
© - Dé internetsite voor de Automotive Professional



1

Het was ook met de komst van de "Esta-
fette", zoals met zoveel andere zaken of
dingen op deze wereld: met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnli.ikheid zou eens
de Dauphinemotor geplaatst worden in een
royale bestelbak, dan wel er zou om die
850 cc motor een volumineuze bak gebouwd
worden. Dat van inplaats van het ,.alles
achter' zoals bij de Dauphine, men bij
Renault nu intens veel voelde voor "alles
voor", is niet meer dan logisch tenzij men
van oordeel is dat het Volkswagenwerk
logischer handelde door het geheel van
motor en aandrijving achter te laten zitten.
Met plaatsen van de motor c.s. vóór, bereikt
men in ieder geval allereerst een prachtige
lage laadvloer met een royale toegang ach-

De ,,Estafette" van
Renault met
schuifdeur in de
linker zijwand.
De bumper komt
U vermoedelijk
bekend voor: die
is identiek aan die
van de Renault
Frégate van
1952-1956. Boven
de voorruit de
venti'/.a.tie~opening,
ajBluitbaar van
binnen.

J8~

Renault ))Estafette))
met

Voonoiel aan drijo in g l

Zeer belangrijk nieuws onthutde
Renault naast de Floride in Bretagne,
in de vorm van de 845 cc bestet...
wagen "Esmfette" met aandrijving op
de voorwielen. In onderstaand artikel
wordt deze Estafette onder de loupe
genomen door w. FICK.

ter, terwijl de versnellingsbak direct onder
het bereik van de chauffeur zit. Maar de
grootste consequentie is de noodzaak van
het toepassen van homokinetische koppe-
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De "Estafette" inwendig bekeken met daaronder de 2 volkomen van de zelfdragende body
ge5cheiden delen: de motor met voorwielophanging en de achterwie!ophanging_ Een uitvoe~
ring, die de reparatietijd en dus de kosten enorm nweten besparen.

lingen in de voorwielnaven en deze zijn
kostbaar terwijl ze dusdanig solled en ruim
bemeten dienen te zijn dat ze het zelfs in
het stadsbestelwerk lang uithouden. Dat van
die koppelingen juist in het stadsbestelwerk
met het herhaaldelijk aanzetten met de
wielen onder een soms grote hoek, veel
gevergd wordt is duidelijk, en we hebben
kunnen constateren dat er zware koppalin ,
gen zjjn toegepast door Renault met daarbij
grote rubber schokbrekers in de aandrijf-
assen, zoals ook indertijd toegepast in de
15 CV 6 cilinder van Citroën.
Wij meenden goed te doen deze aandrijving
eerst even onder de loupe te nemen voor-
dat we de algemene layout van de Renault
Estafette nader beoordelen.
De plaatsing van de motor plus aandrijvIng
voor, geeft voorts mlnder problemen ten
opzichte van de aanpassing van de oor-
spronkelijke Dauphine onderdelen, want die
zouden toch zeker verzwaard moeten wor-

den, wil men er ot: 600 kg nuttige lading
door laten torsen.
Nu werden niet aUeen andere onderdelen
noodzakelijk voor de voorwielophanging,
maar men kon achter een zeer eenvoudige
pendelas wielophanging toepassen. Men koos
daarvoor de reeds bij de Frégate gebruikte
verticale schroefveren, doch nu met lange
wielarmen. Voor werden eveneens schroef-
veren toegepast met trapezium wielarmen
en kogelgewrichten. Zoals bij de Frégate
bevinden zich de schokbrekers midden in
de schroefveren.
De motor bevindt zich dus voor de voor-
wielen, iets wat ten aanzien van de ge-
wichtsverhouding niet zo ideaal is, want bij
lege wagen werkt dit het slippen van de
achterwielen in de hand en het eerste wat
we dan ook deden was op 't rempedaal gaan
staan om te kijken of de Estafette min of
meer op haar schreden zou terugkeren. Dit
gebeurde echter niet, doch hierbij zij ver-
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meld dat de remproef plaats had op een
droge, doch wel vuile weg, waarop we pro-
beerden de Estafette om te draaien.
Toch heeft men alles gedaan om het ge-
wicht op de achteras zo groot mogelijk te
maken, want tank, reservewiel en accu be-
vinden zich in de achterhoeken.
Zoals uit de illustratie blijkt zijn de ach-
terwielen compleet met pendelassen etc.
demonteerbaar na losmaken van 4 bouten
mitsgaders de remslang. en kan hetzelfde
gedaan worden met het complete motor
plus aandrijvingsagregaat, zoals o.a, bij Cl-
troën VII, Borgward 1500 F, Standard Atlas
en Mercedes 319. Doch nu moeten 8 bouten
losgeschroefd worden met daarbij nog wel
enkele slangen en stangetjes.
Renault zegt dat een grote fleetowner nu
nog maar een reserve-aggregaat behoeft
aan te schaffen, omdat dit in een dozijn

Een wondeTlijk goed uitgekiend geheet
vormt de ver.meUingsbak met aandrijving.
De Jange primaire aandrijfas fungeert
prachtig als schokbTeker voor het aan-
zetkoppel. AHe 4 de versneHingen zijn ge·
synchroniseerd.
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MOTOROIL
'J,ne8l'.f IperPt.

