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PlAT ,,600"

Fiat, ltallii's vermaardste en grootste
autQproduoent, :is dan dezer dagen Uit
de hoek. gekomen met zijn laatste woord
op het gebied van kleine autobouw en
lanceerde zijn "GOO", die ten tonele ver-
scheen als opvolger van de ,,000", de
beroemd geworden "Topolino", die na een
twintigjarige levensloop nog altijd een
zeer gewilde aanbleàlng is gebleven. WIj
behoorden tot het 5-tal bevoorrechten.
die de nieuwe schepping van Flat moch-
ten aanschouwen en er eerste impressies
mee mochten opdoen tijdens een korte
proefrit, (lP een tijdstip, dat de nieuwe
,,600" nog achter de schermen moest
bUlven, omdat de wereldpremière van zljn
verschJjning voor het voetl1cht eerst op
10 Maart tijdens de automobiel tentoon-
stelling te Genève zou plaats vinden en
we kregen dan ook het verzoek de in-
drukken en het nieuws van deze Interes-
sante nieuweling voorlopig nog in ons te
laten bezmken en te "bevriezen", aan
welk ve~k van de firma Leonard Lang
we vanzelfsprekend gaarne gevolg hebben
gegeven. Als dit nieuws onder de ogen
van onze duizenden lezers komt in "Auto-
en Motor Techniek", ls die bevr1eztngs-
periode al weer geruime tijd voorbij en
mogen we dus nu vrijuIt spreken. waarbij
we dan voor de getrouwen van dit blad

Een bijzonder knap slaa/tie
VBn modernsfe. kleine Butotechn/ek
door : KOOUiAAS REVERS

in de eerste plaats de nadruk leggen op
de technische zijde van het nieuws en de
commerciele zljde sïechta ZUllen belIchten
voor zover dit nodJg - en zelfs onver-
tnlJdellJk - Is.

Om met het begin te beginnen, de
nieuwe ,,600" Is, evenals indertijd zijn
voorganger de ,,500". bedoeld als een
soort Volkswagen, dat wil zeggen een
heuse automobiet voor een zo groot mo-
gelijke laag van aïnerners met de be-
kende bescheiden beurs. En als zodanig
betekent ~ een stap verder op deze weg,
omdat deze ,,600" door Fiat werd ont-
worpen en uitgevoerd als een echte kleine
automablel voor het vervoer van 4 vol-
wassen personen met een redelijke hoe-
veelheid bagage of van I persoon of :;
imat.tenckm met zeer veel bagage, dit in
tegenstelling met de ,,500, dJe twee de-
cennia geleden werd Uitgebracht alIl een
two seater met ampele bagageruimte
achterin. Wel zljn in de Joop der tijden
soms vlerpersoons carrosserieën op Topo-
lino's verschenen, maar dat bleet in
zekere zin altijd een min of meer gefor-
ceerde fraaiigheid. Het grote verschil
tussen de oude ,,500" en de nieuwe ,,600"
Is, dat de laatste als vierpersoom auto-
mobiel werd geboren,

Dit verklaart meteen de grotere inhoud
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,an dJn motor, die - en dat was voor
ona wel enigsWrui een verrassing na aller-
lel hardnekkige geruchten over een 400 ee
luchtgekoelde tweecyUnder krachtbron -
uiteindelijk als 600 cc vlercyl1nder !rop.
klepper met waterkoeling uit de bus van
Torino kwam, om met een beschikbaar
vermogen van 21,5 pk zijn taak. van het
voortbewegen van 4 inzittenden naar be-
horen te vervullen.

