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De Coupé von
de Floride van
Renault vafl,vo..
Ten. en. opzij ge_
zim_

Renaults "Floride" fleurig getest
Het is al weer ongeveer twee maanden gele-
den dat we in 3 dagen tijd ± 1500 km bij-
elkaar gereden hebben in "het antwoord van
de Rêgie Nationale des Usines Renault op
de Karmann Ghia van het Volkswagen-
werk", de Renault Floride.
Die kilometers werden afgelegd in Florides
vaderland Frankrijk en goeddeels in het zo
bijzondere land van Bretagne.
Beschikbaar waren voor een tiental Neder-
landse vakjournalisten 5 F'Inrides, Het
prototype had op de Parijse Salon in 1958
enorm veel furore gemaakt, Met de Flo-
ride heeft Renault niet direct een goed-
koop wagentje gebracht, want naast de
coupé en de cabriolet wordt ook een coupé
met afneembare winterkap gebracht en het
was dit type, overigens van buiten gelijk
aan de andere, dat door ons getest werd.
Direct viel ons op de rustige wegligging,
maar toen we het eigen gewicht even in de
prospectus nakeken, bleek dat we met twee
man bemanning, inclusief koffers, tassen,
10 I extra benzine, radio en een kistje re-
servedelen, toe kwamen aan een totaal ge-
wicht van.... één ton.
We herinnerden ons bet maximum totaal-
gewicht van de Dauphine. dat 960 kg be-
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draagt en dus reden we in feite met een
volkomen volgeladen Dauphine.
De Floride, in de uitvoering waarin wij
haar reden, weegt officieel 780 kg en hier-
van komen 37 kg alleen reeds voor de af-
neembare, prachtig uitgevoerde winterkap.
Maar wij kregen de indruk dat onze wagen.
behorende tot de prototypen, nog iets zwaar-
der was en gezegd moet worden dat de
carrosserie een buitengewoon degelijke en
zeer verzorgde indruk maakt.
De winterkap sloot prachtig aan op de car-
rosserie en biedt volkomen voldoende hoofd-
ruimte. De instap kan beter zijn, doch in de
definitieve uitvoering zullen de portieren
iets verder naar buiten openen.

Technisch nieuws.
Het gehele onderstel van de Floride is vol-
komen conform aan dat van de Dauphine,
maar de motor is ietwat opgevoerd, terwijl
de vierversnellingsbak van de Gordini ook
in de FIor.ide gebruikt wordt, althans gele-
verd kan worden naast de normale "driebak~.
De motor is iets afwijkend voor wat betreft
de In- en uitlaatpoorten en kop van de be-
kende Gordini uitvoering.
Volgens opgave komen uit de 845 cc 40 pk
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De Dauphine Ventou:t: 1/J.0tor
met andere kop, grotere in-
l<iatkleppen .en kanalen, anne.:!:
fraai verlopend uitlaatspruit-
stuk, vormt de kraeh.tbron 1'an
de Floride.

Het is voor een auto, die vlot
125 km/uur kan rijden, nog
voldoende. Voor hen die van
cijfers houden, plaatsen we
hieronder afzonderlijk nog
enkele teehnische gegevens.
Het zal nog wel even duren
voor de Florides op onze we-
gen verschijnen kan, want de
eerste grote zendlngën gaan
naar het hind waar ,,money
malting" een veel beoefende
sport is - de U.S.A.
Vanaf I januari 1960 zuIlen
de Renault Floridesook in
ons land leverbaar zijn.

W_ Fick.

Gewichten voor achter totaill
Coupé 300 460 760 kg
Cabriolet 296 450 746 kg
Convertible 305 475 780 kg
Benzinetankinhoud 321 Kofferinhoud 24{ldm~

Totale reductie Snelheid
3·versnellingsbak Ie 3,7 :I 16,17: 1 6,9 km/uur

Ze 1,8 : 1 7,87: 1 14,1 km/uur
3e 1,035: 1 4,52: 1 24,7 km/uur

4-versnellingsbak Ie 3,7 : 1 16,2: 1 6,9 km/uur
2e 2,1 :1 9,2: 1 12,1 km/uur
Se 1,46 : 1 6,4: 1 17,4 km/uur
4e 1,035: 1 4,52: 1 24,7 km/uur

