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Tussen de vele interessante
lezingen
die de A.T.C. voor haar leden laat houden en welke allen een instructief karakter bezitten, zijn er enkelen die zeer
zeker in extenso in A. en M,T. beschreven dienen te worden.
Zo de lezing welke door de heren De
Jong en A. J. Nossent uit Amsterdam
gehouden wordt over ce Dynaflow, zoals
o.a. op Buick toegepast en onder de naam
"Power Gilde" ook op Chevrolet sedert
kort verkrljgbaax is. In deze lezing wordt
dermate uitgebreid dit vrij lastige onderwerp aangesneden, dat er 2 avonden
voor nodig zijn geweest om het een en
ander of liever gezegd alles te laten zien.
Het was in het Febrului-nummer
van A. en M.T. van 1948 dat we de
Dynaflow reeds beschreven en al moet
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onze liefde tot Amerikaanse technische
détails door gebrek aan dollars meer en
meer platonisch worden, naar onze mening [11de koppelomvormer
in de nabije
toekomst voor ons allen van het grootste
belang. nu gebleken is dat deze automatieche transmissie ook in Duitsland (Borg·
ward) als Strömungsgetriebe het daglicht
bereids heeft gezien en fabricage minder
kostbaar wordt dan van de Hydramattc,
Ook qua onderhoud zal de keppel-omvormer eenvoudiger, dus goedkoper, zijn
dan de overigens zeer mooie bak van
Cadillac, Olds en Pontiac,
Zoals we reeds schreven, wordt met een
koppelomvormer de kleine auto wellicht
even aangenaam en gemakkelijk bereidbaar als de Amerikaan, hetgeen van onoverzichtbaar groot belang kan zijn voor
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ons land. waar het grootste deel van de
autogebruikers
technische
analphabeten
Zijn. Welk. een besparing aan schokken
die we dagelijks zien t-oegebracht aan
motor, koppeling, versnellingsbak, transmissie en achteras!
Ten aanzien van de idee van de torque-converter
oftewel koppelomvormer
schreven we ook reeds dat dit, zoals in
zovele gevallen, van Europese afkomst is.
De Britse Brockhouse, Lyshohn Smith
waren al van 1932 af bekend en .... zelfs
in gebruik
In gewijzigde vorm ook
in Amerika. (White)
(lezing heer A.
Oskam) , Zware Leyland
dubbel .deks
bussen met de Lysholm Smith koppelornvormer uitgerust, gaven demonstraties op
hellingen, welke de gcêgemeente verstomd deden staan, maar erg veel verder
kwam men in Europa niet. Of 't nu de
kosten zijn, het iets hogere brandstofverbruik dan wel het feit dat een auto
in dit oude werelddeel nimmer een algemeen gebruiksvoorwerp zal worden, we
weten het niet, maar het is nu eenmaal
een gewoonte geworden. dat we een auto
met de hand moeten "schakelen". De
vloeistofkoppeling
werd nog het meest
populair en het is het Londense verkeer
geweest. dat hier de doorstoot heeft gegeven. daar 4000 bussen (A.E.C.> tot nu
toe in Londen uitgerust zijn met een
"fluid flywheel" en de met de hand te
bedienen Wilson planetaire versnellirll;t~bak, een dure maar mooie combinatie,

