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Wie in "Auto-Techniek" de
artikelen over 0 1ie - ver 1i es,
S c hok b rek ers, Stu u r in -
richting, Gevaarlijke Rem-
men e.d. gevolgd heeft, m a et
wel tot tot de conclusie gekomen
zijn dat het toch wel èrg nuttig
moet zijn om zoo nu en dan eens
met alle aandacht te kijken hoe
de wagen er ook van onderen uit-
ziet.

Het beste gaat dit natuurlijk
door de auto door een hefbrug
omhoog te laten brengen, maar
men komt er niet zoo gauw toe
om voor een inspectie waar geen
dir eet e aanleiding toe bestaat
bij een garage aan te kloppen. En

en een eenvoudig
hulpmiddel om dit
te vergemakkelijken

komt men er wèl toe, dan is het
de vakman die kijkt en de
automobilist die 1u is ter t, wat
natuurlijk z'n nut kan hebben,
maar waar minstens genomen
geen "aardigheid" aan is, alleen al
omdat dit heel wat anders is dan
dat iemand zèlf een half uurtje
alles met een speurend oog be-
ziet.

Aan de omstandigheid dat er
zoo weinig ruimte tusschen den
onderkant van een auto en den
grond is, is het natuurlijk te wij-
ten dat inspectie daar ter plaatse
tot de vrome wenschen gaat be-
hooren die op den duur vervagen
en waar ten slotte in 't geheel

FIG.!. Oader woaen óók mea.chen! (zelfs op een vacantietocht}
Iemand die de meesten uwer beier van naam dan van geZicht kennen, in1eresseert er l.kh,
na in den Duit.chen Rijn ge1.wommen te hebben. voor of alle. onder den wagen O.K. it.

(Het instrumentje van 6g. 2 was toen nog niet geboren).
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niet meer aan gedacht wordt, tot
het moment m iss chi e n(l) waar-
op een algeheele voorziening van
de chassissmering het toch noo-
dig maakt om den wagen omhoog
te brengen.

Aan die moeilijke omstandig-
heid kan echter tegemoet geko-
men worden door gebruikmaking
van licht en... een spiegel. En
wel een spiegel die een zekeren
hoek maakt met den grond, zoo-
dat het daarin vallende beeld van
één of ander détail daardoor wordt
doorgegeven aan het oog van den
waarnemer die ietwat gebogen,
zoodat hij op den grond liggende
spiegel onder den wagen kan zien,
n a ast de auto ge-
hurkt zit.

Verlichting en spie-
gel heb ik destijds

op een simpele manier veree-
nigd aan een lange stok waar-
mede deze "unit" onder den
wagen geschoven kan worden, ter-
wijl de spiegel door den obser-
veerenden persoon naast den wa-
gen door een messing draad naar
behoefte van stand kan worden
veranderd.

De "verlichting" bestaat in dit
geval uit een op z'n rug in een
(aan den stok bevestigd) blikken
bakje liggende zaklantaarn, doch
is natuurlijk naar verkiezing te
vervangen door een looplampje,
mits dit dan z66 ten opzichte van
den spiegel wordt aangebracht dat
men daarin niet het lampje ziet
inplaats van hetgeen men wil ob-
serveeren en bovendien zóó is
afgeschermd dat ook d ir e c t in
het licht kijken voorkomen wordt.

Wie zoo'n eenvoudige contr6le
licht-spiegel maakt, zal er plezier

PIG. 3. Met de nieuwe Anglepoise lamp van
Terry kan men de onderkant van den wagen
belichten.

van hebben, want hij geeft een
verrassend goed resultaat.

En daar we veel fabrieken on-
der onze abonné's tellen, wil ik

hieraan toevoegen dat dit eenvou-
dige instrument in tal van geval-
len, die zich in die
bedrijven voordoen
van pas kan komen.

FIG.2 Een-
voudig hulp
middel van On-

schatbare waarde om
deel voor deel onder den

wagen kalm te bestudeeren,
zonder er onder te kruipen.
Zelf maken! Een spiegeltje,
een zaklantaarn op z'n rug
en een scharnierend aan een

blikken bakje verbonden stok.
waarlanqs een draad om het spie-
Ç1e!tje van stand te veranderen.
Dal is alles.

Overal waar iets te bekijken is
dat zich dicht bij den grond of
dicht bij een muur bevindt, kan
het goede dienst doen.

Zoo is het b.v. herhaalde malen
gebruikt om wanden in stoomke-
tels die men op de gewone wijze
niet in het vizier kan krijgen, op
interingen te controleeren.

Een andere, meer grootscheep-
sche manier om inspectie onder

j
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wagens uit te voeren, is die waar-
in men er een zee van licht tegen
omhoog laat stralen en verder met
een verplaatsbare spiegel werkt
waarvan de schuine stand verstel-
baar is.

Voor deze verlichting leent zich
bij uitstek goed de nieuwe Gara-
ge-Anglepoise lamp van Terry
(Laan van Meerdervoort 478-480,
den Haag) waarvan de evenwichts-
ann, die den lamp draagt, op den
standaard geheel naar onderen ge-
schoven en daar vastgezet kan
worden, zoodat de lamp onder te-
gen den wagen kan stralen.

Daar de ann natuurlijk ook heel
bovenaan op den standaard kan

worden vastgezet en een groote
vlucht heeft, terwijl de lamp in
elke willekeurige positie in even-
wicht blijft, is de nieuwe Angle-
poise lamp zeer all-round en bij-
zonder geschikt om door een
voorbeeldige verlichting het eon-
rroleeren van en het werken a an
automobielen te vergemakkelijken.

Maar wèlke wijze van verlich-
ting men ook kiest: men denke
er aan dat een schuin geplaatste
spi eg e 1 een onschatbaar hulp-
middel om omhoog, of om een
hoek te kijken is, dat als zoodanig
maar al te weinig bekend is, of
waarvan althans veel te weinig
gebruik gemaakt wordt.
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