Achteras 4,375: 1 <8 x 35) Stuuroverbrenging 22;8: 1

Vraag
Waarom past men bij Rover nog alt1jd zeer
typiSChe kop·zijk:lep constructie toe, temeer
daar hier van een vrijwel zuivere kopklep
sprake is, die zeer wel bovenop de zuiger
kan vallen? H,S, te E.
Antwoord.
De constructie van Rover is inderdaad on-
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gewoon voorwat betreft de uitvoering
maar een kopklep voor de uitlaat en een:
zijklep voor de uitlaat zien we nog hedeli
ten dage meer, zie o.a. Rolls-Royce, Bent-
ley en Willy's. Deze constructie is al zeer
oud; ze heeft gedurende de laatste jaren:
bovengenoemde 3 aanhangers gekregen n.ad&t
jaren lang deze k:lepstelling "vergeten" was;;
Het doel is klein houden van: de verbran-
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IDgJUtaIm,~ren het bereiken van een to gun-
mogelijke vorm i.v.m. spoelingwerveling
vlamfrontvorming.
de constructie nu zoveel voordelen biedt

we te mogen betwijfelen. Men kan
grote inlaatklep toepassen maar

moderne vierkante motoren met hun
boring kunnen in de kop toch be-
k grote kleppen naast elkaar geplaatst

Men bereikt wel 2 gescheiden kana-
in- en uitlaat zodat de inlaat iets

zou kunnen worden, maar
we dat deze toch zoveel mogelijk

het koelwater wordt omspoeld omdat
de hot spot mist. Voorts maakt de bo-

klepopstelling wel een goede
mogelijk als gevolg van de spleet

tussen een gedeelte van de zuiger
kop. Aan deze spleetwerking, waarbij

mengsel samengeknepen tussen kop
de verbrandingskamer in spuit als
op deze wijze een hevige werveling

brengend, hecht men zeer veel waar-
verbrandingaruimte van de nieuwe

:lIercede:;-Elencz220-190 en 300 motoren is,
zeer interessant. In Engeland worden nu
onderzoekingen op dit gebied verricht
Weslake nadat de grote Sir Henry

reeds tientallen jaren geleden
begowlen·was met de exploratie van dit zo

gebied, met het bekende gevolg
bepaalde verbrandingsruimte vorm-
n.l, de zijklep met sterk gewelfde

~DDv",lzllde,zijn naam draagt.

De laatste Fiat 6 cilinder geeft aan dat men
nog lang niet is uitgekeken ten aanzien van
de vormgevIng van deze verbrandingska-
mer. We hebben nog geen tekening van
deze verbrandingskamer kunnen bemach-
tigen maar ze schijnt te bestaan uit in
elkaar lopende, enigszins bolvormige ruim-
ten, welke zich formeren om de in- en
uitlaatklep, alsmede om de bougie en ten-
slotte wordt het vierde bolsegment gevormd
door de verbrandingsruimte zelf. De com-
pressieverhouding kan de enorm hoge waar-
de van B,B ; I bereiken. Vanzelfsprekend is
gebruik van "super" noodzakelijk terwijl de
verbrandingskamer geheel bewerkt is.
De door Rover, Rolls Royce en Willys nu
toegepaste verbrandingskamer zal vermoe-
delijk niet meer aanhangers vinden. Als
eisen welke we aan de verbrandingskamer
kunnen stellen zouden we willen noemen:
Ie. Een zo gering mogelijke oppervlakte ten-
einde het warmteverlies naar buiten zo ge-
ring mogelijk te houden.
2e. Plaats voor 2 grote kleppen, teneinde
vooral voldoende aanvoer van vers mengsel
te kunnen krijgen plus goede koeling van de
kleppen.
3e. Geen verborgen hoeken en gaten waar
restgassen kunnen beginnen aan ontijdige
ontsteking zelfontbranding etc.
4e. Een goede werveling, die tenslotte toch
nog steeds meer en meer geambieerd wordt
juist om die restgassen te verstrooien.

W. FICK.

Als U werkelijk àlles uit Uw bedrijf wilt
halen wat erin zit ..• zet dan In elke
Ford alles wat erin h6órt: Originele
Ford Onderdelen I
Zorg ervoor altijd voldoende originele
Ford onderdelen in Uw magazijn te
hebben - daar kweekt U tevreden klanten
mee [ U weet het: Ford-rlldara wensen
altijd Ford-servlee ..•profiteervan dat veel-
zeggende feit· dan profiteert U dubbel!

MONTEER ORIGINELE FORD ONDERDELEN EN ACCESSOIRES ...
zijn goed - panen goed - blijven goed I

Zet er Ford
onderdelen
U haalt
er alles uit!

•In ...

Er rijden steeds meer mensen in Fords ...
die mensen komen ook bij U I Haak dus
in op de fameuze onderdelen-servlee
van Ford ... zorg dat U altijd kunt voldoen
aan de steevaste eis van alle Ford-
riJders: Originele Ford Onderdelen I
En zorg ook te kunnen voldoen aan
dat verlangen van alle Ford·rljders om
hun wagen nog gerieflijker 1e maken ...
met Ford Accessoires I
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