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dan de Mercedes 220
RIll",",,"',," 2,8 Liter eens naast elkaar

de men m Brèölen goed. te- doen Dog een
automatiSChe triulsbûáSie te brengen. MèD.
liet zijn keuze vallen op die van Hobbs
(EngelaruU • we hopen hierop DOg nader
terug te komen..
De bandenmaat is met 6,40 x 13 aan de
ietwat kl'appe kant. Continental geeft voor
deze band als maximum. draagvermogen op
425 kg bjj Z atm en Zj2 atm op de autobaan.
Vermoedelijk wil en kan men op die hOge
spanning rlJden juist vanwege de luchtve-
ring, maar Mercedes heeft nu op de 22(l S
zelfS 7,25 x 13.
Zoals u ziet zijn dUll de zuigers, lagers.
drij!stangen etc. van de 1,5 Liter Isabella
motoren in de 2;3 Liter bruikbaar.
Nodig blijft aandrijving van de luchtcom-
pressor die op een stevige stoel links voorop

wordt voor beide wagens
ongeveer 160 km/uur.

het meuwe van de luchtvering meen-

2,65
4,71 x 1,74 x 1,42

12'15
8,40 x 13 Record

2,24 L.
75 x 84,5
1001 ?
8,7 : 1
3,9 : 1

3,86--2,l5-l,3S-t

Mercedès !20
Wielbasis
L. x br. x hoogte; m
Gewicht kg
Banden
Motorlnhoud
Boring x slag mm.
Pk/omw/min DIN
Compressieverhouding
Achteras reductie
4 versnellingen

2,75
4,88 x 1,8 x 1,51

1270
6,70 x 13

2,2 L.
8{1 x 72,8
105/5000
8,7 : 1

4,1
3,64--2,36-1,53-1
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ALTERNATOR CROSS SECTION

ChTysleT is oveTgegajUI
naar de wisselstToom gl!-

neTatoT die de naam •.AI-
ternatoT" kreeg, met alu-
miniu.m hu.i.~.

Het was vooral Dpel, de
Duitse GM pion die de
ellendige Amerikaanse
mode invoerde DID ieder
jaar de nodige wijzigin-
gen te brengen. Men voel-
de blijkbaar dat de Euro-
peanen niet zo stupide
zijn in dit opzicht als de
Amerikanen, die blijk-
baar het heerlij k vinden
het nieuwste model voor
de deur te hebben slaan.

Italic; de Flat 1100 JUl
goedkoper dan de Volks-
wagen wat gt!wleht be-
treft.
Voor een van de novi-
teiten zorgde Ghia, die
de kans kreeg op het
Austin Sprite chassis
een bijzonder geslaagd
koetswerk te bouwen en
dit in opdracht van
de Italiaanse grootmacht
Inoce nti. Helaas heeft
Inocentl, Ghia geen be-
paalde maten opgegeven
zodat Nederlanders van
± 1,80 à 1,85 m lengte
over de voorruit heen-
kijken en klem zitten le-
gen een van de kapbeu-
gels. Soorlgelijke heren
zitten ongetwijfeld beter
in Lancia's Flavia.
U heeft evenals wij ver-

moedelijk met belangstelling de goed ge-
exposeerde voor- en achtertrein van deze
jongste Lancia bekeken, daaruit de conclusie
trekkend dat een proefrit wel niet nodig
is om het comfort te beoordelen. Toch vin-
den wij het vreemd, dat een 1210 kg wegend
voertuig in deze klasse in 1961 voorzien
wordt van een 1,5 Liter motor, al mag deze
dan ook 5200 omw/min draaien, terwijl et
"deskundige" lieden zijn die beweren dat
bijvoorbeeld de Peugeot 403 0054 kg) al
ietwal "underpowered is, waarbij ook niet
gezegd kan worden dat de Flavia een ge-
raffineerd produkt is van het maandenlang
zwoegen van een select stel aerodvnamlci,
Om even in Italië te blijven "de" aanbie-
ding dank zij wellicht de assemblage in
ons land: vormt naar onze mening de Fiat
1100 103 D, een behoorlijke auto voor
f 6000, (885 kg). U wist het zeer vermoe-
delijk niet, maal' deze Fiat is als autopro-
dukt veel goedkoper dan de Volkswagen
per kg. De VW kost! 7,30 per kg, de Fiat
1100 maar! 6,80.

