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De R of! met afles open, wat open kan. De foto geelt o.a. enig Idee van de bagageruimte achter de achterbank en toont de g7'0otte van de roldakopening. Enkele
maten, die er in de tekst bij ingeschoten ziJn.: totale breedte 1,49 m., hoogte (onbelast) 1.53 m. en (belast) 1.40 m. Vrijdag
boven de grond (beloot) 20 cm.

Modernste Autotechniek

op de Weegschaal

door

Ir.

J. W. van

Warnelen

Renault R4 een van de interessantste
(I)

creaties der hedendaagse auto-industrie

Wanneer een automobielconstructeur
zich zet aan het ontwerp van een
personenauto in het combinatiewagengenre, welke voor een heel lage prijs
en bij minimale onderhoudsbehoeften
een maximum aan ruimte moet bieden, en op zeer slechte, eventueel
ongebaande wegen bruikbaar dient te
zijn - en als hij in zijn streven naar
doelmatigheid-vó6r-alles
consequent
kan blijven, omdat het uit- en inwendig aspect van de wagen er weinig
toe doet - dan is het slechts logisch,
dat er een automobiel ontstaat, die in
verscheidene opzichten aan de 2 CV
van Citroën doet denken. Het is derhalve onzinnig om in de R 4 van Renault "na-aperij"
van de populaire
"Eend" te willen zien, maar zo hier
en daar gebeurt het niettemin.
Neem het belangrijke punt voorwielaandrijving! Al jaren geleden heeft
Monsieur Fernand Picard, "Directeur

cIes Etudes et Recherches de la Régie
Nationale des Usines Renault", op de
een of andere receptie eens tegen
schrijver dezes gezegd: "We zijn allerminst aan de motor-achterin "getrouwd", hoeveel succes de toepassing
ervan ons ook bezorgd heeft. Indien
het op een gegeven moment voor een
bepaald type auto doelmatiger lijkt,
de gehele mikmak v6órin te concentreren, dan zullen we dat zeker niet
nalaten. Het zou al bijzonder onverstandig zijn om zich door psychologische motieven in het concurrentievlak te laten weerhouden van het
streven naar de grootst mogelij ke technische efficiency!" Waarop deze vooraanstaande
automobielingenieur
met
het uiterlijk
van een gemoedelijke
dorpsonderwijzer de inhoud van zijn
glas met de grootst mogelijke technische efficiency achterover wipte, mededeelde dat het hem hoogst aange-

