
© - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Dit kijkje in het interieur laat a.l wet tlermoeden da.t de ,;Shelter" een zee7' be'-
hoorl1jke zitrnimte vo.or twee peTs<men biedt. De vaste pottieTT4men hebben
tt.itzunlnkbare driehoekige ventilatieTtt.itjes vooraan. VOO'/"de G.i dl te kleine 'Wiel~

mBI1t heeft de <mtWeT'PeT een aUemns verdedtgbClre meerooudtge motivering.

Te Primitief?
Met een heel simpel, overdekt en

meersporig vehikel het middel tot goed~
ko.op privé~motorvervoer versChaffen
aan de tallozen, die ook van de kleim!te
auto de alinkoop-, bedrljfs-. en onder-
boudskOsten Diet kunnen betalen, maar
toeb bunkeren naar een grotere stabili-
teit en betere bescherming tegen weer
en wind dan een tweewieler bieden kan
- ziedaar een fascinerende gedachte
Wèlke, reeds vele jllr'en lang en door
de gehele beschaafde wel'eld heen, ama-
teur- en beroepsteehniei aan het denken
en overleggen, tekenen en knutselen,
ontwerpen en bouwen heeft ge2et! Piak~
ttsch al deze plamien zijn reeds in een
vroegtijdig ontwikkelingsstadium se-
strand, namelijk wanneer hun geesteI;jke
vaders begOl'lIlen te beseften wat er
teehriiseh en fl.n.encteel alzo vastzit aan
bet ontwerp van een voldoend degelijk
karretje dat, ronder àl te priIn,itlef te
:d,ln wat aspect, eom1ort of prestaties be-
treft, in fabrieagepriJs en e,q)loitatie-
kosten vèr genoeg beneden het laagste.
automobielniveau blijft!

vraagt

Ir. W. v. WAMELEN

NedllTl4w ontwerp van een ,.MiC
nimul'n-mobiet", bed.oeld voor nog
een ande7'e markt dan de 4uto-
scooter. - Proefserie van 20 stuks
in de maak. - Richtprijs Vlm
f 2500 ltikt nog wat te hoog.

Tot de laildgenoten die in de jongirte
wereldOOrlQg, tijdens de b~ttîng ~
Nederland, door bet bovepbedoeIde
denkbeeld aan bet prakkizeren en expe-
rimenteren werden gebI'l:leht, behoorde de
modelvliegtuigbouw-enthousiast A. van
der Goot, leerling der Haarlemse M.T.S"
afd vliegtuigbouw, van 1942 tot 1944,
in welk jaar het voor 21-jarlge jonge-
lingen een tikje te riskant werd cim
geregeld in een SchooUokaal voor het
grijpen van Olll!etegenwoor'dige Ooste-
lijke NAVO-partners te zitten ....

We moeten nu even op de gang VBIl
l!8ken 'VQoruiUopen met de vermelding,
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dat de heet Van der Goot na de bevt:ij~
jing overschakelde op de Technische
Hogeschool,alwaar bjj in '49 zijn kandi~
daatsexamen deed, ook weer op vlieg-
tuigbouwkundig gebied. Er volgden drie
jaar praktijkervaring bij de K.L.M. op
Sclûphol, daarna twee jaar in een tech-
niaclle functie bij de Rijksluchtvaart~
dienst, In de tussen.tjjd (1953) werd aan
de T.H. de ingenieurstitel behaald.

Laten we direct aantekenen, dat de
heer Van der Goot van meet&! géén
mlniatuur~auto voor ogen heeft gestaan
maar een nog simpeler voertuigje, mÎS-
schien het beste te definiëren als een
"overdekte bromfiets op meer dan twee
wielen". Hij is trouwens in feite begon-
nen met twee, naast elksar geplaatste
fietsframes door een aantal buizen te
verbinden. Men zat op de buis die door
de trapasgaten was gestoken en leunde
tegen een tI-vormig gebogen pijp welke
met haar omgezette uiteinden in de za-
delpengaten werd geklemd. Het stuur
was aan de bovenste,en de pedalen
wsren aan de onderste (gebogen) ver-
binding der belde balboofden bevestigd.
Toen men op dit geraamte eenmaal de
nodige (duraluminium!) beplating voor
het maken van een gesloten carrosse-
rietje had aangebracht, bleek deze met
relatief weinig versteviging sterk ge-
noeg te kunnen worden gemaakt om de
buizen er onder grotendeels overbodig te
doen zijn; er ontstond, met andere woor-
den, een zelfdragende carrosserie.