THE ALTERNATOR

de motor zit en die 24 pk vergt! En nu maar
wachten ol deze grote Borgward er in wil,
nu men nog maanden moet wachten in Duits-
land zelf op de 220 van Mercedes.
Qua vormgeving zouden we werkelijk niet
weten welke van de twee wagens we zouden
kiezen.
Een andere vraag is nu echter of hij er in
.mag van de ongetwijfeld grootmogende leden
van de Bremer Senaat die nu op het Borg-
werdschip het roer overneemt,
En wat gaat men doen met de Lloyd Alex-
ander en Arabella, wat mei de Hansa (voor-
heen Goliath) 1100, 't troetelmerk van Carl?
We zullen het allemaal moeten afwachten.
Mercedes-Benz kwam met niets nieuws en
men had ons geschreven feitelijk te hopen
dat men het huidige fabricageprogramma nog
enige jaren zou kunnen aanhouden. "Groot
gelijk" zouden we willen zeggen; Kijk wat
Volkswagen kan doen en ook wat Opel Ie
Rüsselsheim heeft aangekondigd, namelijk
om de huidlge modellen een paar jaar zo
te houden.

68
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De Zweedse SAAB, die de laarste tijd nationaal en inzeTUationaaJ de aandacht trekt,
heeft. een aërody"amisch zeer verzorgde cerrosserte,

in het dashboard Vaal' schoonblazen van de
portierruiten. terwijl geheel onder aan de
achterruit zich ook een spleet bevindt die
in verbinding staat met afzuigopeningen
Jinks ,'11 recht .• achter; de zijruiten. Men gaf
eerlijk toe dat de aanslag op de binnenzijde
van de achterruit niet zo snel zal verdwij-
nen als bij gebruikmaking van cen dool'
de blower geleverde luchtstraal zoals bij de
Fiat 2100 en Burgward 2,3 L., maar de aan-
slag verdween veel sneller en beter dan bij
de zonder enige abuiging voorziene achter-
ruiten.
In ieder geval vermoeden we dat men bij
de Saab minder last zal hebben van koude
voeten achter, een kwaal die bij rijden in
verreweg de meeste auto's optreedt en waar
bitter weinig tegen gedaan wordt. Entin,
wat niet is, kan nog komen.

Compact CIU'!I.

De compacts hebben gezorgd dat in 11160
3319 Amerikaanse auto's ons land binnen
kwamen ... de heUt meer dan in 1959 met
zijn 1678 stuks, Maar dit alles houdt toch
niet in dat de "compact" iets betekent op
onze markt. Daarvoor zijn die populaire
Yanks te duur. Ford brengt dit jaar de ruim
flOOD duurdere, doch iets meer comforta-
bele en grotere Cornet in plaats van de
Fa1con_
De Corvair en Valiant werden nagenoeg

70

niet gewijzigd_ Gelukkig! Op de G.M. stand
heeft u zeker ook niet verzuimd die 4
merkwaardig "compact"-motoren te bekij·
ken,

Wonderlijk Chrysler verbaal.
Jn de bulletins van Chrysler International
te Gentlove lazen wc de velgende zin: ..Grote
verbetering in brandstofbesparing werd ver-
kregen door de compressieverhouding te
verlagen, waardoor een beter gebruik van
niet premium grade (super) benzine mo-
gelijk werd in alle 6 cilinder motoren. De
nieuwe 6 pitters compressieverhoudingen
werden verlaagd van 6,5 : 1 op 6.2 : 1. Ook
ging omlaag de compressieverhouding bij
de 5,00 Liter V6's en wel van 10 : 1 tot
9 : 1".

