer, is bewust oppervlakkig gehouden. Zo summier, dat de lezer,
zodra hij daarover méér wenst te weten, steeds genoodzaakt zal zijn bij
zijn Bond de meest recente gegevens op te vragen.
f n 1958 heeít de Wegenwacht haar 12!-jarig bestaan herdacht en kon bij
dit jubileum terugblikken op de bestrijding van ruim 1 miljoen pechgevallen. Dit wil héel wat zeggen, temeer omdat we in aanmerking moeten nemen, dat het korps heel bescheiden is begonnen, namelijk 7 man
sterk, en dientengevolge in de eerste jaren van zijn bestaan slechts een
bescheiden deel van het aantaÍ pech-gevallen voor zijn rekening kon
nemen. Thans mag het aantal hulpverleningen per maand worden geraamd op gemiddeld 15.000. Het korps Wegenwacht omvat (dit is de
TOI

Het ligt in de bedoeling van de ANWB
om steeds meer wegenwacht-combinaties met een mobiloíoon uit te rusten,
De helpverlening wordt hierdoor veel
sneller en intensiever,

van allerlei informaties. Denkt u ook aan de persoonlijke diensten, welke
de Wegenwacht u gaarne zal bewijzen. Het korps beschikt over een eigen
net van telefoonposten, waar dikwijls de gele vlag uithangt ten tel<en, dat
er een boodschap is voor de Wegenwacht, bijna steeds bestemd voor een

weggebruiker, die op het traject in kwestie kan worden verwacht.
Hunnerzijds kunnen ook deze weggebruikers onze patrouillerende
motorrijders met een boodschap belasten, een vorm van dienstbetoon
waarvan een steeds toenemend gebruik wordt Semaakt. Niet alleen
Nederland bezit een korps Wegenwacht, maar ook elders in West-Europa

stand medio 1960) 240 man, werkende onder een hoofdinspecteur en
negen rayon-inspecteurs. Deze laatste zorgen voor de bevoorrading
van de onder hen ressorterende

Wegenwachten. Zij bedienen zich
van service-auto's, die evenals de

zijspancombinaties, volledig met
gereedschap zijn uitgerust, zodat
ook de inspecteurs geheel en al ten
dienste staan van het wegverkeer.

Bovendien kunnen hun wagens, dank
zij de aanwezigheid van een brancard, ook dienst doen als nood ambu_
lances. Alle korps-leden zijn in het bezit van een EHBO-diploma en dat

zijn de gele rijders populaire verschijningen Seworden. Dit biedt het
voordeel, dat verschillende grote routes met W'W.-bezetting bij de
gemeenschappelijke grenzen op ell<aar aansluiten en bovendien, dat de
Nederlandse reiziger in het buitenland oP vertoon van zijn nationale
lidmaatschapskaart daar ingeval van Panne evengoed geholpen wordt als
de vreemdeling, die hier te lande door pech besprongen wordt, door
de Wegenwacht van de ANWB.
Niet altijd is de Wegenwacht op de route en ook buiten haar diensturen
kan iemand door een mechanisch defect tot stilstand worden gebracht.
Juist in dergelijke situaties bewijst het ANWB-telefoonPostensysteem
zijn waarde. Dikwijls zijn deze posten gecombineerd met hulpposten van

het Nederlandse Rode Kruis. Men herkent dergelijke Posten zonder
moeite aan de internationaal daarvoor vastgestelde borden. De teleíoon
is uitsluitend bestemd voor het waarschuwen van een garagebedrijí'
eventueel van de politie, een dokter of een geestelijke.