Nu is Ge~eral-Motor8
dan i$'omen
met de hYf;raulische kappelomvàrtner.
De vloeistofkoppeling
mogen we bij
onze lezers wel als bekend veronderstellen 'na de in dit blad weergegeven lezingen van de heer J. v. Zeeland.
Wat is nu het verschil tussen de vloeistofkoppeling en de hydraulische koppelomvormer?
Zij die wel eens in een Dodge of
Chrysler met vloeistofkoppellng en haltautomatische versnelingsbak
hebben gereden, zullen wel eens geprobeerd hebben in de 3e versnelling weg te rijden.
Ze zullen dan tot de ontdekking gekomen
zijn dat die vloeistofkoppellng het klaar
speelde de wagen in beweging te brengen. Dat dit niet gezond is en gepaard
moet gaan met een geweldige verhitting
van de olie in die koppeling, spreekt vanzelf. Probeer dit ongezonde grapje maar
eens met een normale plaatkoppeling
(of
liever niet).
Ter verduidelijking zullen we de vloeistofkoppeJing en de koppelomvormer beide bekijken.
De vloeistotkoppeling.
Deze bestaat uit 2 komvormige helften.
Als we zo'n kom ons even horizontaal
voorstellen en vullen met olie, dan zal
wanneer deze kom snel rondgedraaid
wordt, de olie aan de buitenzijde naar
boven er uit vliegen. Plaatsen we boven
die kom omgekeerd een andere geU.lkvormige, dan zal de olie in die kom terechtkomen en na enige tijd die kom meenemen. Dit zal zeker geschieden indien
WP. die kom verdelen in vele vakjes d.m.v.
schotten. Die senorten staan gewoon radiaal, d.w.z. ze komen allemaal in het
midden uit. Daar in het midden van de
kom de alle praktisch geen centrifugale
kracht ondervindt, kunnen we het beste
dit midden laten vervallen, terwijl de
olie midden in de schalen (nu concentrische ringen geworden) feitelijk ook niet
ten volle aan de stromingsbeweging, wel-
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ke we de vortex noemen, meedoet en
alleen maar rondwervelt, waardoor tegenwerkende
stroompjes
en dus ook
overbodige hitte ontstaan. Vandaar dat we
ook daar de olie maar weghalen en zo
ontstaat de vorm afgebeeld in fig. 1. De
zo ontstane vloeistofkoppeling
zal dus
wel een bepaalde kracht na veel vortex
.,gestroom" over kunnen brengen, maar
veel is het niet. Ze werkt echter zeer soepel, maar we blijven een versnellingsbak
ter overbrenging van de gewenste koppels en wijzigingen van het toerental
nodig hebben.
Die vloeistotkoppeling heeft het voordeel dat bij het overschakelen de oliestroom in de beide komhelften stilstaat,
ja zelfs even terug kan stromen als de
wagen een grotere snelheid aan de aangedreven .,kom" geeft als het motortoerental aan háár kom helft.
De koppelomvormer.

Bij deze vallen een paar zeer grote
verschillen op te merken in vergelijking
met de vloeistofkoppeling.
Ie. is de vorm van de schoepen oftewel schotten geheel anders en lijken
deze op de vanen van een centrifugaal pomp, maar (Fig. 2)
2e. zien we ook een nieuw lichaam, de
z.g. Stator, een vaststaand gedeelte
ook met schoepen of vanen.
Wat gebeurt er nu!
We kunnen dit het beste even demonstreren met een zeer eenvoudig voor!.~eld.
Als we een waterkraan flink openen en
we laten het water in de rand van een
kopje vallen, dan zal het water er aan
de tegenovergestelde
zijde zeer hevig
uitspatten.
Het kopje ondervindt
een
lcracht naar beneden, die we in onze hand
voelen en die we zouden kunnen meten
door het kl1Pje op een weegschaal te zetten met op de andere schaal een gewichtje. Het kopje oefent dus een reactie
uit tegen de druk van de waterstraal
(Fig. 3a).
Plaatsen we nu iets boven dit kopje
omgekeerd nog een kopje, waardoor het
opspattende water omgekeerd wordt, dan
zal de terugkerende waterstroom samen
met de straal uit de kraan
DOg
meer
druk op het onderste kopje uitoefenen,
hetgeen zou blijken, daar we een groter
gewicht je QP de andere schaal zouden
moeten plaatsen, willen we de zaak weer
AUTO- EN MOTORTECHNIEK
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in evenwicht brengen, (Fig. 3b).
Dat omgekeerde
kopje oefent dezelfde
kracht uit als de stator in onze koppelomvormer.
Door die stator zijn we dus in staat
onze druk van de circulerende olie te
verhogen en dit is nodig, willen we het DU
en dan verhoogde ikoppel over kunnen
brengen.
Want wat gebeurt er in de versnellingsbak?
Zou bet na de uitstekende artikelen
van onze medewerker,
de heer v, d.
Star in A. en M. T. van Augustus en
October 1949 nog nodig zijn die overbrenging van koppels en toerentallen in
de versnellingsbak nog te beschrijven?
We menen van niet.
De heer A. J. Nossent sprak nog even
over het koppel
op een duidelijke
wijze en als we het schetsje In Fig. 4
nog even bezien, dan blijkt dat, willen
we een bepaald koppel overbrengen, de
druk
(op de tandwieltandenl
groter
wordt naarmate
het
toerental
lager
wordt.
I
We moeten dus ook zien te komen tot
drukverhoging op de olie in de koppelomvormer.
Di(l druk, o.a, uitgeoefend op de merkwaardig gevormde vanen of schotten
van het aangedreven gedeelte (turbine)
van de koppelomvormer,
kunnen
we
verhogen door....
de snelheid van de
olie op te voeren, waardoor meer z.g,
kinetische
= bewegingsenergie
in olie
wordt "geduwd"_
Die snelheid wordt heel groot. Als de
wagen van stilstand in beweging wordt
gebracht, bedraagt de snelheid van de
olie eventjes 30 km per uur door de
schoepen, de vortex dus. Zou men een
zeer zware vloeistof kunnen gebruiken.
dan zou de druk op de schotten groter
worden, maar men is om velerlei redenen gedwongen olie te nemen die altijd
nog een lager s.g, heeft dan water.
Als we vorm van de schoepen van
pomp en turbine even goed bekijken.
dan zal reeds veel ons duidelijk worden. De olie wordt centrifugaal weggeslingerd uit de pompbladen
en moet
een enorme rIchtingsverandering
ondergaan in de turbine schoepen. Uit de turbine schoepen tredend aan de binnenzijde ontmoet de olie de stator, die de
oliestroom soepel ombuigt en weer naar
de pomp voert.
(Wordt vervolgd).
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Zehi.,r een meralen kom ma
sch otten er' in cn gevuld met
olie. DI: kom staar gemonteerd op een as welke aangedrev('n wordt door fen
riem. Het lijkt enigSZinS op
cen doorgesneden