Inderdaad een wonderlijk verhaal. zoiets
als "terug naar de natuur". De achtergren-
den kunnen veelzijdig zijn. 8,5 : 1 in de 6
puters is toch niet hoog, althans niet voor
"onzc" super. Met "onze" bedoelen we dan
de Europese super. En 8,2 : 1 is loch ge-
meenlijk te hoog voor "onze" normale ben.
zine, Die 10 : I in de VS was misschien zelfs
voor super te hoog en alleen nog toepasbaar
bij gebruik van de super in de V.S_ met een
octaangetal van 102 RM. dan wel was de
"rumbling" niet van de lucht, zodat men
wel omlaag moest, ook bij een molar die
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slechts gedurende 1/25 van zijn leven top-
vermOgen zou kunnen leveren.
Nog meer ~tetug naar de natuur" is mis-
schien de strekking van Chrysler Interna-
tional's volgende zin: ,,De nieuwe "heavy
duty" handversnellingsbak laat schroefver-
tanding zien op de tandwielen teneinde ge·
ruisloos te werken cm synchromesh op de
:ze en Se versnelling: speciaal geschaafde
Iplebanen op de hoofdas venninderen rno-
gelIJkeruimte tussen de tandwielen. Over-
brengingenzijn bij de VS motoren Ie 2,55 :
1 -:- 2e 1.49 : I. Versnellingsbak, koppelinga-
huis en verlengstuk achter op de versnel-
.Ilngsbllkzijn allen van gletijzer vervaard! gd
voor meerdere sterkte. Schakelen is zeer
gemakkelijk door een korte aparte ,.pook"
In de vloer".
Uziet bet. wij hebben het altijd vreemd ge·
vonden dat die met enorme V8 motoren
uitgeruste Amerikaanse auto's nu juist een
automatische bak nodig hadden, maar nu
schijnen ze er toch achter te komen dat
zo'n handgeschakelde bak, en dan nog wel
met een .,pook" in de vloer, "je van het is".
Waar gaat nu de middelste passagier zit-
ten! Of kon deze toch al niet lekker zitten
wegens de enorme tunnel, welke tenslotte
In de vloeren van de Amerikaanse wagens
oIilhoogrezen als grote bcomstammënî
Die ChrySler International verhalen vor-
men een beerlijke bloemlezing, maar als
men dan ook woont in de Rue Mont·Blanc
en men ziet die eeuwigbeid daar sereen
boven alles uitsteken, dan moet aUes wel
zeer betrekkelijk voorkomen, ook het twlj-
felachtige nut van automatische transmissie
bij 8 Liter motoren van 300 pk.
Maar 300pk is niet meer voldoende. Chrys-
ler annonceerde dat de met de krachtigste
motor uitgeruste automobiel op de R.A.I.,
baar 300G RC4P is, die een 6,768Liter VS

heeft, die 375 pk/5000/tJmin. ontwikkelt en
het 2 ton wegende vehikel met 210 km/uur
in de naar we hopen steeds de juiste rich-
ting stuwt,

Chrysler brengt over de gehele lijn nu
wbse1su-oom generatoren.
Aangegaapt door duizenden bet vorig jaal"
op de Valiant is de zogenaamde "alterna·
tor' (alternating current generator) (wissel.
stroom dynamo) nu op alle Chrysler pro-
dukten gemonteerd. Deze Alternator is
kleiner en lichter dan een normale gelijk-
stroom dynamo en ontwikkelt meer stroom
bij stationair- of op lage toerentallen
draaien van de motor. Het probleem de wis-
s~lsb'oom om te zetten in een gelijkstroom,
die we tenslotte in onze accu kunnen opber-
gen, is door Chrysler opgelost op een meer
moderne manier dan tot op heden geschied-
de, met behulp van selenium geUjkrlchters.
Chrysler gebruikt nu 6 zeer kleine 3 mm
diameter en 1/5 dikke stukjes silicon, die
mede met bet aluminiumhuis de gehele
generator of liever alternator klein en licht
houden. Die silicon diodes in de elektro-
techniek (schema's) aangeduid met bet te-
ken ~+- laten dus de stroom slechts in
één rlchting door.
Chl'ysler zegt vanaf 1935 aan deze wissel-
stroom generator gewerkt te hebben. We
troffen bem ook reeds aan op de Dodge en
Fargo truck's. Chrysler zegt verder dat de
alternator 2 à 3 maal zo lang meegaat als
een dynamo, geen onderhoud vergt en ook
geen smering.
Wa$ .al de to-ekomst brengen?
Gedurende 38 jaar heeft bet oude R.AJ.·
gebouw ons de vooruitgang in de automo-
bielteehniek getoond, maar hoe zal de auto
er uit zien aan het eind van deze zo ver-
lichte eeuw?; dus weer over 38 jaar. We