N.V. DELUXOL OLIE MIJ • RonERDAM.W.-
welhaast vanzelf. Men heeft speciaal veel
aandacht gewijd aan de vormgeving van
de diverse delen en hun verbindingen,
opdat nergens water of vuil zich zou kun.
nen ophopen en op deze wijze tot snelle
corrosie zou kunnen leiden.
Voor zover wij konden nagaan heeft de
plaat een dikte van 0,7 nun. ln tegenstel-
ling met de Duitsers, houden de Fransen
er van nog al wat ribbels, deuken en an-
dere oneffenheden in de plaat te persen
met - naar onze mening - een minder

fraai uiterlijk aIs direct resultaat, doch ook
met een iets minder trommelende kast aan
de creditzijde.
Op vele punten wijkt Renault af van de ge--
bruikelijke normen en dat betreft vooral
het feit dat 2 schuifdeuren zijn aange--
bracht, een bij de chauffeur en een in de
rechter zijwand in de laadbak direct achter
het linker voorportier.
Schuifdeuren verhogen nu eenmaal niet de
"schone" lijn van het voertuig, terwijl ze
mede tot gevolg hebben gehad dat men als
't ware in een kuip moet klimmen.
Er is daarnaast echter ook een type ver·
krijgbaar met normale portieren, die aan
de voorstijlen zijn opgehangen.
De vloer is versterkt door twee langslig-
gers en hierin zijn verwerkt 8 traversen,
De achterwand wordt gevormd door twee
.,onderdeurtjes" met daarboven de naar
bovenslaande klep met achterruit. Deze op-
lossing voor de achterwandafsluiting kennen
we reeds lang van de Citroën VH. En
naar onze mening is deze een uitvloeisel
van de inrichting van deze voertuigen, in
zeer veel gevallen, als rijdende winkel.
Voor winkel of kraam is de Estafette echter
te laag, maar op zeer handige wijze heeft
men staanhoogte bereikt door een ander,
boller dak toe te passen. Dit dak is, in
tegenstelling met het normale dak, van
polyester. Mooi is die "bubble" welisWlIar
niet, maar nu kan de ,.baas" in zijn auto
staan, want de inwendige hoogte is 1,83
meter en boven zijn hoofd heeft hij een
zacht Iieht.
Over het uiterlijk van deze Renault met
voorwielaandrijving zullen de meningen
nogal uiteenlopen. Men heeft zeker bij de
modellen met schuifdeuren niet een zeer
vloeiend verlopende lijn gekregen, maar
velen zullen het direct in het oog springen-

Eigen Gewicht E~taleUe 900kg spoorbreedte
Eigen Gewicht bestuurder voor 1,32m
en maat 150 kg achier 146,5 m
nuttige lading 600 kg bodemvrijheid 15,5 cm.

1650 kg
banden maat 165 x 380
Motor Dauphine 845 cc, 32 pk/4350

Verdeling van gewichten omwentelingen per min,
alleen met bestuurder = Maximum toerental 4800 toeren per minuut
voor 650 kg Compressieverhouding 8: 1
achier 326kg tolaal blik

976 kg Overbrengingsverhouding 1e 25,65: 1 4,40 :1
Overbrengingsverhouding 2e 15,09 : 1 2,59: 1

bij vellast voor 945 kg Overbrengingsverhouding 3e 9,D3: 1 1.55: 1
bij vollast achier 705kg Overbrengingsverhouding 4e 5,83: 1 1 : 1

1650 kg Remoppervlak 710 cm!
Staner elektrisch

Lengle maximum 4,10 m Maximum snelheid 90 km/uur bij vollasl
Breedte maximum 1,78 m :::: fabrieksopgave :::: 4500 omw/min.
hoogle leeg 2,D1m Laadoppervlak is 3,8 11'12

hoogte beladen 1,95 m Inhoud is 5,28 m~
wielbasis 2,2711'1 en 6.1011'13voor het verhoogde type
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utiliteitskarakter waarderen in de Esta~

levert chroom bumpers alleen op het
en op de wagens bestemd voor U.S.A.,
we hopen dat toch ook In Nederland

Jr.<rt.»t' •• t:f: •• zal worden gebracht met bum-
van chroom en fraaie slobkousen of~
wieldoppen.

is voorts dat, zelfs bij vol-
er nog meer kilogrammen drukken op

vooras dan op de achteras. Juist lijkt
dat niet.
beremming scheen ons goed toe, maal'
hebben geen herhaalde remproeven ge-

met volle belasting, dus is ten aan-
van eventuele remfading ons niets be-

Het remoppervlak bedraagt 710 cm!
totaal.

