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Eerste vluchtige

kennismal{illg

met

~~GlasS 1004"

door

HANS HUGENHOLZ

In een tijd. waarin de kopers op de
Europese automarkt duidelijk hun
keuze bepaald hebben op de klasse
tussen 900 en 1200 cc. heeft de Hans
Glas GmbH, een der zeer weinige auto-
mobielfabrieken die nog geheel in han-
den van één familie zijn, ook haar
bakens verzet. Het was eveneens dui-
delijk dat de naam Goggomobil, die de
kleine tweetakt-wagans van de firma
jarenlang droegen, tevens tot het ver-
leden zou moeten gaan behoren. Want
in vele kringen was de naam Goggo-
mobil synoniem met een klein autootje.
En hoewel de 300 en 400 cc modellen
waren gevolgd door een T 700 met
vlak kc tweeci Iinderrnotor ac hterin,
loch stond het VOO1' de fahriek ill
Dingolfing vast dat men de bus niet
mocht missen en derhalve nam men
de beslissing elm wagen te bouwen in
de I L. klasse. Nu is een fabriek die
180 wagens per dag maakt en dus een
jaarproduktie van ongeveer 45.000 wa-
gens heeft, niet groot en dus zocht
men naar een wagen. die aan een spe-
dale vraag kon voldoen. Om nu a l
meteen in het kool' van de kleine 1 L.
gebruikswagens mee te gaan blazen
zou de moeilijke consequentie hebben
dat, wanneer deze wagen in de smaak
viel. de vraag veel te groot zou zijn
voor de produktiecapaciteit.
Men ontwierp toen de Glas S 1004, een
vlotte sport-coupe, waarin zeker twee
kinderen op de achterbank mee kun-
nen, maar die geen 4-zitter is.

Boven: de Glas Coupé S 1004 mer. d~
temperamenl1>olle 42 pli: !';erólillder in-
lijn-motor TIIet bove'lliggendl' Hokkenu.~.
De wilgen heelt een grote bagageruim!."

mede omdat her. reserl!<!wie! onder d,'
!tw![)rkap is ,mdHgeuTuçht.

Middell.· de bO~on(kr interessall Ie motoT
m.et zvn speciale aandrijving )Jan Iwt

nokkenastandwie! 1ian buiten gezien.

Onder: uOkkenaslandll,iel en bijzondeTe

kOl'kl<'pcommando bij de S 1004 machine.
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Een chassis dat met enige wijzigingen
prima voldeed, was er al. Voor de
motor besloot men iets geheel nieuws
op tOIlW te zetten en daarin is de fa-
milie Glas wonderwel geslaagd. Men
ging uit van het feit dat een 4-takt 4-
cilinder met bovenliggende nokkenas
de mooiste constructie was. omdat men
naar boven toe ruim 1000 toeren pel'
minuut meel' kon halen dan met een
conventionele lichterstangmotor. Maal'
deze constructie is ook duurder, voor-
namelijk door de aandrijving. Nu was
er echter in de fabriek in Dingolfing
een waterrem. waarop een gelande
plastic driin-icrn over tandwielen lo-
pende. al een tijdlang prirna functio-
neerde. Continental leverde VOOI' Glas
een aandrijfstrip (strip, want bet is
een heel platte, dunne riem met een
kern van 19 staaldraden en aan de bin-
nenzijde plastic verta nding l. d ie een
zwaar nokkenas-tandwiel aandrijft.
Dit wiel is zwaar. omdat het een vlieg-
wieleffect hebben moet om de sterk
wisselende drukken up de nokkenas op
te vangen. Dit gebeurt nu 7.0 goed, dat
op proefmotoren de riemen al 100.000
km meegegaan zijn zonder sI ijtagever-
sch ij nsel en.

De 4-cilinder motor heeft een boring en
slag van 72 x lil mm (is dus overvier-
kant) en bezit een mooi-gevormde ver-
brandingskamer met radiale kloppon.
Een bijzonder aardige oplossing is, dat
de stalen tuimelaars niet meel' om een
asje draaien maar alk aan de boven-
z ijde een opening hebben waarin eell
;;lel hout. met ,c:ellard stalen kogel het
draalpunt vormt. De smering Vim dl'

nokken is ideaal. omdat up liet punt
waar nok en tuimelaar elkaar raken,
cell oliestraaltje gericht wordt. De
krukas is 5 maal gel<lgl'rd; de motor
toert zeer gemakkelijk op naar 7000
en levert 42 pk.

