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De Dauphi.ne op weg Jon het besneeuwde bergland van Corsica.

~elta"Lt ,,':Dauphine"
..

Hoogsi inleressant product van moderne Aulolechniek
doOf' KOOLHAAS REVERS.

De 5 CV ,,Dauphine" van de Régie
Renault is uit. Op ij maart jL werd deze
nieuweling officieel ten tonele gevoerd
te parijs in het Palais de ChaiUot en op
diezelfde dag, iets vroeger nog dan te
Parijs, werd te Amsterdam de première
gebracht voor Nederland, gevolgd de
dag daarna door een presentatie aan
het gehele land bij de Renaultagenten in
de el! próvincia1e hoofdsteden. En toen..
mochten ook eindelijk wij onze mond
opendoen en vertellen van wat we
reeds lang wisten. Onder "wij" dan te
verstaan: Bouvy van de"Autokampioen".
Ganzevoort van "De Auto", it van Wa~
melen van "Auto-Revue" en K.R. van
.,Auto en Motorbedrijf", die gezamenlijk
met Piet Nortier als vijfde man, de
Nederlandse journalisten équipe heb-
ben gevonnd, die door de grote Franse

fabriek werd Uitverkoren om haar rol
te spelen in de geheime kennlsmak1ng
in de practijk met de Dauphine door
journalistenploegen van 4 man, van di-
verse Europese naties. We hebben "bui-
ten het Europese vasteland", dat wil
zeggen op het eiland Corsica, met zijn
wilde, woeste hooggebergte-wegen, alle
gelegenheid gehad ons een oordeel aan
te meten over Reilault's jongste aan-
bieding en wij Nederlanders zijn - zon-
der uitzondering - evenals alle collega's
van andere landen, teruggekeerd vol
enthousiasme over deze nieuwe wagen,
die onmogelijk anders dan een wereld-
succes kan worden, wals ook de "Re~
nault ,,4" dat was en nog is. Maar .. ,.
we mochten er voorlopig met geen woord
over kikken en hadden ons erewoord ge·
geven er niet over te schrijven voor na
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!.t~J.~lltUmvan 6 Maart.jl. Dat hebben we
ook braaf gedaan, al mochten

tenslotte voor de RAl wel een
brengen van Corsica en van

·~~~~bt~d~!nMaar over de technische
.!! moest in elk geval voor-

gezwegen.Nu echter is ons
=ea'i!J'JJWIlS!! Corsicanen" het slot van de

genomen en haasten we ons voor
AT lezers de Dauphine door een

bril te bekijken. Dat is
moeite waard. vooral. omdat het SUC~
van deze nieuweling zozeer "opge~
pandoer" schijnt, dat hij binnen-
veel op de vaderlandse wegen en

de Nederlandse autobedrijven zal
wordell. aangetroffen, daar deze Re-
llIuIt In wezen een regelrechte con-
current is van de befaamde Volkswagen.
Ian splinternieuwe verschljning is deze
lÛeuwe Renault niet - althans zuiver
van auto-technisch standpunt bezien -
want hij i!O'eenduidelijk derivaat van tJ,jn
beroemdevoorganger en kleinere oudere
broeder de Renault ,,4", zo zelfs, dat in
totaal ongeveer 70 pct. van de onderde-
len vm de "Quatre" ook worden ge-
brUikt.voor de bouw van de Dauphine.

Dit brengt niet alleen voordelen van
lagere productiekosten door ver doorge-
voerde rationalisatie, maar sluit ook bij
deze nieuwe Renault de mogelijkheden
van het voorkomen van de zo gevreesde
.,kinderziekten"bij voorbaat al goeddeels

uit. De nieuwe Dauphine heert, evenals
de ,,4" de krachtbron achter in het chas-
sis gebouwd, maar die motor heeft nu
een cylinderinhoud van 845 cc. Er is dus
aam-Jenlijk meer vermogen; met een
compressieverhouding van 7.25:1 en een
boring en slag van 58 bij 80 mm en
draaimoment van 6.7 kgm bij 2000 om-
wentelingen per minuut, draait deze 845
cc motor er 30 pk uit bij een toerental
van 4250. Het specifiek vermogen komt
op 3S,5 pk per llter. Meen echter niet
dat u bij deze Dauphtne komt te staan
voor een soort Renault ,,4" met sterkere
motor. Niets is minder waar en dat is
nu juist de grote verrassing van deze
aanbieding van de Régie. Want de Dau-
phine is een volkomen andere propo-
sitie, niet alleen uiterlijk, doch ook in.
ncrlijk. Het verschil :rit hem behalve dan
in de zwaardere motor, ook bier weer
een viercylinder in lijn kopklep lichter-
stang motor, vooral in de carrosserie, die
niet alleen ruimer is en Qua IUn en
vorm bijzonder gelukkig uitgevallen,
maar die ook een model heeft. zoals
men eigenlijk alleen zou verwachten bij
een auto, die de motor voor in het
chassis heett gemonteerd. Dit werd ver-
kregen door het motorcompartiment als
het ware naar achter uit te bouwen.
waardoer het achterdeel van het koets-
werk een andere vorm kon worden
gegeven. De krachtbron is daardoor niet

