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KOOLHAAS REVERS
"SIMeA 1000"

D Tie foof Iolljt
is eT lIok
met aUerln
foad-test" gt-
werkt aan dl
de vIIIITbe_
:reidi ng van ,.dr
kleine Simca"

een Simca bom (niet van plastic) die
"alles achter" en toch •.alles voor" heeft

PARIJS, 5 OKTOBER 1961- Spreken over
de 48ste Salon de l'Automobile, dat wil in de
eerste plaats :reggen:spreken over de nieuwe
sensatie van Simes: de "Simca 1000",want
dat is de Sensatie van deze Parijse automo-
bieltentoonstelling. Gisteren. op de 4e okto-
ber, waren we persoonlijk aanwezig als gast
bij de presentatie van de nieuwste Simca-
propositie door de President-Diredeur Ge-
neraal van Automobiles Simca te Poissy en
we moeten eerlijk bekennen, dat Monsieur
Pigozzi volkomen gelijk heeft gehad, toen
hij aan zijn verzamelde gasten van de Euro-
pese Pers te Lissabon, enige weken geleden
vertelde, dat hij ons weliswaar moest teleur-
stellen, door ons voorlopig hel nieuws van de
$mca 1000 in Portugal nog te onthouden,
maar dat hij overtuigd was, dat we allen en-
thousiast zouden zijn als we 5 oktober daar-
opvolgend, de nieuwste sensatie zouden aan-
schouwen en beproeven. En parbleu, een
sensatie is het geworden, deze nieuwe "kleine
Slmca", de belangrijkste surprise van Poissy
voor 1962niet alleen, maar ook de grote sur-
prise van de "Salon de l'Automobile 1962".
Men spreekt er nu overal over, niet alleen
te Parijs, waar de "Simca Mille" het onder-
werp van de dag is. maar ook overal in la
Douce France en ook vel' buiten de grenzen
van dit land. Want de lancerIng van deze
kleine Simca was wereldnieuws niet alleen,
het betekende veel meer. het ontploffen van
een bom. voor alles te midden van de eigen
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Franse .Jrome-markat'' en niet veel minder
ook te midden van de E.E.G.-marktgebieden.
Want, men diene het zich wel te realiseren.
dit is inderdaad "een bom", dankzij de prijs,
maar vooral ook dankzij de waarde en de
mogelijkheden die de "Simca 100(1"voor die
prijs aan de autorljdende massa biedt.
Die prijs is op het moment, dat we dit aru-
ket hiel' in Parijs voor u schrijven. nog niet
bekend. We hebben bij ons vertrek uit PoiB-
sy, in de namiddag van de 4e oktober de
grote Monsieur Pigozzt himself, de President.
Dtrecteur Generaal van Simca. aandachûg
horen luisteren naar zijn Directeur Simea
Nederland N.V.,de heer Jean Osché,die met
delle "lOOD" een belangrijk aanvalswapen in
handen krijgt in Nederland en het viel niet
moeilijk te gissen, dat dit gesprek ging over
de prijs op de Nederlandse markt, maar iets
definitiefs werd voorlopig niet bekend. Maar
het staat ons inziens wel vast - en het is
waarlijk geen indiscretie het hier neer te
schrijven, dat deze uiterlijk aantrekkelijke,
technisch interessante creatie. die - naar
we aan den lijve konden ondervinden - over
zeer bijzondere kwaliteiten en capaciteiten
beschikt - aan de markt zal worden ge-
bracht voor een prijs, welke haar doet be-
landen in de sector van de Volkswagen.de
Ford Anglia van Dagenham. de Skoda en _
last but not least - de Renault Dauphine.
De prijsklaSSe dus van. wat we persoonlijk
altijd noemen - de .,tulband-klasse", waal