zij hun

kennis op het gebied van ,,eerste hulp" in de harde praktijk
veelvuldig toepassen, blijkt wel uit hun rapporten en dikwijls ook uit
officiële dan kbetuigi ngen.
Elke W,W.-motor, elke W.W.-auto, moet worden beschouwd als een
mobiele Rode-Kruis-post. Ofschoon bij dit korps uireraard sterk het
accent valt op de technische bijstand, welke het voortdurend pleegt te
verlenen aan Wegenwachtleden, gaat zijn betekenis deze doelstellíng
toch verre te boven, zodanig zelfs, dat het van nationale ímportantie kan
worden genoemd. Op de op pag. 164 gereproduceerde W.W.-kaart staat
de situatie weergegeven, zoals deze in 1960 is. Op diverse wegen, zo
blijkt uit de arcering, wordt ook's avonds nog gepatrouilleerd. 's Zomers
beginnen daar de diensten om 7 uur en duren tot 23.00 uur, tijdens de
6 maanden lange winterdienst van 7.30 tot 22.30 uur. Beschouw de
Wegenwacht als een vriend, die u op velerlei wijzen van dienst kan zijn.
De ANWB rekruteert zijn medewerkers voor dit korps bij voorkeur
uit de streek, waarin zij dienst zullen doen en die zij dus gewoonlijk door
en door kennen. Dat maakt hen extra-waardevol voor het verstrel<ken
1-62

De hulpverlening door de Wegenwacht êYolueert met de ontwikkeling van de
technie?. Langs de drukke riiksweg Den Haag-Rotterdam is het eerste WWstation vêrschenen, dat ziin meldingen ontvangt via tien telefoonzuilen langs de
route en dat onze patrouillêrende bemanningen per mobilofoon naar de plaats
kan dirigeren waar hulp nodig is,

I)e Teehnische Afdelirg

TRAJECTEN VVEGENWACHT
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Tot zover de Wegenwacht, ,,de gele technische brigade" van de ANWB,
die echter óók nog beschikt over een ,,blauwe technische dienst" in de
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vorm van zijn Technische Afdeling. Ell< l<ind kent wel de blauwe servicewagens, de Technomobielen, de kris-kras door ons land zwermen, op
weg naar Bondsleden, die een keuring van hun voertuig hebben aangevraagd. Voorts zijn er, ten einde de kosten, aan een dergelijke controle
verbonden, zo bescheiden mogelijk te houden, in verschillende steden
zogenaamde Techno-stations gevestigd, waarvan de betekenis de lokale
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bespeurbaar is. Dit illustreert reeds, dat de Technische Afdeling niet
alleen een omvangrijl<e adviserende taak vervult, maar ook een conserverende en dat zij de automobilist niet alleen met goede raad maar ook
metterdaad terzijde staat bij de exploitatie van zijn wagen. Onderhoudskeuringen van voertuigen, in het bijzonder periodieke keuringen, zijn
van groot belang, in de eerste plaats natuurlijk voor hun eigenaren,
maar ook dragen zij bij tot verhoging van de algemene verkeersveiligheid.
Voorkomen is nu eenmaal beter (én bovendien: voordeliger) dan genezen.
Wist u, dat er in medio 1960 door onze Technische-afdeling ongeveer

1200 wagens per maand aan een onderzoek worden onderworpen.
Gespecialiseerd personeel beschikt over een veelomvattende controleapparatuur en weri<t volgens een zorgvuldig uitgekiend schema. Dit
leidt tot een zodanig volledig onderzoek, dat aan de hand hiervan een
evenwichtig reparatie-advies kan worden gegeven. Dit laatste biedt het
grote voordeel, dat er met de reparateur geen verschil van mening kan
ill

á"'rr:r:id.:'

Op de kaart hierboven geven de dikke lilnen de regelmatigê WW_routes aan,
De wegen waarnaast een puntrijn is getekend heblen ook êen avonddiênst.
roa

verhoudingen

De Technische afdeling van de ANWB heeft een mobiele auto-controle dienst.

Op uw verzoek controlêren kundige vaklieden de toestand yan uw auto en
brengen daarvan een rapport uit wat dienstig kan ziln bij het geven van eyentuele reparatie opdrachten.

