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De motorkap met zijwanden kan bIJ de Herald in haar geheet naar voren worden ge-
'--:;J! klapt, waardoor m.otor en 1.7OO1'Wieloph.angingzeer goed bereikbaar zijn.
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"Voordat U er over schrijft moet U eerst
even met de Herald gereden hebben", ver-
klaarde 8ales Promotor De Heer van de
Haagse firma Louwman en Parqui. Dat
bebben we dan ook even gedaan, :!= 20 mi-
nuten maar. Edoch de firma Louwman iS
gevestigd in de directe omgeving van en-
kele van de alechtste straten van Westelijk
Europa en dank zij de nieuwe autoweg
Wassenaar--5cbeveningen was "even rij-
den" op hoge snelheid ook nog mogelijk.
Bijna zou men geneigd zijn te zeggen: "En
nu definitief weg met vaste achterassen
onder auto's van 800 kg".
Met bet brengen van de Herald (de Heraut)
beeft de Standard Motor Company, waaron-
der Triwnpb Motor Co Ltd te Coventry
valt. een knuppel in het Britse hoenderhok
geworpen.
Zoals bekend Is na Amerika, Engeland de
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fervente aanhanger van de vaste achteras
en dat is allemaal best. als het betreft wa-
gens met een gewicbt van 1100 kg en meer.
Maar zo gauw als men onder de 1000 kg
komt, wordt de vaste achteras een onge-
zond. zwaar stuk ijzer, welk voor de afge-
veerde massa te hinderlijk kan worden bij
een onbelaste wagen. Men vergete niet, dat
in de loop van de laatste jaren, het wagen-
gewicht + het gewicht van de inzittenden
steeds verder naar voren is gekomen en
gemiddeld 55 % van dit wagengewicht op
de voorwielen rust.
Het enorme voordeel van onafhankelijk ge-
veerde achterwielen is ogenblikkelijk te
voelen en gezegd mag worden dat Triumph
de ophanging van het achterashuis, dat ave.
rigens sprekend gelijkt op het buis om de
vaste as, bijzonder goed heeft verzorgd
voor wat betreft de isolatie van de bet
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chassis. We hopen dat de ophanging ook
ccnstructief dusdanig sterk is dat de rem
en aandrijfkrachten goed opgenomen kun-
nen worden, want de achterveer is boven
op het in rubber opgehangen achterashuis
aangebracht,
Deze Herald achterwielophanging is trou-
wens toch een hoogst merkwaardige, want
men heeft de aandrijfassen nog cell dra-
gende functie gegeven ter opvanging van
dwarskrachten,
Een lichte koppelstang neemt. met de dwars-
veer. de rem en aanzetkoppels op, terwijl
de telescoop schokbrekers ook nog enigs-
tins in deze kunnen meehelpen.
Alle draaipunten zijn opgehangen in rub-
ber. zodat er niets meer te smeren valt.
De hoog gelegde dwarsveer geeft een re-
delijk hoog ophangpunt, maal' de anti-rol
eigenschappen moeten toch dool' de voor-
wielophanging en de daarbij gebruikte
zware torsiestaafstabilisator geleverd WOl'-

dell.
De voorwielophanging met de onder een
hoek van bijna 600 opgestelde schroefveren
en de in nylon lagers aangebrachte kogels
van de tuseedraaipunten, is zeel' modern
en geeft een minimaalonafgeveerd gewicht.
Het onderste fuseeophangpunt is hol en
fungeert als oliereservoirtje voor de sme-
ring van dit punt met behulp van dikke
hypoidoliën.
Het resultaat werd een auto, die zeer zui-
ver stuurt (we hebben met 2 personen
proefgeredell) en geen over- of onderstu-
ring kent.
De remmen hebben een voeringoppervlak
van 470 cc'!. Een merkwaardig feit is. dat
voor 8" en achter 7" trommels worden ge-
bruikt.

lijk direct zodat ~ mede hierdoor ~ een
vlot parkeren en manoeuvreren mogelijk Is.

Motor en transmissie vormen een goede
eenheid

De motor komt uit de Standard Pennant en
geeft bij een inhoud van 950 cc 34,5 pk netto
bij 4500 omw/min. Het maximum koppel
ligt bij 2750 omwimin en bedraagt dan
7,9 mkg.
Voor een wagengewicht van bijna HOD kg,
waarbij we zouden willen optellen een 180
kg voor het gewicht van 2 personen en wat
bagage, wordt dus 97 cc beschikbaar ge-
steld per lOO kg.
Daar de Engelsen een vrij grote overbren-
ging in de achteras toepassen (hiel' 4,875 : 1
bandenmaat 5.20----131 is de acceleratie be-
hoorlijk, daal' een vierversne'llingsbak met
"remote control", dus met korte versnel-
lingshefboom, vlak bij de band aanwezig is,
Daar bij 21,2 km/uw' de motor 1000 omw/
min maakt kan in de prise op stadssnelheid
(50 km/uur' gereden worden en trekt de
motor rustig op zonder pingelen. De com-
pressieverhouding van 8 op 1 vraagt wel
superbenzine. Bij het topvermogen rijdt de
Herald 95 km/uur; de zuigersnelheid be-
draagt dan 1,5 m/sec.