comfOTt van de bestuuTdeT
comfort dat de bestuurder geboden
worden is bij bestelwagens tweeërlei.
zowel de instap als de zit moeten goed

en de man zo min mogelijk vermoeien.
de Estafette is een handvat gemaakt
de binnenzijde van de voorruitstijl, ter-
een kleine opstap is aangebracht voor
wiel. Lange chauffeurs zullen dat op-

vermoedelijk niet gebruiken. Zich
at optrekken aan het handvat is
om vlot op de zitting terecht te

hebben zo'n twintig keer in- en
~ihr"'.'I·tarlt achter elkaar en dit bleek in het

"zware oefening" te zijn.
is heel eenvoudig uitgevoerd,

t uitstekend. De motorkap, van
'~'T'D~ta~, werkt sterk geruisdempend, maar

is logisch dat in zo'n grote stalen
het motorgeruis zich voortplant en

• rerl!telrktwordt. Het aanbrengen van dikke
en schuimrubber tegen het plafond

echter wonderen. Een grote opberg-
midden onder het dashboard, zal
chauffeur zeker ook waarderen.

polyester motorkap is in een
verwijderen. Men kan dan zeer

PP'nv<nmr" ge controlewerkzaamheden
bijvoorbeeld oliepeil centro-
op vonken testen enzovoort.

~ioeIen er grotere bijstellingen worden ver-
dan is de toegankelijkheid onvoldoen-

maar daarom heeft men het geheel dan
via een subframe tenslotte wel demon.
gemaakt. Voorts nog mag worden ver-
dat, evenals bij de V.W., een ventila-

boven in het dak is aangebracht.
een verwarming is ook aanwezig.

de Estafette heeft Régie Nationale
Usines Renault een voertuig gebracht,
- zoals het ons getoond werd - uiter-

praktisch en bruikbaar is, doch met
een lijn, welke nog niet bijster met

de Nederlandse smaak overeen
al is de vorm zeer zeker modem.

en passagierszitplaatsen zijn
goed, de zit achter het stuur is prima

en de instap is zeer gemakkelijk, waarbij
ook het goede uitzicht niet onvermeld mag
blijven.
Zeshonderd kilo lading geeft - met bij.
rijder - een totaal gewicht van 1650 kg,
hetgeen ons nog net toelaatbaar voorkomt
voor een 850 cc motor, die voorzien is van
een 4 bak. Het bleek ons dat in de stad
uitstekend in de vierde versnelling gereden
kan worden, hetgeen overeenkomt met de
ligging van het maximum koppel dat bij
50 km/uur = 2500 omw/min erg gunstig
ligt en bijna nog op zijn maximum waarde
van ± 6 mkg.
We zijn erg benieuwd naar de prijs. De
bekende 1,4 tonner is nog altijd de goed-
koopste wagen in zijn klasse met een zeer
gerenommeerde degelijkheid. Er worden in
totaal 4 typen gebracht nl. de gewone Four.
gon, dan de "bubble FOUl'gon"met zijn ver-
hoogde polyester dak, voorts de Piek-up en
tenslotte de Mierocar, een busje voor B man.
Het zal nog wel enkele maanden duren,
voordat Estafettes naar ons land zullen
komen afzakken. Het motto luidt daarom:
"nog even geduld". Boven alle twijfel ver-
hevcn is wel, dat de Renault Estafette een
bijzonder handig en wendbaar voertuig is
voor vervoer van lichtere goederen in en
om de stad.

DE ENGINE SAVER HOUDT
UW MOTOR NIEUW

Na iedere koude start wordt automatisch
een injectie speciale olie tot kleppen en
cilinderwanden toegelaten. De olie, Castrollo,
is een produkt van het grootste onafhan-
kelijke olfe-eonesrn ter wereld .
Het is wetenschappelijk vastgesteld, dat
deze injectie:
De beste remedie is tegen koude startslijtage.
Zuiniger carburateur-afstelling mogelijk
maakt.
Vroegtijdige sludge-vorming en carter-olle-
verdunning voorkomt.
Uitlaatkleppen schoonhoudt en nokkenas-
slijtage elimineert - (stroef werkende klep-
pen vormen een zware belasting voor het
kleppen-bedienings-mechanisme) .
Het uitlaatsysteem beter tegen doorroes-
ten beschermt.
Geen verbrandings-residuen in de motor
achterlaat.
De montage van de Engine Saver is een-
voudig.
De eerste testwagen heeft thans 224.000km
afgelegd.
Gedurende 6 jaar werd meer dan 20.000
maal min of meer koud gestart. De motor
werd nooit geopend en het benzineverbruik
is lager dan normaal door veranderde car-
burateurafstelling.
Prijs Castrollo: f 2,10 per blik voor 165
koude ot meer warmere starts.
Prijs Engine Saver: f 19,85, inclusief olle.
De Engine Saver is een produkt van Meta-
pers - Grootebroek.
Levering via Uw Garage.
AUeenueTkoop: CASTROL HOLLAND N,V.,
Oosteinde 137, Voorburg (Z.H..),Tel 728990.
Vraag niet zo maar oUe. Vraag CASTROL.
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