Autofinaneierirag en auto\rerzehering
Als bezitter van een Peugeot zult u zich zeker veiliger voelen, nu u hebt
kunnen kennisnemen van alle aanwijzingen, die oP de voorgaande Pagina's
gegeven zijn. Zelfs zal dit er wellicht toe bijdragen u te doen besluiten
àat ook uw volgende wagen weer een Peugeot zal ziin en nrisschien gaat
u er toe over deze nieuwe eerder aan te schaffen dan u oorspronke'ijk
van plan waarf,.

Brengt dit financieel nog moeilijkheden met zich, hebt u het geld voor

een nieuwe wagen nog niet beschikbaar of kunt u het in uw zaak beter
gebruiken, dan is hiervoor óók wel een oPlossing te vinden'
De ANWB kan nl. bemiddelen bij de financiering van de nieuwe auto'
Tildens een onderhouds-controle worden verschillende afstellingen zo exact
mogelijk gemeten.
Heel vaak blijkt o.a. de ontsteking niet goed afgesteld en dit resulteert
biina altiid in een hoger benzinegebruik.

ontstaan omtrent de omvang van de opgedragen herstelwerkzaamheden.
Hierdoor worden een veilig en bedrijfszeker rijden en een economische
exploitatie van de wagen sterk bevorderd.

Naast deze voertuigkeuringen verricht de Technische Afdeling ook
expertises, van grote betekenis voor hen, die in een geschil verwikkeld,
bemiddeling behoeven. Als gevolg van de invoering van de Internationale
Reis- en Kredietbrief, een alom bijzonder gewaardeerde ANWB-service,
zijn de werkzaamlreden van onze auto-technici sterk toegenomen. De
zorgen van een lid, dat in het buitenland met zijn voertuig in moeilijk_
heden is geraakt, zijn immers ook hun zorgen geworden. Of er nu gerepareerd kan worden, eventueel na het opsturen van een niet ter plaatse
voorhanden zijnd onderdeel oí dat repatriëring van het defecte voertuig
de meest verantwoorde oplossing blijkt, dat alles raakt het omvangrijlce
werkterrein van onze Technische Afdeling. Haar zorgen worden veelal
trouw gedeeld docr de Juridische Afdeling van de Bond, well<er rechtskundige bijstand zich meer en meer op internationaal niveau gaat
bewegen. Wie aan ,,vakantie" denkt en aan ,,kamperen", denkt onwille-

keurig tevens aan de ANWB die voor tienduizenden landgenoten

reis-routes verzorgt, hun de benodigde grens- en kampeerdocumenten
verschaft, hun l<aarten en gidsen levert, voor vreemde valuta en reischeques zorg kan dragen etc. etc. Wij beperken ons in dit speciaal voor
automobilisten bestemde boekje tot twee onderwerpen : autoíinanciering
en autoverzel(ering.
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waardoor u dus de beschikking-krijgt over een Sroot gedeelte van de
aankoopsom. De condities van de financiering zijn in hoofdzaak de
gebruikelijke. Extra is echter, en dat is wel bijzonder aantrekkelijk, dat
de ANWB gratis een ongevallenverzekering aanbiedt. Deze ongevallenverzekering dekt het risico van overlijden of totale blijvende invaliditeit
gedurende de looPtijd van het financieringscontract.
komt iemand wiens voertuig wordt gefinancierd ten gevolge van een
ongeval te overlijden of wordt hij algeheel blijvend invalide, dan behoe'
ven de niet vervallen afbetalingstermijnen niet betaald te worden' want
deze worden dan door de verzekeringsmaatschaPPij voldaan'
Bezwaren bij geldlenen zijn dikwijls, dat eventueel een nabestaande voor