De voorver-ing is onafhankelijk en ach-
ter vinden we een vaste as met haH-
elliptische veren, terwijl de schok-
brekers rondom telescoop-schokbre-
kers zijn.

De coupé is ruim en de stoeltjes zijr:
zeer comfortabel. Ze kunnen VI,>O]'-en
achteruit schuiven over flinke afstand
en ook de rugleuning kan versteld
worden. Dit is zeer belangrijk. Het
stuurwiel heeft een halve claxonring
en de rand is lekker dun. De besturing
is Jicht onderstuurd en zeel' precies.
Es is dus volop beenruimte en de scha-
keling met een gewoon handle direct
op de bak is ma kkel ijk. Er is echter één

bezwaar tegen nl. dat de schakeling
andersom ligt als hij andere versnel-
lingsbakken, zodat de eerste naar de
rijder toe- en beneden ligt en twee
omhoog. Drie is dan weel' omlaag en
van de rijder af en viel' omhoog. Men
moel daar even aan wennen. Alle ver-
sne IIingen z ijn gesy neh roniseerd.

Het aardige dashboard heeft links een
toerenteller en in het midden voor hel
stuur een speedometer met totaalteller.
Rechts een meter voor benzine en
koelwatertemperatuur. Alle verdere
knoppen en lichten liggen goed onder
het bereik van de rijder,

Grote panoramische voor- en achter-
ruiten en hoge zijruiten geven een bij-
zonder goed zicht rondom en de ba-
gageruimte is fors van afmeting. Ook
heeft men het reservewiel onder de
motorkap onder weten te brengen. zo-
dat dit de kofferruimte niet verkleint.
Een aantal wagens werden op het Cir-
cuit val) Zandvoort door journalisten
gereden en algemeen werd vastgesteld
dat de wegligging Iormidabcl was, Een
ronde van 2 min. 35 met twee personen
wees al op grote mogelijkheden. Een
leeggewicht van 740 kg is dan ook niet
hoog en de 42 pk van dit op7.ienbaren-
de motortje wisten daar hest ['<HId mee.

Later reed een sport wagencoureur er
warempel een rundje mee van 2 min.
28.7 sec .. dus in de omgeving van 102
km/u. De wegligging was '.f'el' goed en
het bleek praktisch onmogelijk om de
wag-en van achteren weg te laten
schuiven. In d•• denk versnelling werd
tegen de 100 km hereikt maar ook de
2e had <.:\>nlang bereik. Dl' top van (it'
wagen ligt bij ongeveer 135 km.

De uiterlijke lijnen van deze Gla~ S
1004 geven de indruk van een veel gro-
tere wagen door hun zuiverheid en het
ontbreken van chroornstr ips en andere
.,vel'sieringen". De roestvrij stalen
bumpers lopen mooi rond en de help
uitvoering is uiterst verzorgd. Het laat
zieh dan ook wel aanzien, dat cl'
liefhebbers voor den' sportcoupé te
vinden zullen zijn. Een prijs van f 7(;95
is natuurlijk niet laag. mail I' de presta-
ties liggen zeker wcl in die pr-ijsklasse.

Door z ijn verf'rlssende origlnali teil
brengt de Glas S 1004 een nieuw geluid
in ons wagenpark. Plannen voor een
vierxitter zijn el' wel, maal' de uitvoe-
ring daarvan zal nog wel even op zich
laten wachten. Intussen: proficiat S
1004!1

BOven: r/oo"""d,' .,."" d" S JIJ()4 """,IIi,,,·
d~'/{á18 l~(!U de l'fHl ..;;:rn/c~tj(-' nllr ,Jp wu-
lerrwk"el<le I Uir.. "i"r{'iliJHler mpr. .'i
mnnl !w1nycrd" kl'tllw.'.
Ondpr; dODrsHI~r1e ni rr de t~UijjdjJrko~J.
Let (Jp dl' l rd Ille[(w rs t:u up d!) sret-
huPttjes~ ·waarmee h~)r k/ppm.e('halli,sm"
km. 11'0r(/"" I>OfI"CC!/elr/. DI' 1",,.,,,,1;(/-
!"," d" Hokkel!as I.'in dt IWll r i(llwri ti g (Ju:,
i'l lier. dUnde-rlwprlekscl.

V'~'L'G R •..ICJEI\I ~E-r • - •
MIXO DESMO Als JRttCJ'Wf..1ma nl/'
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