of sinaeseppe],

•• 'YaD de koppel_vo •.•••.•
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Als we de kom runddrssicr:
vliegt 'lls gevolg van d., een-

rrifugale
krach t de olie er
uit en zal op den duur de
kom geheel leeg zijn.

grape fruit

De olie in de beide helften
circulerea van
de bovenste hellr in de
onderste zoals de pijlen aangeven.
zal nu g3a.n

Her gebee! is hier YO~ g£en zal desondanks
op dezelfde wijze blijven
w"rken.

Maar als we nu eens bov en
deze kom een soortgelijke

.,gral'e fruir" helfr plaatsen
en nu de onderste kom
ronddrueien, dan z",J de olie
terechtkomen in de bovenste,
waardoor deze enigszins in
dezelfde rich ting gda. r draaien
als de aandrijvende onderste

Nu kunnen we <Je komm •.n gi/an
vervormen op de manier zoals aangegeven in deze HBuur. D<' onderste
kom krijgt 2 kleine kernen waar
zich dus geen olie kan bevinden.
De zich middenin bevindende olie
doer roch niet mee aan de "vouex"
en zal door inwendige werveling
eerder regen werken. extra warmte
doen ontstaan ere.

H

draaic/

Hier ziel U een en ander in de "schema.lische" werkelijkheid. De raars wordt

U ziet hier duidelijk wat
er gebeurt; door de centri/ugale kracht stroomt
ol spuit de olie de "spui.
galen" UI!.

Ziehier de werkelijke
uitvoering
van de
A.E.c. vloeistoîkoppeling,

vervangen door een drukkogellag~r en de versnellingsbakas dreeit van~elfsprekend ook in Ceo
kogellager. al willen de 2 helflen uit elkaar. Voor llel (cit dat her drijvende gedeell e over hel
ailngedreven gedeelte heengebouwd is, zal hel geheel zich niet meer kunnen verpleetsen en
hebben we aI/eeD het onderlinge drukverschil op Ie nemen door de taats,
315
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De " (Dyna~ow"
koppelomvormer
(Vervolg)