de moeilijkheid van het terugbetalen gesteld wordt, of dat men zelf
tijdens de af lossing in moeilijke omstandigheden kan komen te verkeren
en terugbetalen bezwaarlijk wordt.
Deze bedenkingen tegen financiering zijn hier gedeeltelijk komen te
vervallen.
Als u al een auto bezit, zullen wij u over het onderwerp verzekering niets
behoeven te vertellen, want dan is uw wagen ongetwijíeld al verzekerd'
of . . . misschien wilt u toch nog even verder lezen en kennisnemen van
wat wij willen vertellen aan diegenen, die tot aanschaffing van een Peugeot

iten.
U weet ongetwijfeld, dat u als bestuurder van eên auto na een ongeval
aangesproken kunt worden voor schade, als u schuldig bent aan het
ong"""t en óók, als u zich niet schuldig voelt, maar als uitgemaakt wordt'
daiu schuldig bént. Deze schade kan van materièle aard zijn (beschadigde
auto of andere voorwerpen langs de weg), maar kan ook betrekking
hebben op lichamelijk letsel en zelfs kunnen er mensenlevenste betreuren
zijn. De aanspraken, die hiervan het gevolg zijn' kunnen vooral in verband
met persoonlijk letsel bijzonder groot zijn, zó groot' dat het onverantbes I u

167

woordelijk zou zijn de daaruit voortvloeiende risico,s zelf te dragen.
Hiervoor dient een verzekering tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid te worden gesloten en wil men zich enigszins veilíg voelen,
dan raden wij een dekking aan van ten minste f250.000,_ per geoeurtenis.
Dit lijl(t ons zekerwel nodig en dit zurt u beamen ars u aan het rekenen

slaat en in aanmerking neemt, dat aanspraken kunnen komen niet alleen
van personen buiten uw auto maar óók van personen die in de wagen
gezeten waren. Een feit is, dat er gevallen bekend zijn, waarbij een lagere

dekking niet voÍdoende bleek te zijn.
Trouwens, als u naar het buitenland wilt, heeft u een W.A._verzekering
nodig, want, omdat in de omliggende landen een wettelijke verplichting
hieromtrent bestaat, moet u aan de grens, als bewijs dat u een W.A._
verzekering hebt, een groene kaart tonen.
Voor een nieuwe auto is een All Risks-verzekering aan te bevelen, omdat
dan ook de mogelijkheid van beschadiging of verloren gaan van ce wagen
een vrij groot risico vertegenwoordigt.
Zowel een W.A.-verzekering als een All Risks-verzekering, beide met
Sratis groene kaart, kan de ANWB voor u verzorgen.

DealensliisÍ
lmporteurs: Gebr, Nef kens' Autom. Mij. n.v., Biltstraat í 06, Utrecht,

tel. 030 íó523,
v.d. Boogaard's Autom. bedrilf, Tweede Walstraat 4a, Nijmegen,
08800 2654t-2

tet.
Ploats
P

rov i

Ncom en odres

Tel. nr.

ncie Noord-Hol Iand

ALKMAAR

Kennemer Garage J. C. Pouwels,

AMSTERDAM

Autohuis J. A. M. Nef kens N.V.,

Kennemerstraacweg 6

02200- 2224

Lijnbaansgracht'189-'193

BUSSUM

Autom, bedr, P. Franke N.V.

HAARLEM

Automobielbedrijf J. v.d. Vossen,
Botermarkt 5

Landstraat 116

HILVERSUM

020- 67581
o29s9- 13713
02500-1 0399

20449

Autom. bedr. P. Messing N.V.,

029s0-

Melkpad 2c

(2 lilnen)