Dere pittige vlercyllnder kopklepmotor
heeft een boring en slag van 60 olj 56
mm en is dus, wat men noemt, een over-
rterkante" motor, met een totaal cy!in-
derinhoud van 633 cc (hetgeen bijna
150 cc meer is dan de oude •.500")
en een compressieverhouding van 7 : 1,
wat voor de hedendaagse tijd vrij nor-
maal Is. Het genoemde maximum ver-
mogen van 21,5 pk wordt afgegeven blj
4600 toeren per minuut. Het maximum
draalmoment bedraagt 400 kg/cm. Het
OOlIlpact gebouwde cylinderblok is van
gietijzer, de cylInderkop van alumlnium
met Ingezette klepzetels en ingegoten
RlIllZUJ.gstukken.De voedl.ng van deze
lichterllta.ng kopklep krachtbron geschiedt
door mlddel van een valstroomcarbura-
teur, die de brandstof krijgt toegevoerd
door een mechaniscbe membraanpomp.
Een luchtfilter ontbreekt natuurmk niet
en - geheel naar modernste opvattingen
- daarbij is bij:..:ondere aandacht gewijd
aan demping van het beruch te aa.nzulg-
gerucht, om ook in dit opzicht een "stil"
functionneren te verkrijgen. Zoals reeds
vermeld is deze nieuwe Fiat ,,600" motor
watergekoeld. Deze koeling is een pomp-
koeling; de watercirculatie heeft plaats
onder druk. van een centflfugRa! pomp
en op de as van de waterpomp !"it een
roterende ventilator. De temperatuur van
het koelwater wordt geregeld met be-

hulp van een thermostaat en er is een
temperatuurcontrole op het dashbord,
waarbij een lIchtmgnaaJ als "verklikker"
oftewel waa.rscbuwingsllcht optreedt. Be-
kijkt men het opgegeven maximale mo-
torvermogen van 21,5 pk en het gemelde
totaal gewicht van de wagen, inclusie!
.reservewiel en gereedschap van 560 kg,
dan komt men tot een gunstige "power-
weight ratio", waaruit levendigheid, snel
optrekken en naar verhouding hoge !op-
en kruissnelheid kunnen resulteren, het-
geen in de praktijk da.n. ook zeer z-eker
tot uiting komt.

Lengtedoor.mee van de ,,6QO", die een du.idelijk beeld geeft van de algemene
structuur van de wagen en de handige ruimteverdeling.
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Een beeld va.n de 633 cc vieTcu!illMr kopldepmotor met bijbehorende delen van de
,,aantlTijvingsgToep", inclusief saalllgebouwde vierveTsl1ellingsbak, differentieel ell

achteTwielaa71riTijvi7lU

Belangrijk Is vanzelfsprekend de wijze,
waarop de krachtbron in bet geheel van
de wagenstructuur is ingeschakeld en
hier komen we op een zeer interessant
onderwerp, want bij haar streven om bij
delle nieuwe schepping te komen tot een
zo comfortabel mogelijk geheel met vooral
een zo gunstig mogeUjke ruimteverdeling,
hebben de Italiaanse Fiat constructeurs
aan dezellde oplossing de voorkeur ge-
geven aïs de Franse ontwerpers van de
Renault ..4". dat wil lIeggen: plaatsing
van de motor achterin, in tegenstelling
dus met de positie van de motor voorin,
in het chassis van de voorganger de
,,500", De ,,600" heeft een zelfdragende
tweedeurs CMl'OSSelie,waardoor het totaal
wagenge~eht laag kon worden gehouden
en dank Zij de aanwezigheid van maar
twee - zij het dan ook brede - deuren,
is het geheel van grote stijfheid en sta-
biliteit. De beide deuren llijn inderdaad
zo breed, dat ook de beide achterz1t-
plaatsen gemakkelijk bereikbaar Zijn.

Achter in deze reUdragende carrosserie
is, wat de Fransman noemt de "Groupe
moteur". of zoals het in bet Duits beet
de "Antrlebsgruppe" ondergebracht, met
naast de motor de radiateur. Een over-

brenging via een cardanas naar de
achterwielen, over de gehele lengterich-
ting van de wagen, zoals nodig is bij
plaatsing van de motor voorin, vervalt
dus hier en er is ook geen elgenIJjke
achteras, hetgeen niet alleen het totaal
gewicht aalUienlljk doet dalen, maar ook
ten goede komt aan de ruimteindeling.

