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De "n.teuwe 500" 11411Fiat kan, eve'll4b- d.e oude, met open dttk wordet. gereden

De "Nieuwe 500" vin Filt

De nieuwe kleiIl8te Fiat, waarover al
ao menigmaal werd gesproken en waax-
over zo heel veel geruchten de ronde
hebben gedaan ia - )'lowaar betrekkelijk
onverwachts nog - ten tonele versche-
nen.

Een verschijning, welke werkelijk een
sensatie betekent, omdat de grote Itali-
aanse fabriek, ongetwijfeld daartoe ten
dele gedreven door de verlangeIlli Vatl
Volk en Regering, een nis,uwe aanval
doet op het teuein der motorisering van
de massa's, die in wezen, in zoverre niet
ver!lc:hiltvan de uitbrengiDg van de oude
Fiat ,,500", nu reeds meer dan twintig
jalU" geleden, al is er zeker anderzijds
ook belangrijk autotechnisch verschil.
Toen Fiat in 1936voor het front kwam
met de oude ,,500", de zogenaamde Topo-
lino, toen was dat een Wereldgebeuren,
een naar voren brengen van een kleine

door
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echte automobiel, die waarlijk geen
,;deppernumspul" Wall ol. goedkoop ge-
knoei op het gebied van het:kleine vier-
wielige motorvoertuig, zoalS heel de we-
reld heeft kunnen ervaren, maar een
geniale greep naar de motorisering van
de massa op 4 wielen. met autobedrijfs..
zekerheid en autoccmrert en het ver-
bruik van een middenklasse motorrijwiel
van toen, met onder bet hoofd autoeom-
fort vooral begrepen "het dak boven bet
boold", dat de inzittenden beschutting
kon bieden tegen de weersomstandii-
heden. Veel later, toen die greep ai lang
geslaagd was gebleken, nu ongeveer twee
jaar geleden, is Fiat toen gekomen met
een uitbreiding van deze aanbieding, in
de vorm van een kleine auto voor vier
personen, met de mQtor achterin, de U
welbekende ,,800".

Wie de nieuwste ,,500" van de fabriek
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gelanceerd, aan-
conclusie dat -

500" praktisch
, terwijl men

betreft, daaren-
zou kunnen komen,

~aQ··-,;llifl1Uwe.500" eenzelfde propOJrl-
de oude ,,500", omdat het
om een tweezitter me:t

iV.eJwlc)edigeruimte achterin voor mede
of anders een kind. of

~:,~~:a~lles~ vellig geborgen on-
.- carrosseriekap, die

het rijden - met
ijj;e=:~~:='e!l:g de overgang kan~ ge3lt)ten rijden in

een onderdeel dat
oude ,,500" tot de uit-

be)lod:rde en dat in hoge mate~;~!;~;~~~entot bet enorme succes
brengt de nieuwe aanbie-

r'iI,~\:=deze over~omsten, vanUI IIbmdpw:it bezièn wel

iets heel anders, Om te beginnen is er
een kardlilaal versclûl in krachtbron;
want de oude ,,500" had een waterge-
koelde viercilirider vierlakt kopklepmo-
tor, terwijl de ,,nieuwe 500" een lucht-
gekoelde motor heeft, die bovendien
geen viercilinder - maar een tweecilln-
der viertakt Is (van 'een, tweetaktcreatie
moet men blijkbaar bij Fiat niets heb-
ben!), die eChter geen vlakke twee is
met horizontaal tegenovergesteld liggen-
de ciiinders, maar een verticale twin,
walU'blj de beide ciliriders "in lijn"
staan, dus achter elkaar. En alS we er
dan bovendien op wijzen dat bij de
nieuweling de motor niet vOOJ:' in het
chassis is gehuisvest, maar achterin,
even.alsbij de ,,600", dan zult II moeten
toegeven; dat deze nieuwe ,,500" met zijn
luchtkoeling en staande verticale twee-
cilindermotor toch veel meer het ka.
l'akter heeft van een "volksvervoermid-
del" dan de oude ,,500" van twintig jaar
geleden, De nieuwe verticale twin heeft

1ilim;."4fb.eeldi'lllu die een OVeTrlcht brengt van de technische opbouw en details ttQ.n
Fiats nieuwste creatie
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een boring en $;g van 88 b~ 70 mm,
~t de slag iets groter la dan de ~
nng.

