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DO!!"motorO!!n" van Van DOOT1\e's a.utomobielfa.briek de here'l Huub van Doorn •• (IIn~)
en Wim van Door"e (reeMs), die Nederland's automobielindustrie deden herleven. in. hun
DAF-scheppingen.

De jongste DAF person€'nautocreatfes: link,s. de nieuwe stan.daard 7St) cc'er, rechts de
l'lLXe uitvoering "Daffodil".

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



D.A.F·750
EEN SCHLAGER

leD ,,schlager" oftewel "Top hit" te kun-
nen voortbrengen is iets wat velen zi.chzel1
toewensen, want dat brengt veel geld in
het laatje. Ma. evenzo prettig moet het
zijn om een auto te kunnen creëren, die
l1li warme bl'oodjes over de toonbank weg-
"Hest.
Sinds de DAF nu al weer ruim 2 jaar over
de Beneluxueuze wegen rondtuft, hebben
de meesten dit wagentje van nabij gezien
en d1kwijls ook bereden. :Met zijn top-
snelheid van 90 km/uur bleef de wagen
beneden de gemeenlijk gewenste snelheid,
maar het was vooral de aeeeleratle tijdens
de snelheden, die men normaal rijdt, die
onvoldoende was om gemakkelijk een voor-
ligger te kunnen passeren. Het was een vrij
bekend feit geworden dat DAF met een 750
ee mater zou komen, al was soms wellicht
de wens de vader van de gedachte. Moge-
lijk is wellicht ook geweest dat men begon
te roddelen over een grotere motor, zodat
de fabriek tenslotte wel over de brug moest
komen met die grotere kraehtbron.
Op een wagengewicht van 630 kg <de
wegen was enkele tientallen kilo's zwaar-
der geworden dan gepland en genoemd in
de eerste gegevens) was 590 cc nu niet
direct royaal en o.a, in Duitsland bleek de
800 cc klasse na een enthousiast begin al
spoedig uit te ,ifoeien tot 700 ce, zoals bij-
voorbeeld BMW en de !sar van Hans Glas.
Maar ook in Italië groeide de 633 van
Fiat uit tot 750 cc en de emge uitzonde-
ring die de regel zoals gebruikelijk moest
bevestigen vormde de 2 CV van Citroën.
De auto, wil zij universeel bruikba. zijn,
moet Uefst niet afwijken van een vrij
bepaald pk per kg cijfer.

De nieuwe DAF motor.
Zoals OAF onomwonden toegeeft, heeft men
getracht die 590 CC' motor te vergroten tot
'100cc. Men Is daar echter al !;pOedigvan
teruggekomen en zag zich genoodzaakt een
1)Olllldiqnieuwe krachtbron te ontwerpen,
iets waar men in de meeste automobiel-
fabrieken erg tegenop ziet en wat ook
verre van gemakkelijk Is.
Renault bijvoorbeeld liet de nieuwe R 4,
die niets meer heeft van het oude "viertje",
verschijnen met de nagenoeg ongewijzigde
'l5O ee motor, de Fiat 1100 motor mag als
klassiek voorbeeld gelden en de moeilijk-
heden, die de grootste automobielfabrikant
ontmoette toen hij zijn motor wijzigde zon-
der hem feitelijk te vergroten, nu ongeveer
ruim anderhalf jaar geleden, 'zlJn te duide-
lijk sprekende voorbeelden boe lang het
duurt voordat een motor "rijp" Is.
De nieuwe DAF motor heeft dezel1de con-

