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Op het zijaanzicht komt wet zeeT duidelijk: tot uiting hoe de carrosserielijn doOr heet
licht gebogen, onge-ueeT horl:wntale lijnen wordt beheent. Zie de "taille"lijn, er bot)efl;

het dilkveTloop en eT beneden de. flank-$ierlijst

Zoeklicht op de nieuwe Fiat I8oo/2IOO
door Ir. J. W. VAN WAMELEN

Met als kenm.erkendecijfers 21.500fabrieks-
en kantoorwerkkrachten, een produktieea~
paciteit van ca 1500 wagens per twee-plee-
gen·dag - men blijft daar tegenwoordig
niet ver onder - neemt Fiats automobiel-
afdeling zoiets van 90 % der Italiaanse pro.
duktie voor haar rekening. Dit feit op zich.
zelf is begrijpelijkerwijs al voldoende om,
in Italiê laat ons zeggen, een gewijzigde
lichtschakelaar bij het meestverkochte mo-
del tot een popUlair onderwerp van Uitge-
breide discussie te maken, en de geboorte
van een nieuw model tot een nationaal
evenement, waarbij het vrij-af geven aan
de schooljeugd eigenlijk op z'n plaats zou zijn.
Uit algemeen internationaal oogpunt pleegt
de betekenis van dergelijk nieuws logi-
sCherwijs 'n tikje anders 'te worden beoor-
dee1d, maar ook buiten Italië zal dit merk
toch dikwijls een zodanige reputatie genie.
ten en een zodanige verbreiding hebben
gevonden, dat er voor een nieuwe loot aan
de Fiat·statn altijd een flinke belangstel-
ling bestaat.
Fiat heeft trouwens herhaaldelijk bewezen,
te behoren tot de niet overtalrlJke automo-
bielfabrikanten, die met min of meer con.
ventione1e middelen (wat minstens de
h6ófdpunten der constructie betreft) toch
bijzondere resUltaten kunnen bereiken _
al lukt dit tie meesten dan niet elke keer.
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Het vermogen hiertoe getuigt
van de beschikking over een
kwame constructeur of
Zo ook bij Fiat, waar de kalme,
lljke. soms bijna verlegen lijkende vijftiger
die Dante Giacosa heet en chef-constructeUï
van de automobiel-afdehng is (zonder düi:-
om bang te zijn voor het ontwerp van een
vliegtuigmotor of scheeps-Diesel), zieru
reeds ettelijke malen heeft doen kennen iI$
eender briljantste, creatief werkzame fi".
guren uit de gehele were1dautomohieliil.;.
dustrie.
Dat zijn. jongste geesteskind een 1,5. à a..
llter·type zou zijn, waarschijnlijk te £abri.
oeren in twee versies met versehillend ltlO!
torformaat, lag voor de hand toen tegen ~
eind van vorig jaar de Fiat·modellen 1400
en 1900 niet meer konden worden geleverd;
kennelJjk moest de desbEltreffende óUtillaj;~
op de produktie van hun opvolger (s) WVll'-
den afgestemd. De genoemde twee
waren trouwens de oudste van het .JL.,~Wi.~;":1
de ,,1400" liep nl. in 1950 van
ruim twee jaar later - enkele
vóór het bastamodel van de
tegenwoordige vonn uitkwam - ve:rsCheE~;
de ,,1900",met een zwaardere
andere transmissie in een
carrosserie van identieke grootte en .ge;;.
daante doch wat meer luxueus aangekleed
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van buiten direct aan een gewijzigde
;VollrlleVl~te herkennen.