De totale eU1nderbIhoud ia 479 cc. de
compreaiJleverhoudlng 6,5 : I, betgeen
voor een motor van deze tijd zeker niet
boog ia en bet maximum motorvermo-
gen, ontwikkeld bij 4000 toeren per mi-
DUut, bedraagt 13 pIt> een motorvermo-
gen dat naar de aangedreven wielen,
de achterwielen wwdt overgebracht via
een enkele droge plaatkoppellng en vier-
versnellingsbak, natuurlijk met achter-
uit, tegen het motGrcomplex aange-
bouwd. De overbrengingsvél'boudirJ.gen
in de versnellingsbak zijn voor de eer-
ste versnelllng 3.273 : 1, voor de tweéde

2,067 : I, de derde 1,3 : I, ~1 de
vierde en hoOgste een overbrenging beeft
van0,875 : 1 en dus in bet verkeer in
zekere Zin enIgszI.nS als overdrive kan
worden gehanteerd.

De motor wordt benZine toegevoerd
met behulp van een benzinepomp en een
Weber válstroom car.burateur en de
smerende olie páaSeerl; op haar rond-
gang van en naar het oliecarter, met
een iilhoud van tweè· liter, een centri-
fugaal olletilter. De motor ia in drie
punten opgeliangen, waarvan vooral be-
langr:ijk is de achterste steun, die een
acharnierende verbindiq vormt, waar-
van de beweging wordt afgeremd door
een veer aneen rubber schokdemper,

KLEPVEERTESTER
voor koppellngs- en klepveren tot:

SS m.m. diameter en 115 m.m. lengte, met een maximum
druk van.115 kilo (lSO Ibs.)

Fr ijd a I s Handel in GaragegereedKhappen
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het doorkomen van motortrll-
de cerrosserle zoveel mogelljk

~~OIJten wordt. Bovendien werkt de
.:!CaP. die als dak fungeert, de ten-
naar resoneren ook tegen. Al-
VAA- de motor af te stappen, ver-
we nog enkele bijzonderheden
wl,f~ waarop de luehtkoeling

van koud gestart is, eireu-
lucht eerst in een gesloten eir-
gevortnd wordt door ventlla-

luehtinantel. BUitenlucht wordt
met behulp van een

aIs de iucht al een zekere
heeft bereikt.

:~ltélll1.uchtkomt dan binnen door
de achterruit.

peIbeid van de wielveriilg ten goede
kOmen. De carrosserie, welke eenvoudig,
ni.aar niet "goedkoop" is uitgevoerd heeft
praktische stoelzittingen die geveerd
zijn op rubberbanden en de handige,
snel te openen linnen carrosseriekap,
stelt elk gewild ni..oment, zelfs onder het
rijden - dank zij een enkele handbe-
weging - in staat tot de geneugten van
het open dak. AIle wagens hebben die
kap als standaard uitvoering.
En ja, wat wUt u verder nog weten?
De wagen stuurt zeer licht door een

stuurinrichting met worm- en nokme-
chanisme en draait, zoals te verwachten
was, kortIDet een dralÛcfrkeldiameter
van 8,6 meter.