In zijn vrlje uren heeft de beer Van
der Goot tot eind '52 aan dit apparaat
gesclietst en gesleuteld, dit laatste in de
smederij van Dalmeijer te Rijk (niet
ver van Schiphol) alwaar 0.2. drie ver-

. sehlll.ende motoren. benevens diverse

Na het omhoog-
ZIDaaien van het
achter8te~plaat-
werk is de een-
tlOli dige mac Mnerie
goed toegankelijk.
Rechts het motOT-
koppeling-v er8l1.e1-
lingsbak-aggregoo.t,
WII4TOp het gezicht
hier grotendeeÛl
belemmerd wordt
doD'/' de rechtop-
stll4nde cllindri~
.ache knalpot. Goed
te zien. ts, naast
het achterwiel, de
tevens al$ wiel-
draagann funge-
rende oliebadket.
tingka.rt. Let t;er-
der op de berging
'Van het reserve-
wiel..

wieImaten en veersyStei:neIi.werden be-
proe1:d

De ervaringen met een en ander wa-
ren van dien aard, dat bet zowel nodig
als de moeite waard leek te zijn om aan
het project - tot dusver nog weinig
meer dan pretentieloze liefhebberij met
een zakelijke bedoeling belemaal op de
achtergrond - een grondige techniscb-
economische studie te wijden, teneinde
langs die weg te geraken tot een meer
definitief, volledig verantwoord ontwerp
van een vehikel dat reecl!l iD kielDe aaD-
bUm goedkoop te produceren zou zijn.
De auctor intellectualis kreeg van Prof.
van der Neut gedaan, dat deze studie
als een gedeelte van de taak voor bet
laatst T.H.-jaar werd geaccepteerd, en
bij gebruikte als basis ervoor een uit-
voerige analyse der exploitatiekosten
van een kleine .auto, ten aanzien van
elke post overwegend hoe daarop het
beste en het meeste te bezuinigen zou
zijn bij een voertuigje waarvoor bij een
serie minimumeisen op het gebied van
accomodaüe, comfort. prestaties, enz.
had opgesteld, zoveel mogelijk in cijfers.

De analyse verwerkend in combinatie
met dat eisenprogramma, en bij de keuze
van elk coDStructiekenmerk de ene doel-
matigheidsoverweging zorgvuldig afwe-
gend tegen de andere, kwam de heer
Van der Goot tot de bouw van een drie-
wieler met het aangedreven wiel achter,
voldoende ruimte biedend aan twee naast
elkaar gezeten personen, die door twee
relatief grote portieren toegang hebben
tot de :zel1'dragende, geheel gepuntlaste
carrosserie van plaëtstaal. Verdere bij-
zonderheden komen zo straks nog aan
de orde .

Het tijdstip brak aan waarop - wilde
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men verder gaan - van alle onderdelen
werktekeningen moesten worden ver-
vaardigd, hetgeen weldra niet meer in
de vrJje tijd van een luchwaart-technï-
sehe functie was te doen. Daarom werd,
o.a. met familiedeelneming, in 1003 een
firma opgericht met het doel, de produk-
tie en de verkoop van het, inmiddels
"Shelter" gedoopte, wagentje in N.V.-
vorm voor te bereiden. Wat die helaas
Engelse naam betreft, menen we, dat hij
nogal goed gekozen is, zowel wegens de
bescheiden betekenis van "Onderdak"
als omdat het woord op dezelfde manier
in het gehoor ligt als scooter en brom-
mer.

Bij de ontwikkeling van het karretje
deed zich nog een merkwaardige com-
pUcatie voor, doordat géén doelmatig in
de algehele conceptie passende ééncilin-

