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De Vs "le S;.:bre" van ~ner ••l Motors viln achtf'r ge<l:ien. , The MotorM

Ve flmeril~aansche fluto
WBn 1980Enkele recl1nisch.. biizondf'rhcden van

een sensationeel General Motor8 prGjf'<!r
door t. KOOLHAAS REVERS

General Motors Oorporat1on - het
groote AmerikaansChe autoconcern, Wlt
al. zooveel bijzondere dingen aan de
autmijdende menschheld heeft gebracht
- heeft juist voor het einde van het
nu achter liggende jaar 1950 het
Amerikaanscbe pubHek VOOJ' verra.ssend
nieuws gesteld, dat overal zeer de aan-
dacht beelt getrokken, hoewel het toch
In dit geval maar ging om lets da.t
hoogstens een toekomstbelofte zou kun-
nen zt.jn. We zeggen. met opzet "kml-
nen", omdat het In het geheel niet
vast staat, dat van wat de brave
Y-pnkees te aanschouwen kregen, in de
toekomst ooit tets practische werkelijk-
heid zal worden Wat General Mcotors
op 29 December j.L de geint:eresseerde
Amer1kaa.nsche aienlgte voor den neus
heeft g~et, in den vorm van een mer
b.\lzondere automobiel, dle den naam
droeg van ,.Le Sabre" , Is nlets anders
dan een tasten naar de toekomst, een

schepping, die niet eens een prototype
kan worden genoemd, doch meer een
futuriStISche fantasie. Maar dan ten
fantasie, dle uit technisch oogpunt,..
zeker voor onze lerera van ,,Autotech-
nlek" 1nteressant ls.

De auto, waar bet hier omgaat, iS een
ontwerp van een zekere meneer Harley
J. Earl, die reeds garutmen tIJd bU
General MotOl'S is en in 1938 als vice
president In bet bljzonder belast was
met de zoogeliaamde ••:styJ1Dg" der G. M.

,automobielen, dat wil dus zeggen met
den ultertfJken vorm en de tfJnen der
nieuwe, nog in pJ'Oduetie te nemen, wa-
gell8. Ret was in het jaar 1938 dat deze
vice-president Earl een prototype ent-
wierp, dat men roentertljd mln or meer
als "toekomstkclder" beschouwde. MaAr
b1nnen betrekkelijk weinig jaren Is het
voornaamste van dle toek:omstauto al.
lang standaai'd-seJ1e.-prakt1Jk geworden.
Nu heert d.an op 29 Deceml:Jer jJ. die--

AUTO- EN MOTOBTECBNlEK

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



zelfde Earl een nieuwe greep naar de
toekomst gedaan en - waar de auto-
tec.lmW1 aannemen, dat er gewoonll,jk
ftI1 tiental jaren mee gemoeid zijn,
VOOl'dat zoo'n toekomstproject tot het
l:itad1um van productie en dus van stan-
daardpractJjk komt - als dat tenminste
tenslotte zoover komt - mag men lI8ll-
nemen, dat de nieuwe schepping van
Earl van 1950 misschien de Amm-
kaansche auto van 1960 zou kunnen
worden. Maar u begrljpt met deD:nadruk
op Amerikaansche. want we glen onze
.Europeesehe .tndust.rfe nog niet zoo ge-
makkelijk een dergellJken kant opgaan.

Oordeelt u zelf maar, want we gaan
u nu van dit stuk autotechnlek van de
toekomst wat technische details vertellen.

De motor van deze ,.sabre" is een
experimenteele V 8 motor met com-
Pres9Gl", die bU Buick werd ontworpen
en daar in studie lS.

Deze motor heelt een boring en slag
van 82,5 IllDl - een zoogena.amde "vier~
kante" kraclltbron - die een totaal cy-
linderlnhoud heeft van 3.53 Liter. In
weerwu van dezen, voor een Amerikaan,
n1et eens 1'\00 grooten cylinderl.nhoud en
van een drooggew1cht van ongeveer 225
kg, ontwikkelt deze motor even 300 pk op
een compressieverhouding van 10 op 1.

2looals Uit de bUgaande illustratie naar
voren komt, draait deze motor van de
toekomst op twee soorten brandstor;
welke voeding;vi~ twee horizontale car-
burateurs. wordt toegevoerd aan een com-
presilor van het Rootstype, die gemon-
teerd zit tussehen de twee rUen van vier
cyl11lders van den motor en dIe zijn
,!I.BIldrlJvIng krijgt met behulp van een
drievoudige V riem_

De verrassende cotnblnat1e bij dezen
wagen van een zeer hooge eompresste-
verhouding met overdruk door een com-
pressor, maakte het gebruik van twee
soorten brandstof noodzakelijk. De tanks
voor deZe belde brandlitof!en zitten op-
geborgen In de belde "staartvinnen" -
zor.a.Is men Ire zou kunnen noemen -
waarin de carrosserie naar achteren uit-
loopt; de tank rechts achter bevat me-
thanol, die In bet lInker staartstuk
houdt bemIne In met een zeer hoog

octaangetal De: opzet is dat, als dJ'
motor fltationnatr draait of met laJml
druk. de hoog oetaanbenzlne mans ge,.
noeg 18 om detonatie te voorkomen,
maar dat bij boogere drukken - als de
compressor m voUe actie l8 - bepaalde
hoeveelheden methanol worden ~etlpO-
ten om het geheel klopvriJ te doen
draaien.

De lucht wordt aan den compl'$SOl'
toegevoerd door twee groote geluiddem-
pers, die tevens de rol spelen van lucht-
rel.n1gers, welke aan weerszijden van den
V 8 motor zijn aangebracht op de klep-
deksels, die de kopklepPen yan elke rij
van vier cylinders :insluiten. Die twee
luchtreinigers hebben naar vo-
ren gekeerde aanzu1gopeningen,
waardoor ten allen tijde ver- MOTORK~'
sehe, koele lucht naar den mo-
tor wordt toegevoerd.

Het bovenstuk van den radia-
teur is boven den V 8 motor
geplaatst.

Het radiateur blok is zeer
breed en In lage positie gemon-
teerd, hetgeen bet gebruik van
twee met riem-aandrijving wer-
kende ventilateurs noodzakelijk
heeft gemaakt. De door den 8
cylinder motor ontwikkelde
kracht wordt naar de achter-
wielen overgebracht door mid-
del van een koppelomvonner
van het Dyna flow-type, zooals
Buick dat heelt; maar deze vol-
automatische krachtsoverbren-
ging vindt men niet onmiddel-
uJk achter de achterzijde van
de krukas, aooals momen-
teel vrijwel normale praktljk Is, !Daar
.meer achterwaarl:l; in een huls, dicht
voor de achteras, zoodat het gewlcllt
ervan meer op de achteras wordt ge-
concentreerd. - Een neiging, die ook In
andere opzichten dUldellJk naar voren
komt, onder andere door het ZOOvel'
mogelijk naar achteren plaatsen der
beide brlUldlitoftanks en ook door het
onderbrengen van de accu's In den staart
van den wagen, evenals het medevoeren
van het reseTYewieI aldaar in normaie
positie. Blijkbaar staat dit brengen VIlD
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