onderscheid tussen de nieuwe ••1800"
en ,,2100", daarentegen beperkt zich tot de
cilinderinhoud (resp. 1795 en 2054 cc) en de
uitvoering van het carrosserieinterieur, zo-
dat we hier beter kunnen spreken van één
type dat met twee verschillende motoren
leverbaar is. Om de wagen (Sedan) ten
aanzien van zijn hoofdafmetingen meteen
DlllIlr even te vergelijken met enkele be-
kende modellen: de wielbasis (2,65 m) is
gelijk aan die van de 1400/1900, maar de
nieuweling heeft een grotere totale lengte
(4,47 tegen 4,33 m) terwijl hij in beide ma-
ten ongeveer overeenkomt met de Peugeot
403 en de Mercedes-Benz 190 (die echter
nogal wat breder en hoger is). Het verschil
in lengte met zijn voorganger tijkt nogal
wat groter nan 14 em; dit optisch bedrog
berust kennelijk, eensdeels op de lagere
bouw (dakhoogte van de onbelaste wagen
nu slechts 1,47 m, hetgeen niet minder dan
11 /L 12 cm winst betekent> en anderdeels
op de architectuur der carrosserie, waarin
de opvallend strakke en maar heel weinig
gebogen, nagenoeg horizontaal lopende lijn
domineert. We kregen de indruk, dat het
Interieur wat langer is dan bij de 1400 en
1900; cijfers dienaangaande ontbreken eeh-
ter nog. Wél staat vast, dat de langer ge~
worden achtersteven een aanmerkelijk gro-
tere en thans Oink ruime bagagebergplaats
vormt.
De max. uitwendige breedte 0,62 m) .ïs iets
kleiner dan bij het vorige type en enige
vergelijkbare modellen van andere merken,
maar aangezien tussen deze maat en de
inteTieu'l'~breedte - waarvan we een op-
gave in de specüicatie misten toen het voor
navragen of meten te laat was - bij ver-
schillende carrosserieën een allesbehalve
vaste verhouding bestaat, moet men oppas-
sen met uit bet genoemde feit conclusies

te trekken. Overigens onthoudt Fiat zich
terecht van de bewering, dat de 1800/2100
een volslagen zeszitter zou zijn. Zodra de
derde persoon op een der beide banken een
"persoontje" is, beschikt 't drietal over vol-
doende zitbreedte, vooraan echter met be-
perkte beenruimte (wegens de transmissie-
overkapping) voor de middelste passagier.
Wat de kwestie van de zithoogte, dus de
afstand van zitting tot dak betreft, wekt
bet geen verwondering, dat - zoals lng.
Giacosa opbiechtte - naarstig met de lig-
ging van de vloer en de zittingstand erboven
moest worden geëxperimenteerd om de
provisorisch gekozen dakboogte van de zo
moei laaggebouwde wagen te kunnen hand-
baven voor het produktiemodel. Men blijkt
tenslotte een oplossing te hebben gevonden
waarbij zowel een goede zit als een ook
voor langlijVige lieden nog acceptabele,
boofdruimte verkregen is.
Laten we meteen hieraan toevoegen, dat
de zitbanken qua vorm, vering en bekleding
aan hoge eisen voldoen en van de twee-
delige voorbankleuning de beide helften
afzonderlijk in belling verstelbaar zijn, des-
gewenst tot in de liggende, bij de achter-
zitting aansluitende ruatbank-positie. Ook
voor bet overige wordt bet keurig gestof-
feerde interieur gekenmerkt door een even
gesoigneerde afwerking als weldoordachte
royale uitrusting. Daartoe behoren bijv. een
Iuchtververstngs- en verwarmingsinstalla-
tie met thermostatische temperatuurrege-
ling, ventilatie-vleugelruitjes in alle vier
portierramen, passagiers-handgrepen boven
de portieren, een speciale aehterult-j.de-
mister", en een welvoorzien instrumentan-
bord, dat met mat kunstleer is bekleed en
gecapitonneerde stootranden heeft. Speciale
vermelding verdient voorts hoe het bijkans
luxueuze karakter der carrosserie-uitvoe-
ring wordt geaccentueerd door een nieuwe
veiligheidsslot-constructie met als neven-