de autorijdende massa hij voorkeur in hapt.
We hebben zo het gevoel - maal' deze uit-
lating nemen we als persoonlijke visie ge-
heel voor eigen rekening ~ dat de prijs uit-
eindelijk zal vallen tussen de !5600.~ en de
15300.-; heel veel zal dal ons inziens niet
schelen. maar hoe dan ook, in die sector van
het prijzenbeeld is deze nieuwe kleine Simea
een soort "bom". waarvan de uitwerking.
ook op onze Nederlandse automobielmarkt,
zeer duidelijk merkbaar zal zijn. Want men
verhele het zich vooral niet. deze Sirnca 1000
gaat een kaper op de kust worden van de
modellen van de genoemde merken in die
prijsklasse; ze zullen er daar zoals dat heet:
.Jast van krijgen".
"Waarom?", zult u onmiddellijk willen we-
ten, maar .. U zoudt dat niet vragen, als u --
zoals wij ~ op 4 oktober jJ. de gast van Sim,
ca waart geweest te Poissy en in de gelegen-
beid zoudt zijn geweest deze nieuweling, tij-
dens een korte. maar Ieerr ijke proefrit op
een geraffineerd uitgezet testparcours te le-
ren kennen. Want die "hrief encounter" in
de praktijk met de "Simea 1000" was werke-
lijk een openbaring. Om u daarvan wat meer
te vertellen, zullen we U ech ter eerst het
een en ander van de "Simca lOOD" techniek
ui! de doeken moeten doen. hetgeen uiter-
aard slechts - in dit geval - tot een be-
trekkelijk kort resumé- kan leiden. Want ~
we leggen er de nadruk op ~ een technische
beschrijving tot in details ~ wordt dit niet,
in verband met tijd en ruimte, die OIlS hier
in Parijs ter beschikking staan. Wij ontdek-
ten in het Grand Palais onze super-techni-
sche medewerker. Ir. J. W. van Wrunelen,
u allen welbekend, die liep te popelen om
zijn visie op dit moderne stukje autotechniek
In onze bladen' ..Auto- en Motorbedrijf" en
"Auto- en Motortechniek" te kunnen geven

en we zullen hem daartoe gaarne de gelegen-
heid geven. Immers wat zijn supertechnisch
..tïmmermansoog" ontdekt en constateert is
altijd interessant. Deze autotechnische lek-
kernij blijft echter nog even voor later he-
waard en daarom is het wel zeer nodig, dat
we u voorlopig alvast in grote lijnen de
technische bijzonderheden geven, die de
grondslag van deze hoogst interessante aan-
bieding vormen.

SimcQ. 1000 in tlleone,

Laten we dan beginnen met uw attentie te
vragen voor het feit dat voor het eerst, Sim-
ca is afgeweken van de conventionele lijn
uit de orthodoxe autoconstructie. die van de
motor voor in het chassis en van aandrijving
van de achterwielen. Het Bureau d'Etudes
van Simca heeft een sensationele ommezwaai
gemaakt en heeft ditmaal de oplossing "alles
achter" gekozen, dus de motor achter in bet
chassis en de aandrijving rechtstreeks op de
achterwielen. Die achterin gemonteerde
krachtbron is een fonkelnieuwe motor. een
4-cilinder kopklepper in lijn, met een boring-
en-slag van 68 hij 65 mm en een cilinderin-
houd van 944 cc. De compressieverhouding
bedraagt 7.8 : 1 en het maximum motorver-
mogen van deze auto, die naar de Franse
fiscale opvattingen dus een 5 CV. net als de
Dauphine van Renault. is 45 pk (SAE) bij
een regime van 4000 toeren per minuut. Het
maximum koppel bedraagt 75 m/kg bij 2800
omwentelingen per minuut talweer SAE).
Die ,,1000" motor is dus een volslagen nieu-
we verschijning. maal- toch doet hij ons in
zoverre als een oude bekende aan. dat hij ~
uitzondering voor een vierpitter serteproduk-
tiemotol' - is uitgerust met een vijfmaal ge.
Iagerde krukas. En dat geluid kent u; het is

Het resultaat werd tenslotte deze ,,Simea 1000". Een bom, di" op de interl1ationale auto-
markt ontploft""» UIW! in de "Lltlband"-k/.asse_

597

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



3

Hier 2:iet ti de
Simca ,,1000"
twee kanten.