HIPPOLYTUSHOEF

Garage Den Besten,
Beltstraar 30-32

02279-

205

HOORN

Garagebedrijf Tensen,

02290-

4703

Nieuwland
P

rov

5

1

3353

incie Zuid-Holland

ALPHEN a.d, Riin

Garage C. Boot
Y, Eêghenstraat 5-7

01720- 3287

DELFT

Garage Hof van Delft E.H. Ham
v. d Brugghenstraat 8c-10

01730- 22s5'l

DORDRECHT

Automobielbedrijf De Miil N.V.,
Nijverheidstraat 95

01850- 20200

Eras' Automobiel Mij N.V.,
Pletterij kade 52
Hooi kade 38a

o
o

70-72002a

o

70-459409
724379

'S-GRAVENHAGE

Automobiel Mij. DAVO N.V.,
Kon. Sophiastraat 33-35,
St. Boniíaci usstraat 9-1'l -1 3, Leidschendam

70-'184493

0'1761- 2373
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Tel. nr.

Noom en odres

LEERDAM

Garage de Meent

POELDUK
ROTTERDAM

Naom en odres

Tel. nr.

T{ILVARENBEEK

Garage Bols en Kooyman,
Diessenseweg A-58

042s5-

03451- 2244

Meent 32-36

LEIDEN

PIoots

Automobielbedrijí J. Devilee en
N. C. Reizevoort,
Haagweg 45 en Da Costastraat 16

01710- 3í200

Garage v. Tol
Jan Barendslaan 80

o't749-

oss

Garage A. van den Burgt,

TILBURG

AutomcbielSedrijf Kouwenberg en van Leest,
04250- 20060
Tuinstraat 13

VEGHEL

Garage L. Staals,

2737

010- 72900
72400
176600

Gaesbeekstraat 98
Soerweg 21 -25

Zuidkade 8

04130-

Garage P. J. Brus,
Riiksweg í6

04748-

HEERLEN

Garage A. Nefkens & Zn.,
Parallelweg 7-9

04440- 3s36

MAASTRICHT

Parkgarage M. Tielens,

04400- í8888

Nieuwenhofstraat

(2 lijnen)

BAEXEM

BRUIN ISSE

Autobedr. Gebr.

Esselbrugge

01Í55-

Garage Cito, Pr, Hendrikstraat í9
Garage M. Elenbaas,

01íí3-

Nieuwstraat A 16

CLINGE
GOES

NW. EN ST. IOOSLAND
I'ZENDUKÉ

Garage l. A. v.d. Sande,
Gravenstraat í 57

Pik's GaragebedrijÍ,
M, A. dê Ruyterlaan

Hulst01140-

652

267

ROERMOND
2538

01't00-

3s77

2235

35

Garage Joh. Joosse & Zn.,
Riiksweg 11-1 3

01í82-

318

Garage l. A. v.d. Sande,
Landpoortstraat 4

01176-

409

330Í

Provincie Limburg

Provincie Zeelond

AXEL

04120- 2290

Molenstraat 1 57

N.V. van Gorp's Auromobielbedrilven,

31 3

VENLO

3

234

N.V.

Revisie en Autobedrijf ,,Geraerdts"
Broekhin 2.47
N.V. AutomobielbedriiÍJ. B. Nef kens & Zn.,
Straelseweg 52

047s0- 32í5
04700-

2474

3202

Provincie Gelderland

APELDOORN
ARNHEM

Automobielbedrijf l. S. de Vries,
Amersfoortsestraatweg 1 5

06760- Í5950

Marel's Autom. bedr.
Boulevard Heuvelink

08300- 27653

5a

Provincie Noord-Brabant

BERGEN OP ZOOM
BREDA

EINDHOVEN
HELMOND
'S.H ERÍOGEN BOSCH

770

Garage D. J. v. Ginneken,
Hermusstraat 10-14
Garage H. C. J. v. lerssel,
Ginnekenweg 92-94

N.V. Helkah,
Stuiverstraat

01640-

41s7
5509

DOETINCHEM

Keppelscheweg 20-26

EDE

Veenderweg

04900- 12090

Garage A, B, Wolsink
Spalstraat 28 (sub-agent)