naam was geweest, en op zijn korte
beentjes wegstiefelde met een haast
alsof hij nog van drie klassen de sommen moest nazien.
Bij een combinatiewagen met achterdeur is machinerie achterin alleen
maar lastig al toonden Fiat en
VW, hoe die handicap met het nodige
vernuft vèr-gaand kan worden beperkt en de R 4 heeft daarom
vóórwielaandrijving.
Haar zitbanken
vertonen
enige overeenkomst
met
die van de 2 CV omdat nu eenmaal
géén ander systeem een zó gunstige
combinatie van comfort, kostprijs, gewicht en omvang verschaft. En zijn
vering is óók ultra-soepel. aangezien
dit voor de bruikbaarheid
Op hobbelige landweggetjes e.d. wordt ver~
eist. Maar laat men toch vooral wijzer zijn dan over "imiteren" te spreken .... !
Voortbouwen op goede ideeën van
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anderen ~ dat doet vrijwel iedere
fabrikant op zijn tijd, en zolang het
niet z6 ver komt, dat een zelf hêél
weinig tot de algemene
technische
vooruitgang
bijdragende
producent
systematisch
profiteert
van wat zijn
collega's uitdenken,
wordt dit in de
automobielindustrie
als doodgewoon
beschouwd.
Haar
clientèle
zou er
trouwens slecht bij varen indien het
ànders was ....
Wat de commercieel-politieke
kan]
van de zaak betreft: ongetwijfeld richt
Renault zich met de R 4 tot, onder
méér, die markt voor een zuiver
utilitaire auto van hyper-economisch
type, een goedkoop en efficiënt transportwerktuig
~ welke indertijd door
Citroën met aanvankelijk
matig, naderhand
groot succes is aangeboord
en bewerkt.
In de wereld der vrije
concurrentie
Is dat nu eenmaal
het
goed recht van iedere fabrikant,
en
het ligt voor de hand, dat hij het
in bepaalde opzichten gemakkelijker
zal krijgen dan degene die het pionierswerk
verrichtte,
daarbij
onvermijdelijk fouten makend
welke de
later startende rivaal kan vermijden,
voor zover hij ze onderkend heeft.
Het internationale
afzetgebied
waarom het in dit geval gaat \ en dat pel'
saldo gedeeltelijk
nog braak
ligt)
lijkt overigens groot genoeg te zijn
voor de, al dan niet "vreemdzame",
co-existentie
van twee gelijksoortige
maar ook niet méér dan gelijks66rtige autotypen
als de 2 CV en de
R 4. Zij kunnen
en zullen daarom
nog wel in elkaars vaarwater
zitten
met een intensiteit
die begrijpelijkerwijs
van de marktsituatie
in
bijv. de verschillende
exportlanden
afhangt - en het verloop van de Nederlandse
cijfers voor de kentekenbewijsafgiften wettigt de veronderstelling, dat dit Renault-model het Lelijke
Eendje danig onder de duiven schiet
zonder zelf nu direct een Schone
Zwaan te zijn.
De zo vaak ten voorbeeld
gestelde
"broodje'S-bij-de~bakker"
worden
in
feite tot een traag-verkocht
artikel
gedegradeerd
door
het
afzettempo
van de R 4 hier te lande: gemiddeld
ruim 600 stuks per maand, dit jaar!
Dit lijkt ons min of meer voor aap
te zetten met de mening, dat op het
zozeer gewilde
produkt
in kwestie
nogal wat aan te merken valt; dat
Renault in sommige opzichten en op
bepaalde punten de kans heeft verzuimd om van deze belangrijke schepping een nog aantrekkelijker
propositie te maken dan ze thans reeds
vormt.