dat van de Rush motor waannee alle andere
Simca-modellen 1962thans zijn uitgerust en
waaraan vooral de beroemd geworden Ariane
vanwege de autometers van Miramas, haar
welverdiende reputatie door de. wereldge-
schiedenis geworden 200.000snelle kilometers
te danken heelt. Die Rush motoren doen het
in alle Simea-modellen 1962prima en ze vor-
men ook 'n deel van de basis van de overrom-
pelende indruk, die deze "petite Simea" in de
praktijk op iedereen gemaakt heeft. Deze
4 pitter kopklepmotor zit achter in het chas-
sis gemonteerd, niet verticaal, maar onder
een hoek van 15' naar links. Het Is een vin-
nigerd en het spreekt wel vanzelf, dat, ge-
tien de mantIWe van dit watergekoelde ap-
paraat achter, bljzondere zorg is besteed aan
de luchtkoeling. Die koeling geschiedt met
behulp van een turbine, die de koele buiten-
lucht aanzuigt en die rechts van de motor
Is ondergebracht en die buitenlucht worot
aangevoerd naar en door de radiateur. die
rechts van de motor :zit gemonteerd. Boven-
dien is er ook nog gezorgd voor een speciale
ventilatie van het oliecarter. Het ensemble
verllnellingsbak-achterbrug bezit een gang-
wissel met 4 versnellingen vooruit en één
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achteruit. waar van de 4 voorwaartse ver-
snellingen alle (dus ook de eerste) gesyn-
chroniseerd zijn. Het geheel is zeer compact
gebouwd. hetgeen resulteerde in een stijve,
solide constructie. Deze bak wordt gescha-
keld met behulp van de velen zo lief zijnde.
handige "pook" op de bodem van de earros-
serlevloer. En het schakelen geschiedt extra
vlot, omdat de daarbij een belangrijke ral
spelende koppeling, een enkelvoudige platen.
koppeling hydl'auliseh wordt gecomman-
deerd. Een ander zeer belangrljk onderdeel
van dit wel bijzonder goed en handig uit.
gevallen geheel is de vering. De vering voor
is een onafhankelijke wielvering met behulp
van transversale bladveren, die fungeren als
anti-rolslaaf en die functioneren in sameuwer-
kUlgmet twee dubbelwerkende hydraulische
schokdempers. De bovenarmen van die voor.
vering werken bovendien in zware !'Ubber-
blokken. Ook de vering achter is een onaf-
hankelijke wielvering, waarbij die achter'
wielen in dit geval zijn gemonteerd op oscil-
lerende armen en waarbij dan schroefveren
haar aandeel bijdragen om een goed verend
geheel te krijgen. Ook achter treft men twee
hydraulische schokbrekers aan van hetzelfde
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type als bij de voorverîng
spelen. Er valt over de te~hnis(:he

deze nieuweling veel meer te
dan in het kader van dit Parijse

artikel mogelijk is, maar ~ zoals reeds ge-
zegd - daarover komt Ir, van Wamelen later
met een apart verhaal. Wij gaven slechts
enkele belangrijke hoofdpunten aan, waarbij
zeker ook nog dient te worden vermeld, dat
de ••Sîm~a 1000" motor is uttgerust met een
ollezuiverend 1îlter van het centrifugetype,
dat dermate de olie in goed-zuivere conditie
boudt, dat verversen van die olie slechts om
de 5000 kilometer is. Het onderhoud geeft
over het algemeen al heel weinig kopzorgen.
Het enige wat gesmeerd moet worden, is de
voorvering en dan nog maar alleen om de
20.000 kilometer.
Een zeer sterk punt van deze aanbieding voor
~ velen, vormt de carrosserie, niet slechts
omdat ze uiterlijk heel aantrekkelijk is, maar
'XIoral ook omdat ze van binnen zo verras-

send ruim Is, dat 4 volwassen personen er
comfortabel in kunnen worden vervoerd. En
die ruimte is ook zeer toegankelijk - want
de ,.1000" VBn Slmea heeft een 4-deurs car-
rosserie. En nu moge Professor NordhoU van
Volkswagen onlangs te Frankfort nog zo na-
drukkelijk hebben verklaard, dat de twee-
deurs carrosserie, het enige goede en juiste
is (bij kon ook moeilijk anders), wij houden
het met vele anderen en met Renault en
Simca dan toch maar liever op vier deuren.