STATOR
Die stator zal echter zijn stroom ombuigende taak. zoals we in het voorgaande artikel zagen, niet onder alle
bedrijfsomstandigheden
op dezelfde, .goede. wijze kunnen vervullen.
Bij een
bepaalde
snelheid
van de oliestroom
zou de vast gemonteerde stator betrekkelijk dwars op de oliestroom kunnen ••• _'"
komen te staan en op deze wijze de •
stroom zwaar tegenwerken.
Door een
handigheidje,
n.l, bet plaatsen van de
FIG.5
stator op een vrijwiel, kan men bereiken
dat op een bepaald moment de stator
toepassing van een dynaflow veel moeimee gaat draaien en wel in de draailijker Is, de meeste eerste versnellingen
rtcht1ng van pomp en turbine. Fig. 6. van kleine Europese wagens liggen in de
Als we de doorsnede tekening van de
buurt van 1 op 3.5 è. 4.
Dynaflow goed bekijken dan zien we
Waarom nu al die complicaties met die
dat de stator in werkelijkheid
bestaat
dubbele stator en dubbele pomp met
uit 2 statoren. die dus beiden op een
hun vrijwiel constructies?
apart
vriJwiel
staan,
terwijl
ook de
De reden is zeer simpel. Wil men
pomp bestaat uit 2 delen, een primaire
een hydraulische
koppelomvormer
maen een secundaire pomp. Deze laatste
ken, die een veldoende rendement heeft
staat d.m.v, een vrijwiel weer los op de
bij allerlei toerentallen
en belastingen.
pompas. Door al deze voorzieningen zijn
dan komt men voor het feit te staan,
de GM. ingenieurs er in geslaagd zondat men de meest gunstige geometrische
der grote verliezen en hittevorming een
vorm van de schoepen slechts kan ma'koppelvergroting
te bereiken van 2J/~ x
ken voor één bepaalde
situatie
van
zo groot als het motorkoppel.
De Ie
stroomsnelheden.
versnelling van de gewone Buick verMaakt men de schoepen het meest
snellingsbak
heeft 2,67: 1 en hieruit
gunstig van vorm voor bijv. de grootvolgt meteen dat bij kleinere wagens
ste stroomsnelheid die bij het wegrijden
met veel geringer motorvermogen
de
ontstaat, dan zal bij geringere stroom-

sm

sm
II.

I.

1.
De primaiTe pomp draait met het toerental van de motor. Sm. De secundaire
pomp draait sneller dan de primaire, om·
dat ze voortgestuwd wordt door een geweldige vorte;ç snelheid en uit de weg
tracht te komen. De turbine begint ook
reeds te draaien, zij het met een
geringere snelheid.

De primaire

II.

pomp draait met motortoe-
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sm
ill.

Tenlal Sm., de snelheid van de secundaire pomp wordt minder en gelijk aan
Sm. De primaire
stator begint ook te
draaien op zijn freewheel,
de tu.rbine
krijgt
een grotere snelheid_