We achten dit laatste - om op die
aap terug te komen - géénszins strijdig met het grote commerciële succes
van de R 4, want we zien daarin een
bevestiging van wat óók onze opinie
is: dat het Renault-produkt
in zijn
hoofdzaken
een
té opvallend-hoge
"value for money" biedt om door een
aantal kritiek-uitlokkende
bijzaken
van een zëér voorspoedige carrière te
kunnen worden afgehouden.

Wanneer hieronder van R 4 wordt gesproken, bedoelen we dit als algemene type-aanduiding,
en gaat het
overigens aldoor om hel model R4L,
d.i. de verreweg
meest
gevraagde
zes-raams-wagen
met complete
uitrusting, van f 4400,-. Het vier-raarnsmodel R 4 "tout court", kostend f 4100,
is op een paar details na in technisch
opzicht identiek, maar heeft een zoveel meer spartaans
afgewerkte
en
uitgeruste
carrosserie,
dat de allermeeste kopers die f 300,- extra wel
ergens vandaan krabben.
Kennelijk
sleehts op één technisch
punt heeft Renault's
constructeursteam géén "carte blanche" gekregen:
de viereil inder-in-Iiln
motor van de
4 CV moest ook voor de R 4 worden
gebruikt
(detailwijzigingen
daargelaten). Aan deze conventionele, in honderdduizenden
exemplaren
beproefde
krachtbron, met een kast vol verdiende sporen, behoefden uiteraard generlei ontwikkelingskosten
meer te worden besteed, terwijl ze met bestaande
outillage zeer economisch te produceren is. Uit hoofde van zijn 54,5 mm
boring en 80 mm slag, behoort de
750-cc~vierpitter
echter nog tot het
ouderwetse
langslag-type,
met relatief hoge zuigersnelheden
voor een
bepaald toerental. Zijn inbouw, volledig àchter de hartlijn der voorwielen, doet méér carrossabele
lengte
verloren gaan dan met een modern,
van meet af als zodanig ontworpen
vóórwielaandrijvingsaggregaat
het geval pleegt te zijn. De bedoelde motoropstelling
leidt verder nog tot een
gewichtsverdeling,
over vóór- en achteras, die speciaal bij volbezette wagen een procentueel lagere, dus minder gunstige, drijfwielbela.sting
geeft
dan de meeste "traction avant"-typen
hebben, namelijk 45 %. Met één of
twee personen aan boord is de gewichtsverdeling
net andersom:
55 OIo
vóór, 45 % achter.
Dat het handhaven van de 4 CV~motor de voorwiel-aandrijvende
machinerie betrekkelijk làng maakt, valt in
de praktijk nauwelijks
op; dank zij
het gekozen carrosseriemodel
biedt de
R 4 toch een ongewoon grote passagiers- en goederen-ruimte
voor haar
totale lengte van 3,65 meter, indien
men gewone personenauto-maatstaven
aanlegt.
De technische
objectiviteit
dwingt intussen tot de erkenning, dat
diezelfde royale accomodatie beschikbaar had kunnen komen in een kortere en dus ook lichtere wagen, met
een gunstiger
gewichtsverdeling,
als
niet de genoemde
concessie inzake
de krachtbron-keuze
was gedaan. Van
de ermee
bereikte
kostenbeperking
profiteert de koper overigens in principe méé.
Met een bruto-vermogen
van 26,5
SAE~pk en een dito max. koppel van
5,6 kgm, heeft de motor nog dezelfde
prestatiemerken
als in zijn 4CV-periode. Dit zou ook helemaal begrijpelijk zijn, ware het niet, dat hij om
mysterieuze redenen voor de levering
van dat onverhoogde
vermogen
300