De remmen zijn, evenals bij de oude
,,500", hydraulische vierwielremmen met
daarnaast een bandrem, meehanîsch
werkend op de achterwielen, de banden-
maat is 125x 12. De benzinetank, die
evenals het rCllervewiel (verücaal) is
ondergebracht in "bet vcoronder", héeft
een inhoud van 21 liter, hetgeen bij een
brandstofverbruik als opgegeven van 1
op 20, betekent dat men, startend met
een volle tank, met de nieuwe kleine
Fiat meer dan 400 km kan rijden, zon-
der opnieuw behoeven te tanken.

Tenslotte nog enkele afmetingen, die
de lezers zullen interesseren. De wiel-
basis is 184 cm, de spoorbreedte voor
112 en achter 113 cm. De totale lengte
bedraagt 2.945 m, de breedte 1.32 III en
de totale hoogte 1.325 m. Het totale
gewicht - in marstenue - wordt opge-
geven als 470 kg.

ciUlider 4.19 cc Iw:htgekoelde verticale twee-cilinder motor "in lijn" en rechts
boven de luchtkoeling met behuip van een centrifugale ventiIateur
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Als maximumsnelheid wordt opgege-
ven ruim 85 km per uur, dus ongeveer
dezelfde als die van de oorspronkelijke
oude ,,500".

Ziehier dan de voornaamste bijzonder-
heden van deze nieuwe. kleine Italiaan,
wiens verschijning wel mag worden op-
gevat niet alleen als een wereldsensatie,
maar ook als het bereiken van een nieu-
we mijlpaal op de weg naar verdere
ontwikkeling van de motorisering van
de massa op vier wielen en van de
kleine, werkelijke automobiel voor nieu-
we, grote lagen van die massa.

Dit komt nog niet zozeer tot uiting in
de prijs van de nieuwe kleine Italiaan
voor Nederland, die f 3800 zal gaan be-
dragen. Immers men mag niet vergeten
dat de hoge eisen, die de Nederlandse
Fiscus stelt, bij het invoeren van auto's
m onderdelen daarvan binnen onze lands-
grenzen, elke goedkope buitenlandse
aanbieding in Nederland aanmerkelijk
duurder maken.

Bekijkt u echter de prijs in Italië zelf,
het geboorteland van deze "nieuwe 500",
dan brengt Fiat de wagen daar aan de
markt voor ongeveer f 3000 en daarmee
komt dan een zeer bijzondere aap uit
deze Italiaanse mouw!

Immers daarUit blijkt, dat bier een
kleine, echte a.uto wordt gebra.cht voor
de prijs van ... een seootmobiel! Het ge-
vaar, waarvoor we persoonlijk altijd de
scootmobielbouwers hebben gewaar-
schuwd, is dus nu inderdaad tot uiting
gekomen. De grootmachten der Euro-
pese autoindustrie gaan - zoals wel te
verwachten was - zich werpen op hel
geweldige afzetgebied, dat de scoouno-
biel aan het ontginnen was. En dat
maakt de situatie voor de scootmobiel-
bouwers uiterst moeilijk, want met deze
reuzen uit de Europese auto-industrie
is het kwaad kersen eten en nog moei-
lijker vechten. Het zal - zo luidt onze
persoonlijke voorspelling bij deze
kleinste Fiat beslist niet blijven. An-
dere reuzen uit de Franse, Duitse, Oos-
tenrijkse en wellicht ook Britse auto-
industrie zullen de weg gaan betreden.
door Citroën met zijn geniale 2 CV
schepping, die ook in prijs omlaag kan,
als voorloper ingeslagen.

En als het gaat om een heuse kleine
auto van een der Europese groten of
een sccotmobielgenre aanbieding van de
meestal kleinere machten uit die sector
van de motor voert uigp reduktie, dan lijkt
de keuze voor de massa niet twijfel-
achtig.

Naast de nieuwe mijlpaal op de weg
naar massa motorisering die thans dool'
Fiat met zijn "nieuwe 500" werd be-
reikt, staat de rode vlag, die "gevaar"
aanduidt VOOI· de ontwerpers en bou-
wers van scootmobielen.

FA J1tN AHEM!
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