NUKERK

AutomobielbedrijfJ. C. v.d. Vorst & Zn.,
Nrd. Koninginnewal 28

04920-

Garage A. v.d- Eerenbeemt,
Scationsplein 5

04100- 38738

3800

NUMEGEN

08340-

3445

08380-

8397

067s3-

256

Auto-Service N.V., i.o.,

01600- 37250

HENGELO
1

Automobielbedrilí Hoegen Diickhof N,V.,

31

Garagebedrijf v. Doorn en Top
Holkerstraat Í9

03494-

Garagebedriif H. Lammerts
Hatertseweg't60

08800- 21307

730

777

PIoats

Nodm en odres

OOSTENDORP
bij Elburg

Garage W. Zoet

Zuiderzeestraatweg 0 Í7

05250-

RHENEN

Garage v, Ommen
Grebbeweg 3

08376-

TIEL

ZUTPHEN

1

Noqm en odres

SAPPEMÉER

Fa.,l. A. Roggen en Zn.,
Borgercompagniestraat 43

WINSCHOTEN
03440-

06750-

4773

-f

Automobielbedrijf D. Podgorski,
Dorpstraat 20

0s989-

2375

05992- 2255

Garage,,De Venne",

05970- 7777

Gevrs. v,d. Berg,
Hooídstraat A-4

05968-

GORREDUK

Garage H. Hylkema,
Schoolstraat 3

05í33-

LEEUWARDEN

Fa. Brouwer en Alkema C.V,,

'T ZAND

Garage van Hoeven,

Tel. nr,

Venne 68-70

2291

Garage Gebr. Honders
Voorstraat l

Groenmarkt í4

Pldats

SELLINGEN

Service-Center Schoots C.V.,
Stationsweg

WOUDENBERG

Tel. nr.

312

Provincie Friesland
372

Provincie Overijssel

ALMELO
DEVENTER
ËNSCHEDE

HENGELO

Fa. Gebr. van Diik C.V.,
Grootestraat í80

05490- 3394

Pier Panderstraat 10

05100- 74044
(2 lijnen)

Garage C. J. V. Scholten,
E. van Bronkhorststraat í5

06700- 2870

Huizenga's Autogaragê N,V.
Tweeboksmarkt 49

0s100-

Automobielbedrijf ,,NUKRAKE",
H. B. Biijdensteinlaan 37-41

05420-

4200
8020

ZURICH

3898

Provincíe Utrecht

Autom. bedrijí,,Niikrake"
Marskant I

05400-

AMERSFOORT
ZWOLLE

Garage,,Auto Palace" (A. Reijnen),
Bloemendalstraat 2

Garage Braaksma,

8544

No.73

os177-

773

Garage J. Bovée,
Kamp 4Í

03490-

3503

05200- í7Í00

BAARN

AutomobielbedrijÍ l. Vlug,
Leestraat 8

029s4- 3486

Garage De Witte en Co.,
Emmaplein í0

03402- 7274

Gebr. NeÍkens' Automobiel Mij N.V.,
Biltstraat 'l 06

030- 16s23
(4 lijnen)
030- 22316

Provincie Drente

ASSEN

Rolderstraat l28a-í30

COEVORDEN

BILTHOVEN

Garage D. Klein,

05920-

3102

Garage P. N. Heins,

Wilhelminasingel 38

UTRECHT
os740- 2434

Nachtegaalstraat 55

F{OOGEVEEN

Hartgers' Auomobielbedrijí,
Hoofdstraat 30
Zuiderweg í

Pieter Nieuwlandstraat

0s28005280-

36
2089

3832

030- 27148

21

ZEIST

Garage J. Wessel,

Utrechtseweg 87

03404-

4096

Provincie Groníngen

GRONINGEN

AuromobielbedrijÍ Berghuis & Zn.,
Rabenhaptstraat 40-42

05900- 25323

N.V. Wouda's Auto Mij.,

05900- 22415

Kraneweg I 6
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