toeren méér blijkt te moeten maken
(4500 versus
4200 omw/min),
en
daarbij van een verhoogde compressieverhouding
profiteert
(8,5 inplaats
van 7,75 . 1). Deze laatste maatregel
zou in principe ter verhoging van de
bedrijfszuinigheid
kunnen zijn getroffen, maar sorteert dan toch géén effeet in de praktijk, omdat het gebruik
van superbenzine erdoor nodig is gemaakt.
Het naar tegenwoordige
normen lage
specifiek vermogen
van 35 pk per
liter, bruto, stemt op zichzelf wel
overeen met een doelmatig karakter
voor de krachtbron van een autotype
als dit. Er zit echter, zowel uit technisch als uit economisch oogpunt, iets
zeer onbevredigends
in het feit, dat
"super" wordt vereist om een, voor
750 cc zo bescheiden bruto-vermogen
als 26,5 pk ontwikkeld te krijgen. In
de praktijk wordt deze tegenstrijdigheid in zekere zin geaccentueerd doordat de motor-biceps een tikje aan de
magere kant blijken te zijn voor een,
vol-beladen, tenslotte 950 kg wegend
vehikel, met dTÎ.eversneUingsbak. Ook
al verlangt
men dan logischerwijs
geen markante
snelheidscapaciteiten
van een puur utiliteitsmodel ... Bij stadsverkeers-acceleratie
en onder
dergelijke omstandigheden
maakt dl'
R4 een alleszins vlotte, pittige indruk,
zózeer zelfs, dat hierdoor een algemeen prestatieniveau
wordt gesuggereerd dat dit model in feite niet kau
opbrengen. De bedoelde levendigheid
neemt bij stijging van het rijtempo
begrijpelijkerwijs
des te eerder
aI
naarmate de wagen zwaarder is geladen. Voor een machine met de gegeven koppel- en vermogenswaarden
maakt het nu eenmaal véél uit, of er
670 kg (gewicht met bestuurder)
dan
wel 950 kg getrokken moet worden
een "verzwaring"
met meer dan
40 % - en ze laat dat bij het accelereren en klimmen terdege merken.
Onze
beste
topsnelheidsmetingsuitkomst van een drietal wagens was
94 km/u, en mede te oordelen naar
"roadtest"-resultaten
uit andere landen is circa 95 inderdaad "de" top van
de R4. We stellen het aldus, omdat de
laagste opgave van fabriekszijde
(uit
een technisch
document
boven
de
naam Picard) toch altijd nog spreekt
van 100 km/uur.
De prototypen .en/of vóórserie-exemplaren hebben dat maximum dan zeker gehaald, en het serieprodukt heeft
of een hogere voortbewegingsweer~
stand of een minder sterke motor dit laatste uit technisch oogpunt verreweg het waarschijnlijst.
Vier van de vijf factoren die eraan
schuldig kunnen zijn, zullen ook het
optrekken bij hoge snelheid nadelig beinvloeden, hetgeen ons voor de gebruikerspraktijk
van meestal méér betekenis lijkt dan het topsnelheidstekort
van 5 km/u op zichzelf. En waarin
wellicht een gedeeltelijke
verklaring
schuilt voor het ietwat teleurstellende
resultaat
van de acceleratiemetingen
over het gebruikelijke
interval
van
439
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o tot 80 km/u. De R4, met 2 personen
bezet, heeft hiervoor gemiddeld 32
sec. nodig. (De invloed van de versnellingsbak
op het prestatiebeeld
komt hieronder nog aan de orde.)
Het gebruik van een bestaande motor
was gelukkig géén beletsel voor de
invoering van een koe!ingsnouveaute,
waarmee Renault een zeer opmerkelijke bijdrage tot de vereenvoudiging
van het automobielonderhoud
geleverd heeft, en welke sindsdien ook
al bij de nieuwe Floride en de R 8
werd toegepast.
Een vergelijkende beoordeling van de
doelmatigheid van resp. lucht- en waterkoeling voor de automotor is een
ingewikkelde geschiedenis, omdat de
aard van de koeling in heel wat méér
opzichten invloed blijkt te hebben dan
de buitenstaander over het algemeen
vermoedt, terwijl géén twee beoordelaars - bij wijze van spreken - het
er over eens zijn, welke praktische
betekenis aan een bepaald voor- of
nadeel van een der beide systemen
moet worden
toegekend.
Het ligt
trouwens voor de hand, dat deze betekenis met het type van de motor en
van de auto kan variëren, maar bovendien spelen individuele waarderingsverschillen hierbij een grote rol.
Nu kan men in die vergelijking tussen lucht- en waterkoelingskenmerken vrij radicaal het vereenvoudigingsmes zetten zonder ongelukken
te begaan, en we geloven dat - van
gebruikersstandpunt
bezien - de situatie zo ongeveer hierop neerkomt:
als de gemiddelde automobilist be~
vrijd wordt van de zorg die een wa1erkoelsysteem vergt en berokkent -van de antlvrles-beaoeklng in het bijzonder dan heeft voor hem de
luchtkoeling
haar
attractie
vrijwel
verloren. De grotere kwetsbaarheid
van de waterkoelingsapparatuur
(een
bezwaar dat bij een moderne wagen
van niet te hoge ouderdom tenslotte
, erg meevalt) accepteert hij nog wel
als een billijke "prijs" voor enkele
technische
vloeistofkoelings voordelen
waarvan hem het belang, zo nodig,
wordt uiteengezet.
Met vervulling van deze automobîlistenwens de concurrentie-positie
der
waterkoeling aanzienlijk versterken-edat heeft men nu gedaan te Billancourt.
Aan de fabriek wordt het koelsysteem
gevuld met een niet-bevriezende vloeistof en dan "voor altijd" hermetisch
afgesloten en verzegeld. De autogebruiker behoeft er niet meer naar om
te kijken; er kan noch door verdamping, noch als gevolg van warmteuitzetting,
vloeistofverlies
ontstaan.
Wat het volledig gevulde motorkoelmantel-radiator-complex
bij temperatuurstijging
aan
vloeistof
te veel
krijgt, verdwijnt
automatisch
naar
een, eveneens gesloten, expansievat
(om een centrale-verwarmings- term
te gebruiken) dat in de rechter voorwielkast ondergebracht en door een
nauwe leiding met de radiator ge-