rrr,

De primaire en secundaire pomp draaien
even snel gelijk aan het motortoerental.
De 2 stators draaien nu. ook mee en ook.
h.et toerental van de turbine is gelijk geworden aan die van de andere.
374
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snelheden dus bij verder matig aeeelereren de vorm van de schoepen weerstand
gaan bieden.
In fig. 7 ziet u de turbine, primaire,
secundaire stator, secundaire pomp en
primaire pomp naast elkaar getekend. Bij
het wegrijden ontstaat een enorme vortex
(ollestrcorm en deze botst, na in de
beide statoren soepel te ~n omgebogen,
eerst tegen de secundaire pomp, die dus
even sneller gaat draaien dan de primaire pomp. waardoor ze niet mee kan
doen aan de hydraulische koppelomverming, maar mogelijk maakt dat de olie
de primaire pomp kan bereiken op dat !
punt van de schoepen, waarvan de vorm
mede een koppeling van het meervouhet best overeenkomt met de op dal
dige plaattype. De overbrenging in beida
moment gestelde eisen.
planetaire tandwielstelsels bedraagt 1,82,
Naarmate de snelheid van het voerzodat de totale reductie in de lowgear
tuig, d.w.z. van de turbine, vermeerdert,
en de achteruit aan elkaar gelijk is en
zal de snelheid van de olie bij uittreden
2.25 x 1.82 = 4,09 bedraagt. Daar onze
uit de turbine, afnemen en de snelheid
medewerker, de heer v. d. Star in A.
van de primaire pomp groter worden
en M.T. van Sept. 1948 en na 2 Febr.
(motor gaat sneller draaien). De rela1949, de planetaire overbrenging uitveetieve snelheid van de secundaire pomp
rig op de bekende uitstekende wijze
ten opzichte van de primaire pomp verheeft behandeld, menen we dat we
mindert en weldra zullen beiden met
niet direct deze overbrenging meer badezelfde snelheid draaien en alle energie,
hoeven uiteen te zetten, doch de werwelke nog disponibel is in de alle die
king en toepassing in deze transmissie
uil de turbine komt, trekken,
(Fig. 8, 9 en 10) nader onder ogen moeBij het wegrijden en het optrekken zijn
ten zien. De volgende delen zijn te onbeide stators geblokkeerd op hun as en
derkennen:
zullen de oliestroom ombUigen. Naar~
1. Het centrale zonnewiel (a) is glijmate de relatieve snelheden van de turdend gemonteerd op de uitgaande as
bine en de pomp aan elkaar gelijk worvan de koppelomvonner
(7).
Een
den, zal de oliestroom steeds minder de
meervoudige platenkoppellng (b) kan
noodzaak ondervinden
omgebogen te
zorgen dat (a) vast verbonden kan
worden door de stator, Feitelijk hebben die
worden met de remtrommel
met
stators dan geen reden van bestaan meer
daarom aangebrachte klemband (c),
en teneinde hen geen onnodige en boogst
waardoor het ronddraaten van a belet
ongewenste obstructie te laten voeren
kan worden.
die allerlei onnodige wervelingen zou 2. Een iets groter centraal tandwiel,
veroorzaken, kunnen en zullen zij, door
(d) vast op het uiterate deel van
hun montage op vrijwielen, mee gaan
de uitgaande as van de koppelomvordraaien en de draairichting van pomp
mer (7).
en turbine gedwee. volgen. Fig. 7. Bij
3. Het ringwiel (e) met inwendige verhogere snelheden werkt dus het ge·
tanding kan vastgezet worden d.m.v,
heel als een gewone vloeistofkoppeling,
de klemband (f).
beide statoren + de secundaire pomp
4. De satelliet tandwielen g en h, gedraaien alle solidair aan elkaar met
monteerd op de assen i en i zitten
dezelfde snelbeid als primaire pomp en
vast op de satellietdrager (j), welke
turbine rond (Zie fig. 6).
vast zit op de transmissieas.
Ziehier het meest ingewikkelde deel
De werking is aan de hand van de fivan de Dynatlow en Powerglide ten voeten
guren duidelijk na te gaan in het
uit beschreven, maar we Zijn er nog niet.
volgende tabelletje.
Zoals we reeds schreven is de max.
overbrenging 2'/,; 1. In zeer zware omstandigheden, zoals bij wegrijden op een
Stand van Ko
I!
rem
rem
helling, rijden door zeer slechte wegen
bedtentnqsppe ngj;klemband klemband
of terrein, langzaam rijden in de stad,
hefboom
b,
c.
f,
,
zal men behoefte hebben aan een nog
lagere overbrenging, ten slotte is de Ie
Neutraal
klep slutt ol!etoevoerpompen af
versnelling bij de Buick 2.67; 1.
Drive
vast
los
los
Achter
de hydraulische
koppelomLow
los
vast
los
vormer is nog een zeer beknopte verR.
snellingsbak aangebracht, welke bestaat
(aeRteruIt)
los
los
vast
uit twee planetaire tandwielstelsels, als.

FIG.7

I
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Fig, !)

Fig.8

1.
2.
3.
4.
5.

6..
7.

8.
9.
10.
11.

Fig. JO
13. /lOofdklep

prim.aire
pomp
turbine
secundaire
stator
primaire
stator
secundaire
pomp
motor kruka~
koppe!ingsas
oliepomp voor low gear vooruit
bediening
oliepomp voor achteruit
bedieniny
as van ~ateHietendrager
sne Ih.eidsmeteraandrijving