structieve opbouw. Het is een vlakke 2-
cilinder gebleven, ma. met als boofdken-
merk geforceerde lucbtkoeling met annex
een oDekoeIer, die gevormd wordt dooreen
spiraalvormig a:ewonden koperen buis. De
kleppen .zijn horizontaal naast elkaar bll.l-
ven staan, de slag 18 kort gebleven, zodat
een lage gemiddelde zuigersne1held werd
bebouden.
Alle delen werden venwaard, ook iD ge~
wicht. Noem bijvoorbeeld de cllinderl!, die
nu vanwege de geforceerde koeling uit
gietlj~ vervaardigd konden worden en
dus niet meer - zoals bij de l:KlO - uit
aluminium met gietstalen bus bestaan. De
koppen werden speciaal bestudeerd ten op-
zichte van een goede koelluehtdoorvoer
met zo gelijk mogelijke temperatuur. In-
teressant zijn de aluminium klepstoterstaD-
gen, die het gewicht niet alleen vermin-
deren, maar die ook de klepspeling door
haar grotere uitzetting beter kunnen com-
penseren. De zuigers bezitten de Invar
SUden brug en hebben de bekende, ietwat
ovale vorm.
Een interessant fabricagedetall vormt ook
het moderne rollen van de krukas, waar-
door een grotere weerstand tegen ver-
moeidheid wordt verkregen. Op de krukas
zit nu het scl1oepenwiel. dat de lucht
vanuit zijn naaf aanzuigt en centri:fugaa.J.
wegblaast. Dat schoepenwiel draait als het
ware over de oliekoeier been en beschermt
deze ook enigszirls. Het gemeenlijk aanwe-
zig zijn van oliekoelers bij luchtgekoelde
motoren bewijst hoe moeilijk het 18 om
een goede koeling onder alle omstandig~
beden te bereiken en terdege vervult de
smeerolie bij luchtgekoelde motoren haar
rol als koelend medium.. Als er rijders zijn
die zel1s VW~koppen kunnen laten scheu-
ren, dan zegt dit wel iets, maar de vlakke
luchtgekoelde 2 pltter blijft, al sedert de
Douglas, een krachtbron die zeer aantrek-
kelijk Is.
Qua verdere opbouw wijkt de 750 cc niet
veel af van de 600 ee'er, Daar de slag 65
mm is gebleven is nu een overvierkante
motor verkregen die qua balancering een
goede indruk maakt.
Bij 4000 timiD, zijnde bet maximum toeren-
tal, bedraagt de gemiddelde zuîgersnelheid
nog slechts 8,65 m/sec, een getal, dat con-
tinu aangehouden mag worden. De 9.5 mm
grotere boring heeft het mogelijk gemaakt
een ,,spleetzone" tussen zuiger en kop te
formeren. Deze spleet helpt in hoge mate
mede om de verbranding snel en gel.ijk~
matig te doen plaats vinden. Helaas hebben
wij geen afmetingen van de kleppen ]run-
nen noteren.
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De nieuwe 15ft cc DAF
moto\" met geforceerde
koeling en oliekoeler in
en achter het achoepen·
wiel.

De verwarming.
Direct in verband met de mawr. moet bij
de DAF de verwarmingsinstallatie genoemd
worden. Grote platen dozen en buizen om-
geven de motor, maar DAF schrijft dat
aan een snelle demontagemogelIjkheid is
gedacht. De koude lucht wordt in tegen-
stroom langs de uitlaatpijpen gevoerd,waar-
door de grootste verwannirig in een be-
paalde tijdseenheid bereikt wordt. Met
zeer veel zorg zijn de toevoerslangen ge-
legd, terwijl het materiaal waaruit ze be-
staan, zowel warmte- als geluidlsolerend is.
Aan de transmissie en Variomatic zijn di-
verse wijzigingen aangebracht. welke zowel
de werking aIs de uitvoering betretfen. Col-
lega van Wamelen tal de diverse soms
sc:hljnbare kleinigheden, die echter soms
geraffineerd genoemd mogen worden, bin-
nenkort nader belichten iri een artikel.

De achterwtelophanging en
aandrijving.
Scllrijver dezes gaat daarom verder achter-
waarts en kan vermelden dat grote verbe-
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teringen zijn aangebracht aan de achter--
wielophanging, Aan de beide asstompen
ziet men 2 pennen die. in rubber gevat, de
as bevestigen op de wielarm. Een derde
rubber blok houdt het andere einde van de
asstomp bij het tandwiel vast. Het resultaat
is een opmerkelijke vermindering van het
geruis in de wagen. Wiel + aandrijving
zijn nu volledig door rubber gescheidenen
nog wel "dubbel" van de rest van de
wagen. Penschokbrekers (Kon! vanzelfspJ:"e-
kend) dempen de schroefvering. Voorna-
melijk naar Zweedse wens heeft men nog
een plaat aangebracht onder Iedere wiel-
ann teneinde zoveel mogelijk opspatten
van zand, zout en water op die vele vieze
washboard wegen tegen te gaan.