Van de voorwielaandrijving
zijn hier nog eens apart afgebeeld de twee homoldnetische koppelingen
voor de beide drijfCl3einden_ De bin11.e:n.ste,van het Weiss-kogelgroef-type neemt tevens de zijwaartse
(a.xiale) beweging op, welke de drijfas bij he,
op en neer veren ten opzichte van de koppeling mo ••t maken. De buitenste homokinetische koppeling
(wielzijde) is een sromenstel van 2 normale cardankoppe!illfJr<tl.
Op deze tekening komt niet tot uiting hoe de dTijfas van differentieel
naaT wiel niet
zuiver lOodrecht op de wagen-Iangsa8, doelt iets naar achteren loopt (zie de tekst)

koppeld is. Wanneer de koelsysteeminhoud afkoelt en daarbij inkrimpt,
wordt er vloeistof uit dat "bufferreservoir" teruggezogen.
Het antivries-mengsel in kwestie, dat
geen "smulTÎe" vormt en waaraan
een corrosie-werend middel is toegevoegd, heeft een vriespunt beneden
~4D' C (aodat het hier te lande zelîs
in de laatste week van juni nog volkomen vloeibaar bleef) en kookt onder atmosferische druk bij 110', bij de
in het koelsysteem heersende overdruk dus op nog hogere temperatuur.
Een verklikkerlampje
in het instrumentenpaneel gaat bij 113' branden
als waarschuwing
dat de motor te
warm wordt, hetgeen niet behoeft te
betekenen dat de vloeistof dan kookt.
Enig zichtbaar symptoom van koken
kan er natuurlijk
niet zijn, maar
misschien wordt bij stilstaande motor
het "borrelen" hóórbaar. Op de nu
extra-belangrijke
gezondheid van het
waarschuwingslampje bestaat een goede controle; het moet namelijk branden zolang de motor "koud" is (vloeistof beneden 40' C) en uit dien hoofde over het algemeen nog de chokeknop-tussenstand
voor versneld stationair draaien verlangt.
Zoals men weet, vraagt een zo effi~
ciënt mogelijke motorwerking feitelijk
een hogere koelmiddeltemperatuur dan
in een "open" systeem, met water,

kan worden nagestreefd
zonder de
reservemarge
tot 100' ontoelaatbaar
klein te maken. Dat het bij de R4
wèl mogelijk was, de thermostaat pas
bij 94' volledig te laten opengaan
(openingsbegin bij 84'), is dan ook
een rendementa-verhogende
en daardoor verbruiks-verlagende
maatregel,
en als zodanig een allesbehalve te
verwaarlozen winstpunt van deze koeling met een hoog-kokende vloeistof
onder druk.
Nu is het, onder een lichte overdruk
werkende koelsysteem, met luchtdicht
sluitende radiatordop, al geruime tijd
een normaal kenmerk van moderne
autotypen, en de toevoeging van een
expansievat, om de afsluiting volledig
en definitief te kunnen maken, lijkt
een betrekkelijk
voor de hand liggend denkbeeld te zijn. Een dusdanige
voorstelling van zaken betekent echter een miskenning van de Renaultprestatie. Het idee mag dichtbij of
ver-af hebhen gelegen - men is er
dan toch maar "op gekomen", en
bracht
vervolgens
een constructief
doelmatige uitwerking ervan binnen
het fabricagekosten-budget
van een
bepaald heel goedkope automobiel!
Als we overstappen naar de transmissie, moet er een toontje lager worden gezongen zolang het om de versnellingsbak
gaat. Het zij ronduit er-
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kend, dat we - met alle respect voor
het belang van de prijsfactor de
beperking tot drie versnellingen en
het bij oe laagste weglaten van een
svncnronrsatiemechanisme,
niet anders
kunnen zien dan als een zuirugheid
die de wijsheid bedriegt. Hele volksstammen bekijken bet trouwens net zo.
In dit verband. verdient overweging,
ten eerste, dat de R 4 om evidente
redenen dikwijls onervaren
en ook
wel blijvend min-vaardige
bestuurders zal krijgen; en ten tweede, dat
de motor, voor aandrijving van de
flink beladen wagen, aan samenwerking met een goed "gesorteerde" versnellingsbak dUidelijK. behoefte heeft.
Dit hangt natuurlijk samen met bet
niet al te royale vermogen, maar ook
met de omstandigheid dat deze machine niet over een zo breed toerentalgebied "prettig" bruikbaar is als
men wensen zou en als normaal zou
zijn. De meeste bestuurders
zullen
o.i, overgaan, bewust of onbewust, tot
het vennijden van én de hoogste
draaisnelheidszöne -- omdat de motor
daar nogal onrustig wordt - én de
betrekkelijk lage toerentallen, wegens
de
hierbij
optredende
resonantie
("dreunen")
in de earrosserlebeplaung' enz. Begrijpelijkerwijs
zijn bij
dit onvervalste utiliteitsvoertuig
van
lage prijs geen uitgebreide geluid- en
trill ingdempings-maatregelen
toegepast.
(We dienen hieraan toe te voegen dat
bij de verschillende, dool' ons bereden
R 4-exemplaren
zowel de motorsouplesse als de bovenbedoelde "brom"neigingen van het plaatwerk
nogal
varieerden, en dat een wagen uit oe
recente produktie zich bleek te onderscheiden door een duidelijk constateerbare vooruitgang op beide punten en een zekere motorische verfijning in bet algemeen).
Men streeft dus sterker dan anders
'ernaar, de motor steeds in het middelbare toerentalgebied te houden, en
dat impliceert een extra-beroep op de
gangwissel - met echter slechts één
gemakkelijk
inschakelbare
overbrenging onder de hoogste. Deze 2de versnelling, logischerwijs aanmerkelijk lager dan de 3de, heeft een "absolute"
topsnelheid
van 64 km/u (bij het
maximale
motortoerental
van 4800
omw/min) doch naar "gevoel en gehoor" is 60 welletjes. Anderzijds ligt
die 2de onvermijdelijk
nog wel zó
ver boven de lste, dat het vaker dan
bij uitzondering nodig is om op de ongesynchroniseerde
laagste overbrenging terug te schakelen, hetgeen "dubbel-koppelen met tussengas" vereist.
De ongeroutineerde of niet-za-handige
bestuurder
zal zich daaraan
zoveel
mogelijk proberen te onttrekken, en
men kan slechts hopen, dat het uitvoeren der bedoelde manoeuvre - nu
ook weer geen hèksentoer - hem vlot
.genoeg afgaat tegen de tijd dat hij
met de volgeladen R 4 voor een vakantietacht naar bergachtige contreien
vertrekt. Want dáár wordt "terug-op·
èên" schering en inslag ....