De CERV l, WlUlrin 355 pk's kU1mefl worden un.tketend. Chevrolet's nieuwste test
(maar geen "dream") car; ziet zelfs dit concern nu toch iets in racen?

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

71

6



7

schrijven dan 1999AD. Tijdens die R.A.l is
schrijver dezes 85 jaar. Hij hoopt dan een
aardig verhaal te kunnen schrijven in dit
blad dat dan 30.000 abonnees telt, maar
bij zou toch verbnasdstaan als de auto zich
anders ontwikkeld zou hebben als aange-
geven in <le hieronders!aande regels. ,.De
auto zal nog beler veren en het wegdek
volgen, dus ook beter kunnen remmen dan
de auto van vandaag_ Dit is tnO,elljk indien
de auto wordt geconstrueerd met een zo
laas mogelijk onafgeveerd. gewicht en een
zo ideaal mogelijke gewichtsverdeling".
Op de2:e R.A.L ontvingen we van General
Motors een afbeelding van hun nieuwste
experimentele waren. welks 4,8 1.. va mo-
tor (die maar 158 kg weegt door gebrUik te
maken van lichtmetaal legeringen) 355
pk levert_ Maar die motor interesseert ons
niet. Wel echter doet dit het feit tot de
achterwielen d1evan magnesium zijn, onaf-
hankelijk geveerd zijn, pendelassen en
sebuin geplaatste schroefveren bebben. kar-

n

te dwars
geleide armen met eeD.
verticale wielult1lJDiD&
waarmede GoM. wil ze,-
gen dat er geen pendel.
assen zijn en het wiel duJ.
geen hoekverdraaiing qn.
dergaat! Een remreaet.fe;
arm verbindt ieder wIel
met een verder lUUI1" v0-
ren gelegen punt van het
frame.
De .remtrommels 2ittei1
achter midden In de wa-
gen naast de "transaxle";
de trommels %ijn Vad
alumln.ium. vervaardiJd
met grote koelribben I!ll
ventilatieopeningen, de
rem:schoenen hebben een
voering van Hpeciaal be;-
handeld gietijU!r. We ho"
pen dat een en ander
niet piept of jankt. De

hoofdremcillnders hebben 2 mlgers; afz0n-
derlijke circuits brengen de oliedrUk over
naar voor- en achterremmen. De ben2ine
zit in 2 rubbertanks, rechts en links vaD.
de bestuurder. midden in de wageD. Een
lichtgewichtkoppellng en een volledig ge-
synchroniseerde 4 versnellIngsbak ~
zorg voor de overbrenging van die slordige
355 pk. Nu zit bij de hier afgebeelde CerT. I
(Chevrolet Engineering Researçh Vehicle)
de motor vlak achter "de piloot", en dat:is
nonnaal niet. gebnlikell,jk, maar de lay-out
van transmissiewielophanging en berem-
ming, die lijkt ons ideaal.
Eén ding hopen we niet, namelijk dat u OIlS
onteweden en gedesillusioneerd hoort tmlm-
pelen in 1999: ,Ja hij doet me toch WelawrJt
denken aan de Lancia Aprllia van GO jaar
geleden". We :l:ullen erg voonlchtig rijden,
OppllllSen. voqr griep en weinIg roken etc.,
want we willen u tegenkomen op de R.A.L
van 11199. Het. is dan weer een personenauto
R.A.I. en wij :dtten achter in de perskamer.
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