ZÓ is de
fysionomie
van het type
1800/2100.
Afgezien van
de typische
koplamp-
overkappingen,
domillee'l't
ook in het
frontaal aspect
de hori:::ontate
lijn.
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effect, dat de portieren reeds .onder een zo
geringe druk en met een zo bescbeiden ge.
luid sluiten als zich normaliter slechts voor-
doet bij het peperdure "handwerk" van de
Iuxe-earrosstert
De 1800;2100 Sedan, subliem evenwichtig
van proporties, beeft in zijn zuivere, een-
voudige contourlijnen het strakke en kan-
tige dat de jongste Italiaanse koetswerk-
bouwstijl typeert.
Het ligt voor de hand dat, in verband met
de lage "taillelijn" van de wagen en het
hoge percentage glas in de bovenbouw-
omtrek:, bestuurder en passagiers een voor-
treftelijk uitzicht hebben. De achterruit
geeft haar collega aan de voorkant iii.
breedte en hoogte niets toe.
De motor tot het laatst bewarend, kijken
we nu eens onder de zelf-dragende, dus
tevens als chassis fungerende carrosserie.
Vóóraanpast Fiat voor het eerst torsiestaaf-
vering toe, en wel met overlangs gemon-
teerde, achteraan in een wagenromp-tra-
verse vastgeklemde torsiestaven, waarvan
het vrije v66reinde wordt verdraaid, de
staaf dus gewrongen, bij elke beweging op-
en-neer van de onderste der twee wieldra-
gende dwarsarmen. Op de uiteinden daar-
van is het wiel met kogelgewrichten ge-
monteerd; de orthodoxe fuseepen verliest
steeds meer terrein! Schuin naar voren ge·
richte reactiestangen, leidend van de on-
derste dwarsarmen naar een dwarsbalk in
de' carrosserieneus, helpen de remkrachten
opnemen. Zie de afbeelding.
Bij deze constructie, die verder nog een
dwarsstabilisator van het normale torsie-

stang"type omvat, kan het
gewicht heel laag worden ge110Uldelr:t.,
liggen (als tweede ~~~~~:J
laste verbindingspunten van "v
carrosserie-voorsteven niet binnen een
ne zone bijeen.
Achteraan is Fiat in hoofdzaak trouw
bleven aan het systeem van vering en
teras-geleiding, dat 8 à 9 jaar
leeuwendeel bijdroeg tot rijlltwalÎ'teU~I~
waarmee het toen nieuwe type 1400
minder dan furore heeft gemaakt.
Bij toepassing van schroefveren
andere organen de op en neer bewE~lIendle;
achteras in de juiste stand ten
van de wagenromp houden, en in
richting gebeurt dat hier, niet met
van de gebruikelijke, stijve geJleiciin,.palf'-'l
men, maar door middel van een
elliptische bladveren (zie de
die haar taak: verrichten met een, in
geval begerenswaardig gebleken mate
buigzaambeid in het vertieale larlg5.VIllLlto.;:II
Bovendien vervullen zij een, deels
verstijvende, deels stabillseren;d;~e:~:~=~omdat de veerbladpakketten aan
worden onderworpen ( en
weerstand daaraan bieden) wanneer
achteras zich in het dwarsvlak schuin
stellen ten opzichte der carrosserie, of
dersom. Het eerste doet zich voor bij
zijdige vering (één wiel over een hobb1elJ;
het tweede als de bovenbouw neiging
zijwaarts overhellen vertoont in een snel;.
genomen bocht.
In dwarsrichting wordt de achteras op haat
plaats gehouden door een zogenaamde Pan·
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Achteras met
schroefveren, en.
geleiding ten
opzichte van de
wagenromp doOT
kwartelliptische
bladveren
(overlangs) en
een zogenaamde
Panhardstang.
Zowel voor als
achter zijn
telescOpische
schokdempers
toegepast Van
tweedelige
ca-rdanas ziet men
hier nog het
a-chterste stuk
en het
midden-
steunlager.
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van de
voorwielen...

Beactiettangen
(schuin naar

:voren toe) en
een torsiestang

dwars-
stabilisator

behoren mede
tot de zeer
zorgvuldig

geCQilSt'rueerde
If voorl:Tein"

Bandenmaat
S,oo x 14.

welke transversaal tussen het
de carrosserieonderzijde is aan-

;ftbr~lcht. en waarbij de plaats en de wijze
bevestiging der beide uiteinden op het

"..ve:rkr'ijgenvan een bepaald effect zijn be-
het is echter in dit bestek niet

~dO<enlijk,daarop in te gaan. Wè1 worde er
gewezen, dat bij deze en andere

:
l~:~~;~~::d~e::r asgeleidings- en wiel-- ook vooraan - een

gebruik van rubber
en kussens is gemaakt, dit zowel

voor trillingdempingsdoeleinden (waaronder
ook geluiddemping valt) en ter beperking

de onderhoudseisen, hoofdstuk smering,
de desbetreffende verbindingen een

rgedoseer'de mate van flexibiliteit te geven.
van de lichte wagen in grote-

~éerÎe-l}roliul!:tieheeft Fiat destijds. bij de
pionierswerk in dit opzicht verricht.
het remsysteem pleegt de Italiaanse

een lofwaardig bijzondere
te besteden, hetgeen nu ook Weer door

nieuwe Fiat-type wordt gedemonstreerd.
heeft grote aluminium remtrommels,
uiteraard een gietijzeren voering, verder