De Dauphine is a/$ 4 persocm.s 4 deurs wagen zo ruim, dat een niet te omuangrJjke
Se inzittende, vaamlover kortere afstand, er gerust bij kan.
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alleen royaal gebuisvesl en geD'1JIkkelijk
toegènkèlJjk., maar daarnaast is een ander
met te onderscbatten voordeel,. dat bet
wageli1nterieur vrer soed 6Ül is en men
pniktiach geen Jast. heeft van resonantie-
VerschIJnselen. OVer het algemeen is
Uiterlijk een Yeel mooier gelijnde, min-
der gedrongen gebouwde automobiel
verkrepn met afmetingen, die toch
eigenlijk lilet zo heel veel verscbillen
met die van de zoveel kleinere, meer
compact. gebouwde ••4".

Het veriIcbil zit hern hoofdzakelijk: in
de wielbasis, die langf:lr la dan die van
de ..,Quatre"', %Oala ook de"toWe wagen-
lengte een stuk IanPI' Is. Die wielbasi.a
1B 2,27 meter, de spoorbreedte bedraagt.
voor 1,25 m. en achtet- 1..22 m. De totale
lenlte Is 3,H meter, de totale breedte
1," m., de hoogte 1,44 m, de bodemvrij-
beid 0,15 meter, de draalclrll:el is 9,1 me-
ter. liet resultaat dat, In verband met
deze gegevens; ver~gen werd Is bU-
zonder goed. Er is een ruim 4 persoons
1nterieur, waarvan de bInnenwerklie af-
Iilêtlnien - en dat ~ duidelijk het
grote veJ'Sclill. weer met bet Interieur
van de ••4" - ongeveer gelUk zlfn aan
die van de Peugeot 203. De rulnite is
van dien aard. dat op de twee geschei-
den voorzitplaatsen royale been-, hoofd
en armvrljhefd is, terwijl op de achter-
bank twee pel'SOJlen al even comt'ortabel
kunnen worden vervoerd. %ij het met
ietil minder hoofdrufmte, doe:b met een
~ke breedte, dat van een 4/5 per--
aoons auto mag worden gesproken.

De belde voorz1tplaatsen zSJn naar ach-

ter over een afstand van 20 em verstel-
haar en we bebben er OIlS persoonlijk
van kunnen overtuigen, dat. er tells in
de achterste stand voor een achtenltten-
de. met !arise benen en dito lichaams-
abnetltigen op de achterbank nog vol-
doende rulinte overblijft.

Door de langere wielbasis zitten de
passagiers op de achterbank royaal voor
de achteras, terwijl de rusJ.euningen. een
ders:eUik stand hebben. dat ze een bij-
zonder prettiJe zit waarborgen, zoals we
aan den lijve op Cor81Cla'swegen bebben
kwmen ondervinden. Het comfort OP
alle zitplaatsen Is werkelijk uitzonderUik
goed iD deze zeJldragende canos.seri.e.
betgeen zeke.r mede te danken is aan
de goede vetin8'. die vOlJr een onafhan-
kelijke wielvering is met behulp van
p&l"&]l.elgelelders en schroefveren, 'terWijl
'81' achter pende1assen zijn, OOk gecom-
bineerd met schl'oetveren. Tot bet pretti-
ge verblijf In bet interieur van d.e nieu-
we Dauphine drngeD. ook verder nog bij,
in de eerste plaats de aanwezigheid van
4 deuren met scliam1erende bevestiging
tIaD de voorkant, zodat ze bij een even-
tueel openspringen vanzelf weer In de
goede richting dlcbWaan en verder de
flinke bagageruim:te In de vOorstevec.
waarln. alleen wat afgaat voor onder-
breDgtng van de - :teer toegankelijke -
batterij, zodat heel wat bagage kan wor-
den medegevoerd, zonder dat men daar-
bij ook last béeft van bet reservew:le1,
omdat dit op zeer aparte, listige wijze
is ondergebracht. Het is namelijk hori-
zontaal J..l&gendopgeborgen ODder de ba-
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OndeT de II eltB, die JUl(I r
voren open Bcharniert, iB
een flinke bagage1"Ui1l'lte,
waaTViln alleen een klein
stukje a/moet vaar de
batterij. Niet iedere Dllit-
phine echter wardt afge-
leve-rd met deze char-
mante tllPis"ch Franse le-
vende bagage nls ,,stan-
daard-uitrustillg".

men, mee acéelereren in snel tempo tot
op een snelheid van tussen de 80 en 85
km, men kan er dankbaar van prorite-
ren in druk leeaal verkeer, kortom men
kon er praktisch alles mee doen. Deze
handige driebak met zijn merkwaardige
souplesse op de tweede versnelling is
werkelijk een van de groatste attraetles
van de bijzonder prettige wagen, die
deze Dauphine mag worden genoemd.
Op de bergwegen met hun vele dalin-
gen en steigingen en het oneindig aantal
scherpe bochten - soms drie achtereen
op een afstand van een goede 100 me-
ter - bleek de Dauphine, mede dank 2.ij
een haarscherpe directe sturing en zeer
parate hydraull.sche vierwielremmen
(benevens een mechanisch werkende
handrem op de achterwielen), zo snel,
handig en safe, dank zij ook het goede
uiWcht op de weg door de voorruit, dat
niet slechts de Nederlandse journalisten,
maar ook alle andere buitenlandse col-
lega's van de vakpers, zonder uitzonde-
ring als Dauphine enthousiasten l'.lJn
wedergekeerd van Corsica.