Het versnellingshandle
steekt uit het
dashboard horizontaal naar achteren,
en bij het op en neer schakelen tussen "twee" en "drie" laat het gemak
van bediening niets te wensen over.

Men hoort in vakkringen nogal eens
beweren, dat voor de "ontechnische"
bestuurdersmeerderheid
van een utiliteitsmodel
zonder prestatie-pretenties drie versnellingen eigenlijk de

Tot het votledtg

gesloten en Vel'Zegetde motorkoeisysteem van de R 4, permanent
gevuld, oehooTt een. e:cpansievat in de l'echter voorwielkast. Voor het overige geeft deze tekening nog Oiizonde1'heden.van de verwarmIngsen ventilllltie-appal'atuur. De betekenis der verschiHende pijlen zal geen verklertng
behoeven.

met een antivries-oplossing

De achterwieldragende langsarmen worden afgeveerd door twee, in een onderoouwtraverse liggende torsiestaven, waaTVan de inoouw en de verstelling8Wijze (om de
wagenrcmlp een hogere of lagere stand te geven) het onderwerp der afzonderlijke
tekeningetjes vormen. Let op de plaats-oesparende montage der scllOkdempers.
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elke drijfas aan beide uiteinden een
kruiskoppeling heeft,
Tengevolge van de werking der voorveren maakt de wielas óók in het
verticale
vlak met de drijfas een
hoek; deze varieert uiteraard met de
~
veeruitslag. en is vrijwel gelijk aan
I
de hoek die om dezelfde reden tussen differentieelas
en drijfas ontstaat.
Ongeacht de grootte ervan, baart de
éérstbedoelde "knik" geen zorg, want
aan het wiel-uiteinde
van de drijfas
I,
zit al een homokinetische koppeling,
maar aan de differentieel-kant
ziet
het er anders uit,
De hoek ter plaatse - van een lagere
orde van grootte dan wielzwenkhoeken zijn - wordt bij voorwielaandrijvingstypen
over het algemeen klein
genoeg geacht om naast het differentieelhuis een gewone cardan- of flexibele koppeling te kunnen toepassen,
en de daaruit voortvloeiende, geringe
ongelijkmatigheid
in de drijfasrotatie
te accepteren.
Bij de zeer soepel geveerde R 4 echte!'
Op deze tekening !'all de voorve1"ing blijkl wel heel duidelijk, hoe wetmg plo.at.:/ kunnen
de voorwielen niet minder
behoefde te w01'den ingeruimd aan de lan.ge, dunne torsieveerstaaf, waarvan het
dan 22 cm op en neer veren, terwijl
elastisch verzet tegen verwringing door de onderste wielgeleidings-dwar$!ll'm de
de drijfassen betrekkelijk
kort zijn.
veerwerking levert. In de cirkeltjes de dwar$!ll'm-kogelgewnchten die ervoor zorgm
Als gevolg van deze twee factoren
dat de wietjusee zowel Op en neer bewegen a!s gezwenkt worden I<:an_
in combinatie, kan de hoek tussen
differentieelas en drijfas een zodanige
waarde krijgen, dat Renault het verstandig heeft geoordeeld, ook hier een
Laten we er even aan herinneren, dat
voorkeur verdienen boven vier. Met
homokinetische koppeling toe te pasvoor de verbinding
van twee assen
die opvatting kunnen we ons wel versen. Om dan meteen te profiteren van
enigen, rnáár . .. dan moet de motor
die een hoek met elkaar maken, een
de daarmee geschapen mogelij kheid,
speciale, zgn. homokinetische
koppe"er ook naar zijn", om van het schaeen elegante oplossing te geven aan
ling nodig is om te vermijden dat een
kelmechanisme nog te zwijgen! Zoals
een probleem dat bij voorwielaandrligelijkmatige rotatie van de drijvende
de zaken nu staan, vraagt de R 4 met
ving nogal eens moeilijkheden opleas in een óngelijkmatige,
d.W.Z. ritenige stemverheffing
om een "vier·
vert: de lengte verandering
welke de
misch fluctuerende, draaisnelheid van
bak" of - indien dit uitgesloten is en
drijfas moet kunnen ondergaan omde gedreven as wordt omgezet (zoals
blijft - in elk geval om eerste-verdat, bij hel op en neer veren van de
bij gebruik van een gewone kr-uissnelling-synchronisatie.
voorsteven, de afstand tussen de midkoppeling wél gebeurt).
Indien hel.
delpunten
van de binnenste
en de
Onder de hierboven
besproken omom de aandrijving
van bestuurbare
buitenste kruiskoppeling niet constant
standigheden frappeert het des te meer
autowielen
gaat, is slechts bij een
blijft.
kleine hoek tussen de assen het be- verwondering
wekken is nog iets
anders - hoe men bij Renault géén
doelde
ongeli] kmatigheidsverschijnsel
Meestal wordt tot dit doel de verkosten blijkt te hebben geschuwd om
nog zwak genoeg om toelaatbaar
te