.i'vcoor.rl",·n van koellibben en van radiale
;'kanallenwaadoorheen koelende lucht wordt"~::~~~:US;~~~"Het totale remvoering-
~I (1256 eme) is voor een wagen
van 1600 kg opvallend groot. Evenals bij
de 1400/1900 vinden we hier de ingenieuze
Baldwin "surpresseur''' die een doelmatige
wijziging van de overbrengingsverhouding
tussen peda,alindrukking en remschoen ver-
plaatsing teweeg brengt zodra de vrije slag
in het pedaal opgenomen is en de remschoe-
nen dus in contact zijn gekomen met de
trommel Deze inrichting werkt nu echter
uitsluitend op de voorremmen, en wel zo-

danig, dat bij stijgende druk op het pedaal
de remkracht op de voorwielen pTOgres-
sief sterker 'Vergroot wordt dan die op het
achterwielenpaar. Dit is geheel i,n overeen-
stemming met wat respectievelijk vooraan
en achteraan zonder blokkeren aan rem
kracht kan worden verwerkt (door de wrjj.
ving tussen band en wegdek) wanneer bij
toenemende vertraging van de wagen de
voorwielbelasting geleidelijk hoger en die.
op de achterwielen gaandeweg kleiner
wordt!
Wat de krachtbron van de nieuwe Fiat be-
treft, is in de eerste plaats Interessant,
dat de constructeur - in een stelselmatig
streven naar verfijning waarvan de 1800/
2100 op zovele plaatsen getuigt - het zes-
cilindertype koos voor een cilinderinhoud
welke geheel en al tot het domein van de
vierpitter is gaan behoren! We doelen daar"
mee natuurlijk op het 1795 cc-formaat. De
Fiat 1800 heeft de kleinste zescilindermotot
uit de normale automobielproduktie, ter-
wijl de ,,2100" (2054 cc) in dit opzicht alleen
nog maar "geslagen" wordt door de En.
gelse spertwagenmachine van eigen fabri-
kaat (een circa 30 jaar oud basisontwerp)
of met de dure, door Bristol gemaakte zes"
cilinder-sportmotor van 1971 cc. Onder de
toerwagen-typen blijft de BMW 501-6 slechts
23 cc boven de Fiat 2100, maar als we
de blik richten op de grootproducenten en
hun waar - hetgeen we voor vergelij-
kingsdoeleinden toch eigenlijk dienen te
doen - dan blijken zescilinders van on-
geveer 2,5 liter tot dusver de lichtste te
zijn (Ford Zephyr, Opel Kapitän, e.a.) ,

De viercilinder, met zijn niet volledig
uitbalanceerbaar drijfwerk en zijn betrek-
kelijk ongelijkmatige krachtsontwikkeling
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- de vier arbeidsslagen ,overlappen elkaar
niet - werd in de loop der jaren met aan-
merkelijk succes geciviliseerd en veredeld
door middel van technische kunstgrepen,
zoals de "zwevenóe" motorophanging en de
toepassing van verschillende typen trillings-
dempers in de motor zelf en in de trans-
missie. De Fiat 1400 leverde indertijd, bij
zijn verschijning, een frappant voorbeeld
van de, langs deze weg bereikbare resulta-
ten. en er zit bepaald iets pikants in, dat
thans dezelfde fabrikant met een nieuw
type de aandacht komt vestigen op wat
men zo langzamerhand zou vergeten in ver-
band met het al jarenlang zeldzaam tijn
van de relatief lichte zescilinder-motor en
het daardoor ontbreken van vergelijkings-
mogelijkheden in de praktijk: dat in een,
voor de vierpitter nog rationeel en cou-
rant formaat als 1,75 à 2 liter de Six toch
altijd nog een geenszins verwaarloosbare
superioriteit vertoont op het stuk van sou-
plesse, geruisloosheid en vrijdom van vi-
bratie! Op overtuigende wijze demonstreert
de Fiat 1800/2100met verschillende van zijn
motorische eigenschappen, dat de zescilin-
der in deze grootte misschien een luxe is,
maar zeker geen overbodige luxe voor de
automobilist die het zescilinderraffinement
ten opzichte van ook de best gecamoufleer-
de viercilinderzwakheden bewust waar-
neemt en weet te waarderen.
Ongetwijfeld is de "zes" een beetje duur-