Het geheel van de zogenaamde aan-
drijvende groep, achter in de wagen, is
compact gebouwd. De versnellingsbak met
llijn 4 versnellingen vooruit, waarvan de
2e, 3e en 4e zijn gesynchroniseerd, :ili
met het differentieel samengebouwd; de
pignon, die het kroonwiel van het diffe-
rentieel aandrljft, bevindt zich aan het
uiteinde van de secundalre as van de
versnellingsbak. De koppeling, die de
norm.a.le taal!: verricht tussen motor en
de rest van de transmissie, Is een droge
enkelplaatkoppeling. De schakeling der
versnellingen gescmedt eveneens op nor-
male wijze door middel van een versnel-
lingshandle, niet op of onder het stuur.
maar gemakkelijk berelk- en hanteer-
baar aanwezig in het midden van de
wagen, tussen de beide voorste zltplaat.,s.en.
De aparte constructie met motorplaatstng
achter in de zelfdragende caJTO&Ser1e
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aandrijvende groep achterin iB
ondergebracht.

:zelfde handige uitrusting als de zoveel
grotere broer ,,1100", dat wil zeggen Vet-
schUi1'bare portterrutten, die bovendien
zijn voorzien van een verstelbare vent1-
latielnrichting, En dan rest natuurll.lk
het zo belangrtjke en bij een kleine wagen
met-heck-motor altijd zo moeilijke punt:
bagage. Daar \runnen de ontwerpers van
de RenaUlt ,,4" over meepraten. De eon-
structeurs van de Fiat hebben er een
vrIJ goede oplossing voor gevonden in de
vonn van twee bergplaatsen. De ene
vindt men in de neus van de ,,600", waar
onder de kap het benzlnereservoîr wordt
aangetroffen, benevens het vooraan. in
vertiCeJe stand opgeborgen reserve-wiel.
Achter dit reservewiel en op zij van de
bxandstottank Is een rulmte besclUkbaar
voor opbergen van een kleiner formaat
koffer of tassen en pakjes. Een grotere
koffer or desnoods twee koffers van wat
kleinere a1metJngen, kunnen boVendien
in het wagen1nwend1ge worden meege-
voerd in de ruimte, die overblijft achter
de rugleuning van de achterbank. Dit
alles geldt echter alleen voor bet geval
dat alle v.Ier de Zitplaatsen bezet zijn.
Wordt gereden met drie Inzittenden, dan
kan op de overbJj,jvende onbezette zit-.
plaats eveneens bagage worden mede-
gevoerd, terwi.!l als de bestuurder alleen
l1,ldt of met één passagier(el naast zich,
de leuning van de achterbank kan wor-
den neergeklapt, waardoor een overvloed
van bagageruimte beschikbaar komt. Zie-
daar dus een wel zeer :rationeel gebxuik
van alle beschikbare ruimte. Tja - en
wat wilt u dan verder van deze mteres-
sante nieuweling nog wetell? Prestatl.es
in de praktijk?
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Wel, ook die kunnen we u nog even
geven. Daar komen ze dan:

Opgegeven wordt door de fabr1ek. een
maximum onder volle belasting op de Ie,
2e, 3e en 4e versnelling van 25, respec-
tieveJj,jk 40---65 en 95 km per uur en
een gemiddeld benzineverbruik bij nor-
male krul.ssnelheden van 1 Liter op 16,5
km. De inhoud van de brandstoftank is
2'l Liter, zodat op een actieradlus van
ongeveer 450 km op een tankvullJng mag
worden gerekend Tijdens de korte proef-
rit, die we ter eerste kennJsmaklng met
deze Benjamin van Flat maakten, konden
we verder constateren dat deze ,,600"
zeer vlot accelereert, in staat is tot het
maken van hoge kru1ssnelheden en dito
re1sgem.1ddeldenen dat bij dergelJjke hose
tempi van tussen de 80 en 90 km, de
wagen zeer goed op de weg ligt, achter-
zowel als voor, op zeer slechte wegdek-
ken en dat, al is dan enige resonans
merkbaar, deze •.600" inwendig een stuk
stiller is dan menige concurrent.

De beschikbare ruimte binnenwerks. is

Het VOO1'front van de ••600" met reseTVeM

wiel, benzinereservoir en ba!1lJgeot'Tf.I-
plaats.