Uit dit bovenaanzicht en de van terzijde
genomen foto kan het frontaal nspect
van de ,,shelter" zo ongeveer worden
afgeleid. De kOplamp-"kolrers"verlopen
zuiver horizontaal. Let Op de keurige
inkapseling van de stuurkolom, dOOT de
.sChl~înstaande !100rrutt heen zichtbaar_

der tweetaktmotor van bestaand fabri-
kaat kon worden gevonden. Wie de zo
rustige, kalme ir, van der Goot persoon-
lijk kent, heeft wel een idee van de vol-
slagen gemoedarust waarin deze besloot
om dan zelf maar over te gaan tot het
ontwerp van een motor met koppeling
en versnellingsbak, welk aggregaat op
het stuk van eigenschappen in inbouw-
maten precies zou passen bij de rest
der constructie. Nogal geen kleinigheid!
Het werd een 228 cc êéncilinder twee-
takt met omkee:rspoeling, luchtkoeling
door axiale turbo-ventilator, en aange-
bouwde Bosch dynastartinstallatie t12
Volt). Max. vermogen opzettelijk beperkt
tot 8 pk bij 4200 omw/mln. De koppe-
ling is van het automatisch werkende
centrifugaaltype, en de versnellingsbak
heeft drie overbrengingen vóóruit, één
achteruit, met een speciale vrijwielin-
richting voor gemakkelijk schakelen.
Bij de technische dressuur van deze mo-
tor werd veel medewerking ondervonden
van de Shell-Nederland en het .Labora-
tor-iurn voor Verbrandingsmotoren der
T.H.

We belanden hiermee bij een punt dat
voor ons boekdelen spreekt ten gunste
van het werk van dhr. Van der Goot nl.
de ·steun welke hij in minstens twee op-
zichten heeft gekregen van officiële in-
stellingen die daarmee, in gevallen als
deze, niet overdreven royaal plegen te
zijn, t.W. het Departement van Defensie
en dat van Economische Zaken.

Onder meer dank zij de bijstand van
Prof. Ir. J. J_ Broeze bleef de vertraging
in het "Shelter"-project wegens militaire
dienst van de heer Van der Goot tot
vier maanden beperkt, en verder be-
schikte het Ministerie van Economlsche
Zaken gunstig op een aanvrage om een
ontwikkelingskrediet, toen het eerste
prototype rééd en de motor in het La-
boratorium van de Rijksnijverheidsdienst
danig aan de tand was gevoeld. Toevallig
weet schrijver dezes iets af van de eisen
waaraan een aanvrager moet voldoen
om voor een dergelijk krediet in aan-
merking te komen; de desbetreffende
afdeling van het ministerie gaat met deze
zaken nèt over twaalf nachten ijs.

Dit krediet, en financiële deelneming
door anderen, maakten het mogelijk,
een. proefserie van 20 stuks op stapel te
zetten, toen ook met het twêéde proto-
type de nodige ervaring was vergaard.
Na twee jaar doefbewust-j.rücksichtslos'
gebruik doet het thans nog voortdurend

, dienst.
Het is naar onze mening heel juist

gezien om van zovéêl mogelijk onder-
delen voor de proefserie-wagentjes de
fabricage uit te besteden bij daartoe goed
ingerichte bedrijven zulks mede ter
voorbereiding van de werkwijze die ook
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later zal worden toegepast indien het
tot definitieve serieproduktie komt. In
het kader van dit systeem krijgt de op-
drachtgever immers de feitelijke be-
schikking over het uitgebreide machine-
park en de grote, op menig gebied ape-
cialistischeervaring der verzameide on-
derdelen-leveranciers. De motor-ver-
snellingsbak-oombinatieszijn, gebeel ge-
monteerd, geleverd door S. B. S. te
Haaksbergen,maar er kwam aan de ver-
vaardiging en de uitrusting met appara-
tuur nog een dozijn andere bedrijven
aan te pas, waarvan drie <onvermijde-
lijk) in het buitenland. Het aantal lever-
anciers voor de rest van het wagentje
is nog veel groter,

Direct verband met deze uitbestedings-
politiek houden de redenen waarom de
Firma van der Goot zich drie jaar ge-
leden te Terhorg heeft gevestigd. De
Achterhoek is van oudsher een district
met een relatief wijdvertakte metaalbe-
werklngsindustrie waarvan vele bedrij-
ven klein genoeg zijn om waarde te
hechten aan opdrachten van nog
zeer bescheiden omvang, zoals voor de
proefserie "Shelters", en.... om te bo-
pen op een vervolg dat de klant in
kwestie tot een belangrijke afnemer zou
makenl

Tot de weinige onderdelen die in eigen
bedrijf zijn - en zullen blijven worden
- vervaardigd, behoort de kap, het enige
stuk carrosserteplaatwerk dat zowel in
de lengte als in dp hreedte gebogen is
en waarvoor, in verband daarmee, een
kleine hydraulische pers werd .gebouwd,
Dit werktuig, een paar elektriscbe punt-
las-apparaten en enige montage-gestellen
vormen de meest in het oog vallende
outillagevan bet loodsje waar men thans
de 20 "Shelters" assembleert uit de ge-
reed liggende voorraad onderdelen, ter-
wijl daarbij de, reeds voor een beschef-
den serieproduktie bestemde mallen en
cereedscbappen op hun doelmatigheid
worden beproefd.