Evenzo kent U de bij-
zondere kwaliteit van
DELUXOL MOTOR-
OLIE, het speciaal-
product, dat door zijn
afgewogen samenstel.
ling aan de aüerhoog.
ste eisen voldoet.

voor
perfect»
smering

heeft voorrang

~~~~~~~~~~~~~~~"*'~
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der in fabricage <ian een even grote "vier",
en theoretisch moet er ook enig verschil in
de kosten van bijv. bepaalde revisiewerk-
zaamheden bestaan. Voor het overige zal
viercilindercarburatie menigmaal een iets
zuiniger afstelling blijken toe te laten dan
bij de zescilinder mogelijk is. Laten we
echter wél beseffen, dat de geringe ver-
schillen in kwestie meestal verloren zullen
gaan in het effect van gelijktijdig wer-
kende, andere factoren met méér invloed
op respectievelijk de prodUktieprijs, de on-
derhoudskosten en bet benzineverbruikl
Beide edities van de nieuwe motor, maar
in het bijzonder de grootste, behoren tot
het kortslag-type aangezien tegenover een
slag van 73,5 mm in het ene geval 72. iil
het andere 77 mm als boringmaat staat.
Natuurlijk gaat het hier om kopkleppers;
de inlaat- en de uitlaatkleppen hangen,
een hoek makend met elkaar en met de
verticaal. schuin in de cilinderkop en wor-
den met stoters, lichterstangen en tuime-
laars door een hoog in het carter liggende
nokkenas bediend. Ingenieur Giacosa is
nogal in zijn nopjes met de resultaten van
een speciaal uitgekiende compressie- en
verbrandingskamer-vonn, die onder alle
omstandigheden een detonatievrije en
"smeuïge" motorgang geeft bij een com-
pressieverhouding van niet minder dan
8.8: L Dat deze, voor EuropeSe motoren
knap hoge waarde een gunstige invloed OP
het rendement en het specifiek vermogen
heeft, ligt evenzeer voor de hand als dat
ze om het gebruik van superbenzine vraagt.
Ook echter, indien dit laatste in aanmer-
king wordt genomen, is het een sterk
staaltje van dressuur, dat men bij een suk-
kelgangetje van 20 km/u in de hoge ver-
snelling (overeenkomend met een zeer laag
motortoerental) het gaspedaal volledig kan
intrappen, en de wagen dan wegtrekt zon-
der dat de motor ook maar eventjes pin-
gelt.
Zoiets lukt uiteraard nooit met een vier-
cilinder, doch evenmin bij een ,,zes" met de
gegeven compressieverhouding als de con-
structeur zijn métier niet in de perfectie
beheerst!
In verband met het voorafgaande verdient
nog vermelding, dat Fiat voor een exact
gelijke inhoud van de compressieruimte der
zes cilinders zorgt door- in het cilinderkop-
gietstuk het "dak" van elke kamer machi-
naal af te werken. Deze maatregel, waar-
van het nut geen uitleg zal behoeven, vindt
zelden elders toepassing dan bij individuele
exemplaren of een kleine serie van een ot
ander speciaal, bijv. hooggepousseerd mo-
tort'ype; voor zover wij weten, is Fiats
nieuwe zespitter het enige serieprodukt dat
aldus werd behandeld.
Uit de rest van 't motorsignalement citeren
we; Weber dubbele valstroomcarburator met
automatische koude startinrtchttng: hand-
regelaar voor beperkte verstelling van het
ontstekingstijdstip (doelmatig indien onder-
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voldoende klopvast-
Iie1d verkrijgbaar zou zijn); smeerolie-
reiniging door èn een conventioneel filter
èn een centrifugaal-reiniger van het type
dat bij de Fiat 500 zo verrassend efficiënt
Js gebleken te zijn.
Tot de transmissie-organen behoren een
normale frictieplaatkoppeling, met de meer
en meer in zwang komende hydraulische
overbrenging van pedaal op ontkoppel-me-
chanisme, en een vierversnellingsbak met
gesynchroniseerde inschakeling van alle viel'
overbrengingen vooruit, bediend door een