De voorwielvering
De beroemde eenvoudige Konipoten met
dwarsveer, onlangs nog lof toegezwaaid
door de technische redacteur van het Britse
blad "the Motor", is qua principe ongewij-
zigd gebleven, doch heeft een versterkIng
ondergaan aan het fuseegedeelte.
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De remln!!Ü!.1I aOe.
Deze is ongewijzigd overgenomen van de
a:lO.Dat wil zeggen DAF achtte de 438 elm.!
remvoeringsoppervlak voldoende voor de'l50
die 15 km per uur barder rijdt en 30 kg
meer totaa1gewieht beeft. De praktllk zal
ongetwijfeld bewesen hebben dat :rading
Diet optreedt. ook al ligt het remoppervlak
Iets onder het gemiddelde cijfer In relatie
tot het G.V.W.
Niet In de beschrijving genoemd, doch
aangekondlgd door de heer Coolen, is een
klepje dat bij maximum. pedaaldruk een
bepaalde remoUedruk In de belde acbter-
wielen toestaat. Zo'n klepie beschreven we
het vorlg jaar ook reeds ter gelegenheid
van de introductie van de Renault On-
dine; het voorkomt sUp op de plotseling
dynamisch ontlastte achterwielen bij een
'IlOOdremming.

Uitvoering.
Aan de uitvoering werd :zeer weinig ge-
wijzigd; er waren ook niet veel wensen
meer. Wil mea lets moois dan kan DAF nu
de Daffodil leveren, wiens inwendige ervan
getuigt dat het werd gecompleteerd door
Beden met veel smaak.

seconden mag een goede prestatie genoemd
worden.
De wegligging van de 'l50 bleek zelfs nog
beter dan we van de 800 (eerste type mel
1959) gewend waren. Aanmerkel.\.ik vei'min.-
derd is inderdaad bet geruis in de wageil.
Voor het normale gebruik dat men van
auto's heden ten dage maakt. we zouden
willen zeggen kan maken, lijkt ODS de
DAF 'lOOalleszins voldoende.

En tenslotte de 600?
De2e blijft bestaan, maar lijkt nu als de
bekende druppel water op de 'lOO.Want de
motor van de 750 werd verkleind tot 600 ce
en de varlomatic + bediening + wielop-
hanging %!jn bij de 600 cc editie precies
gelijk aan die van de 'lSO. Ter overtuiging
nog even het vergelijkende staatje tussen.
7SO en 600 cc.

motorinhoud
boring x slB.g
max. koppel
t/min (ntkg)
pk t/min.
comp~everhoudlng
overbrenging transm.
eigen gewicht kg
totaal geladen
gewicht kg
banden
acceleratie van
0--80 in sec.
topsnelheid km/uur
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Korte rij-impressies.
Het Circuit van Zandvoort stond ter be-
IIChikking van de pers om de DAF '150 te
beproeven. Nu Is bet beproeven van een
auto met een volmaakte automatische trans-
missie steeds een volledi&, andere bezigheid
dan het testen van auto's met normale
transmissie. Spectaculaire uitlaattonen en
toerentallen %!jn er ,,niet bij", maar een
optrekken van 0 tot 80 km per uur in 20

750 ee
'146 <!C

855x 65

600 ee
590 cc
76x65

5,8/2800 4,5/2'100
80/4000 22/4000

7,1: 1
18,4-3,9:1 18,7-4,5:1

860 650

990 900
5,20 v 12 (4 ply.)

20 S5
105 90

Deze "ghost view" tum
de nieuwe DAF 750, ge-
tekend doGT P. Oliesla-
gers onthult details van
de constructie.
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