Wat de karretjes zelf betreft, kan
uiteraard met de grondigste beproeving
van een prototype niet worden verhin-
derd dat zich bij de v6órserie- oftewel
proefproduktieexemplaren - naar alle
waarschijnlijkheid nog kinderziekten
zullen voordoen, althans op onderge-
schikte punten. Voor bet zo snel en zo
economischmogelijk opgespaard krijgen
van deze kwaaltjes kwam Ir. van del'
Goot DU op bet idee om de "Shelters"
tegen een schappelijk prijsje te verhu-
ren - in principe niet langer dan voor
éën dag legelijk - aan gegadigden uit
de omgeving, die slechts een motorrij-
bewijs nodig hebben om met dit, minder
dan 400kg wegende, wagentje te mogen
rijden. Ziehier een denkbeeld dat dool'
iedere vakman die er tot dusver kennis

van nam, als een trouvallle wordt be-
schouwd, aangenomen dat er voldoende
liefhebbera voor het doel zijn te vinden
(en daar ziet het wel naar uit). Stuur
willekeurllngen, meestal leken, op stap
met een bun onbekend motorvehikel.
dat zij bebben gehuurd tegen een dag-
tarief (onafhankelijk van bet aantal ki-
lometers) en zij produceren gegaran-
deerd elke storing die met enige moge-
lijkheid te vool'Scllijnkan worden ge-
bracht!

Er komt in dit geval bij, dat de eerste
serie motoren met een ènultgebalenceer-
de enkelwangige krukas Is uitgevoerd,
zowel eenvoudshalve als om een trilling-
bron te hebben die eventueel te zwakke,
in de zin van op de duur onvoldoend
tegen vibratie bestand zijnde, onderde-
len ,,sloopt" in een tiende van de tijd
die daarvoor normalitet zou staan! Per
saldo is bet karretje systematisch op
lichtheid gebouwd, met alie risico'Sdaar-
van, zij het dan dat de constructie stamt
van een academisch gevormde vliegtuig-
bouwkundige, een type technicus dat
van sterkteberekeningen heel wat mèêr
afweet dan de gemiddelde automobiel-
Ingenieur.

Natuurlijk is die trillende krachtbron
met de onvermijdelijk daarmee gepaard
gaande berrie, niet bevorderlijk voor een
gunstige indruk bij een demonstratie
voor belangstellenden, al of niet uit dt
handel, maal' de heer Van der Goot ver-
trouwt er kennelijk op. dat zijn expli-
catie van de tijdelijkheid dezer versentin-
selen in voldoende mate compenserend
werkt.

Het spreekt vanzelf, dat de totale
"trammelant-opbrengst" van een vol-
doend lange verhuurspraktijk als basis
voor de nodige verbeteringsmaatregelen
zal dienen.

Om thans nog even het signalement
van de .,shelter" in hoofdtrekken te
completeren: het motor-gangwissel-ag-
gregaat zit rechts achterin, schuin vóór
het centrale achterwiel, en drijft dit aan
met een ketting, waarvan de zwaar uit-
gevoerde oliebadkast tevens als wiel-
draagarm dient. Deze veert, door bij zijn
schommelbeweging op-en-neer (om het
verlengde der motoras) een rubber blok
te verwringen. Een gelijksoortige rubber
torsievering is bij de langsdraagarmen
der vóórwielen toegepast. Deze construc-
tie is hoogst eenvoudig (mede omdat
de schokhrekertaak aan de eigen dem-
ping van de rubber wordt overgelaten),
behoeft generlei onderboud en kan prak-
tisch niet defect raken, maar om na een
proefrit nu te zeggen dat de Citroën
DS-19 wel op z'n hydro-pneumatische
lauweren mag gaan passen - neen, dàt
nu niet. De voetrem werkt mechanischop
de voorwielen, de handrem dito op bet
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achterwiel. "Wieltje" ware beter uitge-
drukt. want de velgmaat bedraagt slechts
8 inch, Het carrosserietje is heel simpel
uitgevoerd, maar biedt in alle drie di-
mensies absoluut voldoende plaats aan
twee personen van fors postuur. De
hoofdmaten zijn: wielbasis 1,70en spoor-
breedte 1,10m; lengte 2,26, breedte 1,26
en hoogte 1,16m, Het gewicht bleef be-
perkt tot 220 kg. De topsnelheid is mo-
menteelongeveer 70, met een uitgeba-
lanceerde motor circa 80 km/u.