handle aan de stuurkolom, Als extra-garan-
tie tegen het optreden van cardanas-tri 1-
llngen bij zeer hoog toerental, is deze, as
tweedelig uitgevoerd en het middensteun-
lager met tussenkomst van rubber tegen
de C8Irosserieonderbouw gemonteerd.
Wat nu de prestatiekenmerken betreft: de
~1800"-motorlevert bij 5000 omw/min 85
pk bruto (SAE-maatstaf) en 75 pk netto
{Italiaanse CUNA-norm), terwijl het max.
koppel 12.9 kgm bedraagt. Voor de ,,2100"
worden deze cijfers resp. 95 en 82 pk, ell
14.7 kgm,
De hieruit volgende waarden voor het
specifiek vermogen (aantal pk per liter ci-
linderinhoud) overtreffen die der 1,8 à 2.1
liter toerwagentypen van andere merken,
uitgezonderd dat prijzige raspaard, de Alfa
Romeo2000 (of 1900 - in Sedanvorm wel
een toerwagen, maar toch met sterke spor-
tieve inslag - kennelijk een geval van
dubieuze vergelijkbaarheid,
Fiats vermaarde chef-proefrijder, ex-cou-
reur Salamano, heeft met de 1800/2100over
een geaccidenteerd kronkeltraject een de-
monstratie klimmen en bochtenwerk ten
beste gegeven die er niet om loog, Ook on-
der de sterkste provocatie weigerde deze
automobiel hardnekkig om één of meer
wielen op te lichten, een dwarsschuiver te
maken, achterstevoren te Slippen - laat
staan een pirouette te draaien - of simpel-
weg op haar dak terecbt te komen in een
droge sloot.
Helaas kregen wij door een samenloop van
omstandigheden weinig gelegenheid om zelf
te rijden, maar als aanvulling op bet op-
treden van Carlo Salamano in zijn reper-
toire, was het toch voldoende om een al-
gemene indruk te krijgen van een zeer
comfortabele, prettig bestuurbare wagen
met een wegligging ver boven de middel-
maat, iets teveelonderstuurkarakter naar
onze smaak, sublieme remmen en een ju-
weel van een krachtbron. Uit het betrek-
kelijk hoge toerental waarbij het koppel
maximaal wordt (3000 omw/min) zou men
kunnen concluderen, dat de motor snèl
moet draaien om een flinke trekkracht te
kunnen ontwikkelen; het verdient daarom
enige nadruk, dat dit in de praktijk geens-
zins het geval blijkt te zijn, waarschijnlijk
als gevolg van een dusdanig verloop der
koppelkromme dat bij, laat aDS zeggen,
2000toeren het koppel reeds een dicht onder

zijn maximum liggende waarde heeft
Evenmin is het hoge pk/litercijfer verkre-
gen ten koste van de souplesse, dociliteit
en rustige gang bij lage draaisnelheid, of
anders gezegd: op kosten van 's motors "be-
schaafde manieren" in het lage toerentalge-
bied. Wat we hierboven rapporteerden om-
trent het wegtrekken van lage snelheid af,
wees daar trouwens al op. In dit kader wil-
len we tenslotte nog de veronderstelling
opperen, dat de hoge geruisloosheidsgraad
van deze aesciünder-motor voor een deel
berust op de afwezigheid van viercllinder-
vibratie-gebrom.
Het behoeft geen betoog. dat de genoemde
motorprestatiecijfers de jongste Fiat tot
een snelle wagen maken, De ,,1800" heeft
een top van ruim 140 km/u, de ,,2100"haalt
een kleine 150 bij dienovereenkomstig snel-
ler draaiende motor, want de achteras-
overbrenging is dezelfde. Op de derde ver-
snelling zijn resp. 105 en 115 km/u niet zo-
zeer de absolute maxima als wel snelheden
die overeenkomen met motortoerentallen
welke men in het algemeen dient te be-
schouwen als "plafond". We beschikken nog
niet over betrouwbare cijfers inzake het
acceleratievermogen, dat naar gevoelsmaat-
staven op hoog peil staat, aanvankelijk
echter onderschat wordt omdat men van de,
met open gasklep optrekkende motor niets
voelt en ongewoon weinig hoort, Het mo-
del 2100, met zijn 2 litermotor van 82/95
pk, is natuurlijk de uitblinker; er zit een