"Simca 1000" in de praktijk
En nu dan, om der ruimte wille, over op de
praktijk, cen praktijk, die ill dit geval nu
eens precies klopt met de theorie.
Het eerste, wat haar of hem, die de Slmca
,,1000" te zien krijgt, oruniddelli,Jk treU, is
dat het uiterlijk van deze nieuweling een
schot midde» in de roos is. De contouren van
de wagen, die van de schokbrekers voor tot
de schokbrekers achter, maar 3.80 meter lang
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En hier toont ze
haar gezicht en
contouren weer
op andere wijze.
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is, zijn aantrekkelijk in die zin, dat - hoewel
de smaken verscbillen - iedereen onder de
talloze gasten te POÛlllY op 4 oktober jl.
het er zonder Uitzondering mee eens was,
dat de Simea ,,1000" het zeer goed "doet". En
hetzelfde geldt ook ten opzichte van mis-
schien wel de sterkste troef van deze nieuwe
aanbieding; de inwendige ruimte. Monsieur
Pi.gozzi, .,le grand patron" heeft het zelf zo
juist gezegd: dit is een automobiel die alleen
maar inwendig, wat het interieur betreft,
een grote auto is, met een maximum aan
plaatsruimte voor de inzittenden en hun ba-
gage is opgebouwd. Wij hebben dit tijdens
de praktijk op een goed uitgezocht parcours
in de omgeving van Poissy. zeer duidelijk
"aan den lijve" kunnen constateren. Die .•wij"
waren dan in onze wagen; Piet Nottier, Fred
van der Vlust, K. R. en de Franse expert,
die ons vergezelde. De wagen was dus vol
belast en we reden over ver van onberispe-
lijke wegdekken, maar we zaten echt "lek-
ker" met voldoende llchaams-, been- en
hoofdruimte naar alle kant, wat de hoofd-
ruimte betrelt, Zelf6 achterin met hoed op.
De zeer verzorgde "theorie van de onafhan-
kelijke wielvering voor, .zowel als achter".
klopt met de praktijk als een bus, de vering
en trouwens ook de wegllgglng zijn zonder
meer formidabel. In alle wegtempi "vreet"
dit geheel de oneffenheden van het wegop-
pervlak eenvoudig zonder meer op, hetgeen
aan de veiligheid van het voortbewegen zeer
ten goede komt. En deze kleine SimCRkan
.,benen maken". De 4 perfect gesynchroni-
seerde versnellingen (systeem J>1)l'SChe)scha-
kelen "als boter" an het accelererende vermo-
gen ill frappant goed. Door de versnellingen
heen zit men in de derde, opschakelend van
stilstand in een minimum van tijd op ~
snelheid van 75 tot 80 km en omhoog ~de
tot de vierde. komt men snel opeen top van
120 km. En dat alles zender gevaar. want de
remmen zijn bijzonder paraat, het directe-
sturen is een genoegen op ztch zelf en het
Uitzicht op de weg door de voorruit is voor-
treUelijk. De wagen houdt dermate goed de
weg. dat we met een vaart van 85 km, het
onregelmatige wegdek van een spoorweg-

overgang passerend en ons op rare dinge:a;
voorbereidend. er gJ.aden praktisch ach~
overheen denderden.
Ook bij de hoogste tempi. bleek het interieur
goed •.stil", Het gebruikte gelUiddempetidö
materiaal volbracht ziin taak zeer goed. De
wagen draait snel, manoeuvreert handig eB
bleek op kronkelende snel omhoog voerende
wegen in geaeeldenteerd terrein een prach~
tlge klimmer. Het moet een genoegen op
zichzelf zijn, de volant van de Simcll ~1000"
in zwaar bergterrein te hanteren.
De bagageruimte is groot en bij de wagen
wordt desgewenst als "extra" een sortIment
van koffers en tassen geleverd in grijze kleur,
dat precies in de hagageruimte past. Het
reservewiel (de wagen staat op 5.60 :II; U
banden) is handig opgehorgen en gemakJce;:.
lijk bereikbaar en alle makkelijke toegankeo
lijkheid geldt ook ten aanzien van alle (Do