Volgens een voorlopige becijfering zal
de "Shelter" f 2500à f 2600gaan kosten,
en met dit gegeven beschikbaar kunnen
we nu komen tot de kernvraag van de
zaak:
Is er voor het nogal primitieve wagen-
tje tegen die prijs een zodanig afzetge-
bied dat men met een levensvatbaar
pro]ect heeft te doen?

Laten we voor een kleine, desbetref-
fende beschouwing tot uitgangspunt ne-
men, dat - na een vakpersbijeenkomst
in Terborg - twee collega's in de auto-
weekbladen van de KNAC en de ANWB
een volkomen negatief oordeel hebben
geveld, beiden met de aantekening dat
dit hun oprecht speet jegens de kundige
technicus en de sympathieke, bescheiden
persoonlijkheid die zij in Ir, van der
Goot hadden aangetrntïen. "Autokampi-
oen" bepaalde zich er toe, op te merken
dat blijkens de ervaring een dergelijke
driewieler, welke volgens het blad onder
de drempelwaarde van het acceptabele
blijft, door het gemotoriseerde publiek
niet wordt gewenst. "De Auto" spreekt
van een acceptabel produkt maar hul-
digt een overigens gelijk standpunt. dit
toelichtend met er op te wijzen dat voor
het bewuste bedrag bij de gebruikte-
wagenhandel een lichte vierpersoons-
auto In redelijke staat verkrijgbaar is.
Het KNAC-orgaan voegt hieraan toe,
dat men een auto, van welk formaat
ook, niet kan losmaken uit de sfeer van
reizen en trekken, waarbij moet worden
voldaan aan de voorwaarde van onder-
houds- en reparatieservice "overal"_

Nu, wij geloven dat onze confrères,
meer in het bijzonder A.W.G. in "De
Auto", de zaak veel te veel uit automo-
billstisch oogpunt en de "Shelter" ten
onrechte als een klein autootje bekijken;
dat zij niet de moeite hebben genomen,
zich vertrouwd te maken met de plan-
nen en de gedachtengang van ir. van
der Goot, die - de nuchterheid in per-
soon - zichzelf helemaal niet als aan-
komend automobielfabrikant ziet, nog
minder als producent van tienduizend
wat-ook-voor-vehikels per jaar. Op welk
niveau zijn denkbeelden dienaangaande
zich bewegen, blijkt wel bet beste daar-
uit, dat de berekening van bovenge-
noemde richtprijs werd gebaseerd op een

minimumafzet van slechts SOD stuks per
jaar, terwijl de constructie van het kar-
retje en de gereedschappen voor zijn
fabricage doelmatig zijn tot niet meer
dan het ongeveer tienvoudige van deze
produktie.

De geestelijke vader van de "Shelter"
meent dat er voor een dusdanig mini-
mum-motorvoertuig een beperkte markt
is als boodschappenwagentje enz. (in
locaal en streekverkeer) voor niet-ge-
motoriseerden, voor motorrijders en
bromfietsers "op leeftijd" - en met he-
kel aan een auto-rijbewijs-examen! -
benevens wellicht voor een aantal vol-
wassen-autobezrtters die zo'n karretie
gebruiken kunnen om naar hun kantoor
te rijden (parkeerruimtenood!J of als
transportduveIstoejagert,ie voor leden van
het huisgezin. Het is wel aardig om te
vermelden dat enkele der eerste "Shel-
ter"-huurders ijskoud naar plaatsen als
Wildervank en Goes op en neer zijn ge-
toerd, maar een dergelijk gebruiksdoel
heeft de heer Van der Goot werkelijk
nooit voor ogen gestaan!

Van de eerstbedoelde twee groepen
potentiële gegadigden zullen tal van le-
den een heilige angst koesteren voor de
aanschaffing van een gebruikte auto
terwijl de onderhoudskosten ervan zeer
wel boven hun budget kunnen gaan, nog
zonder dat zich al na korte tijd de een
of andere lelijke tegenvaller voordoet
van een nocdzakelijk blijkende reparatie.
die bij de aankoop niet werd voorzien.