12_ oliezeef

AUTO. EN MOTORTECH1ITEK

7

14. pal

voor

parkeren

a ~ planetair
zonnewiel
b
p!atenkoppeling
c = Idem band
d
e en f = klemband
gen
/1 = ~ate llieten
j = satellietendrager
i = sate ltietassen
k - transmissies
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De bediening van koppeling en beide
klembanden
geschiedt
door oliedruk,
teweeg gebracht door pompen (8 en 9).
De eerste oliepomp (8l is direct op de
primaire
pomp van de koppelomvor·
mer gemonteerd en begint dus direct
te werken als de motor gestart wordt.
Pomp 9 begint pas te werken als de
wagen in beweging gebracht is en behoeft eerst bij een wagensnelheld van
70 km/uur
haar volle capaciteit te leveren. Beide oliepompen werken soms
samen en in bepaalde gevallen afzonderlijk.
De bediening en werking geschiedt met
3 verschillende oliedrukken:
160-180 Ibs.Zsq inch en ä 12!h atm.)
voor de lowgearen
achteruit
80-90 lbs/sq inch (11 à 6.5 atm.) voor
de directe koppeling.
30-40 lbs/sq inch \2 à 3 atm.) voor
vulling en koeling van koppelomvormer.
15 lbs/sq inch (± 1 atm.i voor smering.
Schakelhandle.
Onder het stuurwiel bevindt zich het
scha.k.elhandle met een kwadrant waarop 5 schakelstanden zijn aangegeven, nl.
P = parkeren. N = neutraal, D =
dnve, L = Low gear, R = achteruit.
Dit handle is d.m.v. een stangenstelsel
gekoppeld aan de schakelklep in het
huis.
Hebben we een bepaalde oliedruk,
dan kunnen we door deze Oliedruk te
verdelen
over zuigers
van verschillende diameters verschillende drukken
krijgen, welks grootte afhankelijk
is
van de diameter van de zuiger.
Voorts kunnen we de druk verminderen oftewel reduceren door plaatsing
van een klep al of niet met veer belasting in een bepaalde leiding. Deze wijze
van drukvermindaran
is alleen mogelijk
indien er een zekere doorstrorningssnelheid, dus een bepaald verbruik is; denk
maal' aan de reduceerventielen
op gasen zuurstofflessen.
Dit alles wordt uitgebuit
met ongelooflijke geraffineerde middelen. Deze
hier te beschrijven zou vrijwel onmogelIJk
zijn. De heer de Jong heeft op werkelIJk
uitstekende wijze d.m.v, lantaarnplaatjes
en modellen op zeer grote schaal, kans
gezien dit ingewikkelde mechanisme aan
de A_T.e. leden van enkele kringen volledig duidelijk te maken. Een grootse
taak heeft ltij Zich hiermede gesteld,
waarvoor we hem op deze plaats menen
onze dank te mogen betuigen.
Zlj die het wezen van de hydraulische
koppelomvormer nog verder willen doorgronden kunnen No. 2 van de Autotechnische
Geschriften
nog ter hand
nemen (Febr. 1950).
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De toekomst.
Vele lezers van A. en M.
zullen
zich afvragen welk systeem automatische
vers;nellingsbak heeft de toekomst. Is het
de HydrBma.tic of de Dynatlow die als
Powerglide nu op Amerika's meest populaire auto Chevrolet in honderddutzendtallen wordt verkocht?
Aan welk systeem moeten wJj monteurs
onze aandacht en interesse gaan Wijden?
Er Zljn n.l, vanzelfsprekend toch nog
altijd enige slIpverliezen mitsgaders de
vertiezen
die voortkomen uit bet telt
da.t een tweetal ollepompen permanent
aan bet werk zijn. De lezers zullen direct begrepen hebben dat de olie koeler
van de Dynaflow in feite een energievernietiger is. Een iets groter brandstofverbruik is hiervan ongetwijfeld het gevolg, dat echter in the States onbebelangrjjk is, maar hier bij de krankzinnig hoge benzineprijzen
bijna niet
toelaathaar Is. Dat deze verliezen proeentueel grater worden blj onze Europese
kleine
motoren
en lage verbruiken,
spreekt welhaast vanzelf,
Ook in de U,S_A_voelt men dit als een
inconveniënt en zowel de Ultrarnatie van
Packard als de Studebaker
en Borg
Warner
(Ford-Mercury)
bezitten
een
plaatkoppelmg
welke bJj een bepaalde
continue belasting een werkelIJke prise·
directe met uItschakeling van alle andere
organen tot stand brengt. Bij de BorgWarner blIJft de torque converter wel in
werking.
Dat een automatische versnellingsbak
als de Dynafiow ideaal is voor het ge-hele aandrIjfmechanisme
behoeft geen
betoog, tranmisslekoppelingen,
kroonwlel
pignon
het satellietenhuis en assen
worden allen permanent voor de gehele
levensduur van de wagen gespaard en
last but not least ook de motor!
Het kleine Europese automobielmerk,
dat het eerste met een automatlsche versnellingsbak op de markt komt heeft o.I.
het pleit gewonnen. Er zijn :nog vele enthouslastellngen,
die een versnellingshandle een pracht apparaat vinden; laten
deze echter hedenken, dat ze een paar
procent" uitmaken van de massa die aan
schakelen een broertje dood heeft.
Zou Bcrgward met zJjn Strömungsgetrieb de eerste zijn in Europa?
Er zijn grote dingen op komst,
Vandaar dat A. en M_ T. alles in het
werk zal stellen om op dit gebied vooral
bij te blijven.
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