binding tussen de drijfas
en één
de constructie der voorwielaandrijving
zijn.
kruiskoppeling
uitgevoerd
als
een
aan de hoogste eisen te laten volBij voorwielaandrijving
worden dan
schuifstuk van het ribben-in-groeven
doen!
ook algemeen homokinetische koppetype, en de goede werking hiervan
De kwaliteit van voorwielaandrijving
lingen voor de verbinding van drijfas
(met name wanneer het volle aan"draait" voor een belangrijk deel om
en wielas toegepast. Het houdt o.m.
drijfkoppel door de drijfas heen gaat)
de uitvoering der kruiskoppelingen, en
met de grootte van de max. wielis heel erg afhankelijk van voldoende
de daaraan gestelde eisen zijn hier
zwenkingshoek
verband, welke consmering. Mankeert daaraan iets, dar.
extra-hoog, omdat de hoeken waarstructie hiervoor wordt gekozen, en
ondervindt de schuifbeweging
weldra
over de aandrijflijn
dlfferentleelasRenault gebruikt het type dat opgezoveel weerstand, dat
ga maal' na!
drijfas-wielas
als gevolg van eensbouwd is uit twee gewone cardande vering stug wordt!
koppelingen
in een bepaalde stand
deels de vering en anderdeels de beVoor de binnenste homokinetische kopsturing der voorwielen wordt geknikt,
ten opzichte van elkaar. Nu kan ook
peling koos Renault daarom het type
beide een grotere dan de gebruikeeen dergelijke koppeling de genoemde
waarbij
de overbrenging
tot stand
lijke waarde kunnen krijgen,
hoek van 41 graden niet helemaal
komt door middel van kogels die in
Renault heeft zich op het standpunt
"halen", maar men heeft hierin op
bijzonder
gevormde
groeven
lopen.
gesteld, dat een voertuig als de R4
even listige als eenvoudige
manier
Een kenmerk ervan is, dat men de
héél kort dient te kunnen draaien,
weten te voorzien, De beide drijfbeide koppelinghelften
een eindje uit
ongeacht de handicap welke de voorassen lopen bij de R 4 niet zuiver
elkaar kan trekken zonder dat dit
wielaandrijving
in dit opzicht meehaaks op de langsas van de wagen,
aan de werking van hel stelsel iets
brengt, en inderdaad is de minimum
doeh bovenop gezien van het
verandert
of met een noemenswaardraaicirke!middellijn
van deze 3,65 m
differentieel
uit in lichte mate naar
dige wrijving gepaard gaat, hoe hoog
lange wagen (wielbasis 2,44 m) slechts
achteren
toe! Hierdoor
krijgt
het
de belasting in rotatiezin ook is. Deze
B,6 m "tussen trottoirs"
en 9,3 m
koppeling verricht dus op nagenoeg
voorwiel dat in een bocht de schuinste stand moet innemen, d.i, het bin"tussen muren". Daartoe moest het
ideale wijze tevens de functie welke
binnenste
voorwiel zó ver kunnen
nenste, de gelegenheid om enkele grilanders door het schuifstuk wordt verzwenken, dat dan tussen de wielas en
den verder te worden gezwenkt dan
vuld.
de drijfas de forse hoek van 41 graanders mogelijk zou zijn, Bezwaren
Voor een auto met a. voorwielaanden ingesloten wordt,
levert deze kunstgreep niet op, daar
drijving, b. zeer soepele vering, c.
"
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grote variaties in het ladinggewicht.
d. verplicht
grote vrijslag boven de
grond, is de weinig plaats vergende
wrsiestaaf ongetwijfeld het doelmatigste stalen-veer-type,
om verschillende
redenen. Eén ervan is de, bij het R 4onderstel natuur! ijk niet on ben u t gelaten mogelij kheid om door verstelling (verdraaiing)
van het "vaste" ui teinde der veerstaven de wagenromp
een hogere of lagere stand te geven.
(Wat men op die manier niet doel,
en niet kim doen, helaas, is hel wijzigen van de veerspunning
en daarmee van de soepelheidsgraad
der IH'ring!).
De torsiestaven
liggen bij de R 4 vóóraan overlangs, achteraan
overdwars,
evenwijdig en dicht achter elkaar, met
haaks op het vrije uiteinde de achterwieldragende
langsarm
bevestigd.
Als uitvloeisel van deze constructie
doet zich het merkwaardige feit voor,
dat de wielbasis rechts langer is dan
links, en wel ten bedrage van de afstand tussen de beide, dwarsliggende
veerstaven.
d.i. ongeveer 5 cm! Bij
niet-aangedreven
achterwielen
levert
dat generlei bezwaar op, en om hel
te vermijden had men niet kunnen
volstaan met de genoemde langsarmen
een ongelijke lengte te geven, daar
dan het ene wiel soepeler dan het
andere zou hebben geveerd. Ook de
veerstaven
hadden dus verschillend
moeten zijn (van dikte), hetgeen uil
een oogpunt van economische
pro-