hoogst verkwikkend "schot" in deze wagen,
Voor maximale prestaties moet - dat
spreekt vanzelf - de zeer goed schakelende
versnellingsbak worden "bespeeld", maar
wie een gemakzucbtige bui en geen haast
heeft, kan in verband met de souplesse van
de motor zonder enig bezwaar "op z'n
Amerikaans" rijden en met minimaal gang-
wisselgebruik volstaan.
Wat het benzineverbruik betreft, geeft de
fabriek de volgende cijfers voor de ,,1800":
bij 70, 90 en 110 km/u (constante rijsnel-
heid) resp. 9-10.25-12,25liter per 100 km.
Bij gelijkheid van prestaties is - aldus Fiat
_ het verbruiksverschil tussen de beide
modellen zeer gering. Er gaat 60 1. in de tank,
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Behalve als Sedan kan het nieuwe type
ook worden geleverd als Combinatiewagen,
die een der mooiste vertegenwoordigers van
dit genre blijkt te zijn. Verder is alleen de
,,2100" over enige tijd verkrijgbaar met
speciale conservatief-luxueuze carrosserie-
uitvoering, grotere interieurhoogte en een
gewijtigd frontaal aspect, waaraan dubbele
koplampen een Amerikaans tintje verlenen.
Dit luxe-model is, voornoemd tintje ten
spijt, hoofdzakelijk voor representatiedoel-
einden bestemd.
Gaan we nu in gedachten nog eens na,
waardoor deze Italiaanse aanwinst in het
bijzonder gekenmerkt wordt - in haar con-
structie, uitrusting en afwerking, haar car-
rosserie en machinerie, haar capaciteiten en
gedragingen - dan leidt dit naar ons inzicht
tot een conclusie, waarvoor in bovenstaand
relaas zoveel aanwijzingen en argumenten
zijn gegeven, expliciet en impliciet, dat we
h.ie'r waarlijk niet meer met een motivering
behoeven te komen.
Onze debutant beantwoordt niet aan het
normale beeld van een "groter en dus ook
duurder type", zoals de ervaring geleerd
heeft te verwachten van een fabrikant, die
in de eerste plaats groot-, om niet te zeg-
gen massa-producent van goedkope lichte
wagentjes iS, en in hoofdzaak daarop het
karakter van zijn bedrijf heeft gebaseerd.
De Fiat 1800/2100 is een automobiel met in
diverse opzichten méér raffinement, méér
kentekenen van grotere zorgvuldigheid (in

constructie en produktie), méér symptomen
van de ambitie om - zoals dat in bet auto-
mobielbargoens heet - een "klassewagen"
te maken. Dat ettelijke dingen wijzen op
het welslagen van die ambitie, brengt ons
bij het raffinement terug ...
Het lijdt nu geen twijfel, of een en ander
moet in de fabricage kosten van het object
tot uiting komen. We verwachten dan OOK,

dat de, op moment van schrijven nog on-
bekende prijs van de Turijnse nieuweling
geenzins laag zal blijken te zijn; dat hij
misschien zelfs hoog is voor "een middel-
formaat-model met 1,8 of 2 litermotor van
een Europese groot-producent". Maar daar-
om kan het bedrag nog even goed aantrek-
kelijk zijn in verhouding tot wat men er-
voor krijgt, en zal dan de zescilinder Fiat,
compleet met raffinement, zijn weg wel
vinden naar al diegenen die op automobtel-
gebied nog andere waarderingsmaat8taven
kennen dan staartvinnen en chroombeslag.
Voor ons land, waar de benzineprijs nog
niet zo exorbitant boog ligt als in Italië en
een kleinere motor fiscaal geen voordeel
biedt, is de ,,2100" in principe het aange-
wezen, althans het meest attractieve, mo-
del; dientengevolge zal vrijwel uitsluitend
het koopprijsverschil tussen de beide uit-
voeringen bepalen, in welke mate de ,,1800"
hier nog aftrek zal vinden. De -eerste zen-
ding wagens wordt door de Firma J. Leo-
nard Lang te Amsterdam, Fiat-importrice
in bet begin van de maand mei verwacht.
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