Rest ons tenslotte nog te vermelden
dat de wagen is uitgerust met 135x 380
of 500 x 15 banden en met een benzine-

lank met een inhoud van
32 liter inhoud. Waar de
lahriek als brandstofver-
bruik officieel opgeeft
een consumptie van 6 '/
liter op de 100 km en
dat op een geacciden-
teerd parcours met een
moyenne van 65 km per
uur, daar mag met een
tankvulling worden ge-
rekend met een aetiera-
dius van ruim 450 km
voordat weer een benzl-
nepornp moet worden op-
gezo::ht.

De topsnelheid van de
Dauphine wordt opgege-
ven door de fabriek als
te zijn 115 km per uur,
een opgave, die naar ons
gevoelen niet geflat-
teerd is.

In allen gevalle is die top van dien
aard dat - naar we hebben kunnen
constateren op de zeer lastige wegen van
het geboorteland van Napoleon Bona-
parte - een kruissnelheid kon worden
gedraaid, naar gelang de omstandigheden
van en op de weg dat toelieten, va-
riêrend van 75 tot ongeveer 100km, BIJ
ons op de vlakke wegen kan die kruis-
snelheid, indien het verkeer niet te druk
is, zeker dichter bij de 100 dan bij de
75 km liggen. Dat hoge tempo is mede
een urtvloelsel van de zeer gunstige
verhouding tussen het motorvermogen
van maximaal 30 pk en het naar ver-
houding lage te verplaatsen totaalge-
wicht zijnde 635 kg "droog". De pk/
gewichtsverhouding in ongeladen toe-
stand is ::!: 20,5 kg/pk.

Als laatste gegevens betreffende de
bouw van de Dauphine geven we dan
tenslotte nog als inwendige afmetingen,
een elleboogbreedte voor van 1.25meter
en achter van 1.22 meter benevens 200
dm' als capaciteit van de bagageruimte.
Ook zouden we er nog even de aan-
dacht op willen vestigen, dat zowel de
voorspatschermen als de collega's achter
geen geheel vormen met de carrosserie,
hetgeen in geval van schade door aan-
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aet Te8e1vewie! is bij de Dauphine
op even aparte als handige wijze
opgeborgen. De uoorste nummer-
plaat dient aIs scha mierend sluit-
de1c8el van de lade onder de ba-
lJIIQemlmle,woonn het wiel wordt
mfdegevoerd.

rijding of botsing, bij reparatie-
werkzaamhedenin de werkplaats
zijn voordelen kan hebben.

En daarmede basta of te wel
stop!

Voorlopigweet u nu wel genoeg
omtrent de technische conceptie
van d&e interessante Franse aan-
bieding, die naar voren werd ge-
bracht als zoveelste getuigenis van
bet scheppend genie van de auto-
teebnlcl uit het land van Ma-
rianne, een creatie. die ons inziens
een regelrechte aanval betekent
op de Volkswagen; waarbij de
mooi gelijnde veel ruimere car-
rosserie en de vier deuren zekere
punten in het voordeel van deze
Franse tegenstandster zullen blijken, ge-
zien de prijs van f 5580 voor een vlotte
snelle automobiel met verwarming en
goede luchtverversing als standaard uit-
ru.aUng.een wagen die - als men er
Inzit en in rijdt - absoluut de indruk
leeU van een veel grotere. duurdere
automobiel.

Misschienverdenkt men ons van chau-
vinisme. Wel wacht U dan 'nog even
met Uw uiteindelijk oordeel totdat U
zeil binnenkort cif' kans krijgt met deze

aantrekkelijke Dauphine persoonlijk op
de weg of in de garage kennis te maken.
Dat zal gauw genoeg gebeuren, want
wc zouden ons al heel erg moeten ver-
gissen, als de Dauphine niet binnen zeer
korte tijd, naast haar ouder zuster de
,,4", Nederland zou gaan veroveren.

.Juist daarom hebben wij cr prijs op-
gesteld U allen in theorie reeds uit-
voerig met de nieuwe ster in kennis te
brengen, een ster, die desgewenst ook
kan worden geleverd met de voordelen
van de automatische koppeling van
Ferlec.

U kU1I1 snlll lin dlHlllrelfend

IIlke IIl.1loband yorwlJdaren
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0' '!ia stge~ulca",j:u·e I"'d. met CI.n
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