Men dient verder in aanmerking te
nemen, dat de besturing van de "Shel-
ter" generlei finesse vereist. en een ser-
vice-probleem in feite niet bestaat. Aan
de hyper-eenvoudige constructie van het
wagentje (dat geen enkel smeerpunt
heeft) kan zo goed als niets ontregeld
of defect raken buiten de motor, en voor
de ontsteking en carburatie van zo'n
ééncilincter tweetakt kan men bij prak-
tisch iedere motorhandelaar terecht. Het
is trouwens ook niet de automobiel -

Dringend verzoek aan
alle adverteerders

Zendt ons Uw drukmaterialen,
teksten en jnstructl es
steeds zodan Ig dat deze *uiterlijk op de 1Se van de maand
in het bezit zijn van

Drukkerij en Uitgeversburau

VAN LONKHU VIEN . ZEIST
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maar de motor - en bremfietshandel
welke de logische verspreidrngsorganlsa-
tie voor de "Shelter" zou vormen, en het
kring geenszins bijzonder kritisch tegen-
over het pretentieloze karretje staan.

In al deze overwegingen kunnen we
ir. Van der Goot wel volgen. met dit
belangrijke voorbehoud echter, dat de
prijs o.i, nog enige honderden guldens
naar beneden zou moeten gaan. En al
beseffen we heel goed, dat boven de
direde produktiekosten van het wagen-
tje, nog de ontwikkelingskosten (hiel' wel
niet hoog maar toch evenmin verwaar-
loosbaar) binnen een niet te lange ter-
mijn uit de verkoopprijs behoren te
worden terugverdiend - we hebben idee.
dat er aan het bedrag nog wel wat "Ie
doen" zou zijn indien men daar eerst
met de afzet een eindje boven het ge-
noemde calculatieminimum zou komen.

Binds de publikatie der "Bhelter"-ge-
gevens, ook in sommige dagbladen. is ir.
van der Goot al benaderd door enkele
firma's, deels van buiten "de branche".
In hceverre dit tot iets zal leiden, kan
uiteraard slechts worden afgewacht.
Voorts heeft het contact met een paar
exportbedrijven een nieuw perspectief
geopend. Wegens de zèér eenvoudige

is nu al wel gebleken dat lieden uit deze
bouw welke -- nu die zaken eenmaal
uitgedokterd zijn - de vervaardiging
van het wagentje al mogelijk maakt met
een vrij bescheiden melaalbewerkings-
outillage plus een dito stel assemblage-
gereedschap zou de ..Shelter" zich goed
lenen voor produktie in industrieel wei-
nig ontwikkelde contreien waal' men een
ingewikkelder en geraffineerder object
moeilijk aan kan. Bovendien zullen daal"
ook wel minder hoge eisen aan de "ver-
fijningsgraad" van een goedkoop motor-
voertuigje worden gesteld dan in het
verwende Europa. Het voordeel voor
onze landgenoot zou dan uiteraard liggen
in licentieverlenîng op zijn constructie
en in de levering van het gespeciali-
seerde gereedschap.

Als de lezer nu zou opmerken, dat het
el' vooralsnog niet naar uitziet, alsof
deze nieuwe verschijning grote beteke-
nis voor de verdere motorisering van
ons land gaat krijgen, dan scharen we
ons geheel aan zijn zijde - en zal ir.
van der Goot er zeker naast komen
staan. Maar tussen die opvatting en het
standpunt dat het project geen enkele
levensvatbaarheid heeft, bestaat nog wel
eni g verschil ....

Elk SWF·artikel verhoogt de Veiligheid en het Rijgemak !
SWF, Europa's grootste fabriek vont

• SWF • Ruitenwissermotoren

• SWF • Richtingaanwlj:zel"$

• SWF • WIsserarmen en -bladen

• SWF - Knlpperllchtautomaten en
motoren

• SWF Stuurkolomschakelaars

• SWF • Ruitenwassers

• SWF Instrumenten w.o.
sn el hel If smeten en to erenteil ers

.---------------------
Fabrieksvertegenwoord iging:

Vráág SWF

Verkó6p SWF

Handelsonderneming "FABO" - A'dam-Z.
TELEFOON: 020.796171CHURCHlll-LAAN 190
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