derdelen van de groep motor en !IllI1drijviq;
Het ensemble ac:hterwielvering en ,,groupt!
motopropulseur" kan met behUip van 8 bou-
lans in een tijd van 10 à 12 minuten worden
uitgenomen en weer gemonteerd. En - dal
wil In een garage wat zeggen. Want - we
weten het allen - tijd kost geld, ook het
autobedrljf en die tijd vindt men als arbeId&-
loon op zijn garagerekening terug. De wlIJ(eD
is verder goed bodemvrij en daardoor VBD

de weg af, In het terrein heel wat mans. Zie-
hier dan het resultaat van 3 jaren van voor-
bereiding en van voortborduren op een basis.
die berustte op een serieuze sondering van
wat de gemiddelde vrouw of man, uit de
autorijdende massa wenst, Die wensen om-
vatten v~ ~en veel ruimte voor een lil
comfortabel mogelijk reizen. maar uitwen-
(lig bescheiden afmetingen in verband :met
benQdigde plaatsruimte voor parkeren en
gareren In het stilstaand verkeer. !IOlidite1t,
maar ook uiterlijke attractie, een pittige
sportieve motor, maar die tegen allerlei be-
proevingen bastand is en slijtvast is. een eee-
nomlsche aanbieding bekeken van bet stand~
punt VaD.- de kilometerprijs maar daarnaast
comfortabel goed uitgerust en - voor alli$
- vellig! Welnu die drie jaar van werken,
construeren en voorbereiden zijn niet voor
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Het motoraggre-
gual van de water-
gekoelde achterin
gep1aatm '-cllin-
de7' 944 ee kop-
klepmotor Ï3
gent4kkelijk toe-
gankelijk.



niets geweest. Deze "Simea 1000" beantwoordt
aan al deze verlangens, maar ze biedt nog
leta meer van die aparte charme en attractie,
die men - van een vrouw sprekend - uit-
drukt in het "ze heeft het".
Welnu deze Simca "heeft het ook" en daar-
om zullen taUozen die Simca willen hebben.
DeZe aardige, niet dure auto, die men zowel
op gewone bemine als op super rijden kan.
liet haar elegante lijn, haar brlllant uitzicht
van~ege het zeer grote mitoppervlak, haar
comfort. wendbaarbeid, veiligheid, economie

en toegankelijkheid en.. voor aUes grote
inwendige ruimte - deze kleine wagen met
"alles achter" heeft "alles voor", dat wil zeg·
gen "alles. mee" op de internationale auto-
markt een schlager te worden en .. een ver-
vaarlijke concurrent in rl,in prijsklasse. Het
kan moeilijk anders of de "Simca 1000" gaat
een réussite worden. een wereldsuccesnum·
mer.
Daar zullen we - ook bij ons in Nederland
_ binnenkort wel bet nodige van gaan i:ner-
ken. Maar dat wordt een stuk in 1962.

BOD GEVRAAGD
op jaargangen "Auto- en Motor-
techniek" in band vanaf 1949.

PIETERSKERKHOF 26, LEIDEN
Telefoon (01110) 2 28 88

Vraagt u eens om Inlichtingen over de prijs
voor het Inleggen van
UW FOLDER
In dit vakblad.

Ady.rtenti ••••.•d.Un:r•• tA'lr.lto. en MotOM.Kh.ni.k".
M••••aubonstr ••• 13. Zeist, Tclel'oon (Ol~) 144',

SLEPEN OVERBODIG
met "BLACK" Hulpstarterkahels
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ETABLISSEMENTS d'USTON & ALLARD
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'"... tellerkabel..reparatiesets
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