H•••••I••~ht (Z.H.)
Imperatief voor het technisch juist inlopen

van nieuwe en gerevideerde motoren.
Houdt motoren opvallend langer in top-

conditie.
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Een zeer kleine draaicirkel

Voor zover ons bekend hebben wij nog
nimmer in een auto gereden, die zo'n kleine
draaicirkel heeft. want 7.7 m is nagenoeg
elke straat breed en dus kan de Herald
overal rechtomkeert maken.
Belangrijke!", zelfs heel belangrijk. is cell
kleine draaicirkel vooral in verband met het
achteruit parkeren in een file. Volgens de
Engelse roadtest is het mogelijk de Triumph
Herald in een opening in een rij wagens
te parkeren die nog geen 1 meter groter is
dan de lengte van de Herald zelf! Ideaal
dus voor stadsgebruik. Het stuur is behoor-
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welke voor 1,26 en achter 1,19 meter be-
draagt. De breedte uitwendig bedraagt 1,52
meter. Merkwaardig is de vlak achter de
achterhoofden van de passagiers aange-
brachte, bijna loodrecht staande achterruit.
De stuurkolom is verstelbaar, een uitzon-
dering in deze klasse, en daarbij is deze
verstelinrichting zodanig uitgevoerd, dat -
bij een flinke klap op het stuurwiel - de
kolom, ietwat ineengeschoven wordt, waar-
door de bestuurder minder kans heeft met
een ingedrukte borstkas verder al dan niet
zich over dit ondermaanse voort te moeten
voortbewegen.
De coupé wordt geleverd met twee carbu-
rateurs, waardoor het toerental tot 55001
min kan worden opgevoerd en de topsnel-
heid van 115 tot:!: 130 km/uur kon toene-
men. De Pennant motor met 2 SU carbura-
teurs ontwikkelt 42,5 pk/5500 omw/min bij
een compressieverhouding van a,5 : 1.

Conclusie
Met de Herald heeft Triumph een zeer nan-
dige auto gebracht, welke veelvuldig en
vooral in de stad een manoeuvreerbaarheid
kan tentoonspreiden, welke vrijwel uniek
genoemd mag worden. Deze Herald is voor
zijn prijs, gewicht en motorvermogen ook
zeer geruisloos. En dit achten we mede een
van de pluspunten van deze nieuwe Britse
automobiel met Continentale allures. De
prijs ligt net iets onder de f 8000, wat de
2 dew'S Sedan betreft, inclusief verwarming.

W. F.

Dringend verzoek aan alle adverteerders
Zendt ons Uw drukmatertalen. teksten en
instru cties steed s zodanig dat deze

*
uiterlijk op de 15e van de maand
In het bezit zijn van

Drukkerij en Uitgeversbureau

De earrosserfe is hoogst ol'iglneel

Zoals bekend heeft ook Standard Motor
Ltd. een Italiaan in de arm genomen voor
de vormgeving van het koetswerk en dit
is Mr. Michelotti van Vignale. Uit de ont-
werpersbus is gekomen een wagen, die on-
danks een geringe hoogte (1,32 m) een be-
hoorlijke zitruimte biedt, mitsgaders een
uitstekend uitzicht en een zeer behoorlijke
bagageruimte.
We willen dan ook hier- beslist als onze
mening uitspreken dat de Triumph Herald
meer biedt dan vele andere wagens in zijn
klasse.
boven een rondom lopende waterlijst met
nog twee zeer dunne waterlijsten langs de
stijlen, welke zeer weinig windgeruts ver-
oorzaken, zoals ons in de praktijk bleek,
toen we de wagen op een snelheid van 100
kmIuur hadden gebracht.
De toegankelijkheid is ook welhaast uniek,
daar de motorkap met haar zijwanden geheel
.naar voren opengeklapt kan worden, waar-
door motor en wielophanging zeer goed be-
reikbaar zijn geworden,
n Signore Micbelotti heeft nog iets verder
gekeken toen bij de body ontwierp op het
merkwaardige vormchassis van de Herald.
Het blijkt mogelijk een coupé te fabriceren
met een uiterst geringe wijziging van de
normale 2 deurs Sedan.
De voorste zittingen schijnen geen gewicht
te bezitten; ze worden door een paar veer-
tjes in evenwicht gehouden bij het optillen.

AUTOMONTEUR

De inwendige breedte is rutm voldoende
Met de zeer behoorlijke titruimte houdt
mede verband de royale inwendige breedte,

Links boven: Zie hier het x vormige He-
rald ChQ8si8 met - duiddijl, zichtbaar -
details van de achterwielvering.

Link8 onder: Een kijkje op de vering der
voorwielen met onder een hoek van 600

opgestelde 8chroefveren en in nylon lagen
aangebrachte kogel8 van de ivsée draai-
punten.

30 jaar, diverse diploma's. Wil van
werkkring veranderen alswoonhuis
aanwezig is.

Srieven onder no, AT 313 Adm. Auto- en
Motonechniek, Montaubanstraat 13, Zeist.
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WERELDREPUTAnE.
Matr. van
2,5_10 mm
Engl. " •••
1/1_5'.

VRAAG
OFFERTE

Staalconstructie, blnnen- en bulten verkoperd
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