Dringend verzoek
Zendt
steeds

aan alle adverteerders

ons Uw drukmaterialen,
zodanig dat deze

tektsten

en instructies

uiterlijk op de i0e van de maand
in het

bezit

VAN lONKHUYZEN

ziJn van

Drukkerij

en

- Montaubanstraat

duktie een nadeel was geweest waarvoor geen geldig motie! bestond.
Achteraan doet óók de liggende schokdemper-montage
er aan mee om tussen de wielen de maximale ruimte
vrij te houden voor de carrosserie.
Hierbij gaat het om een zgn. semizelfdragende
constructie,
in die zin,
dat het vloergedeelte feitelijk fungeert
als een platformchassis.
waarop de
vloerloze carrosserie
(zelf geheel gelast) met bouten bevestigd wordt. Demontabel. in de gangbare betekenis
van de term, zijn de vier spatbordpanelen en de voorwiel kasten, terwijl
het uit de scharnieren
lichten van
portieren en achterklep het werk van
een ogenblik is; dil alles uiteraard
ter bevordering
van een zo snel en
goedkoop mogelijk carrosserieschadeherstel,

De afwezigheid van elke machinerie
achter de motor werd bij de constructie van de onderbouw, het platform-chassis, terdege uitgebuit om de
wagen een lage vloer te geven, maar
toch óók de royale vrijslag boven de

Uitgeversbureau

13 - ZEIST

grond die voor het rijden over ongebaande
wegen onontbeerlijk
is. lil
verband met het laatstbedoelde
gebruik biedt de toepassing van overlangse torsiestaaf-voorveren
het belangrijke voordeel, dat de grote krachten welke de voorvering in ruw terrein op te nemen krijgt, pas aan het
veerstaaf-uiteinde
dus veel meel'
achterwaarts
- in de daar zèér stijve
onderbouw
worden geleid. De voorsteven van de wagen kon dientengevolge lichter
worden
geconstrueerd
dan anders mogelijk was geweest.
De gunstige wijze waarop de structuur van de wagen belast wordt, komt
trouwens duidelijk tot uiting in het,
voor zijn formaat en draagvcrmogen
opmerkelijk
lage gewicht van 570 kg
.xiroog".
We gaan nu sluiten voor het verzorgen
van de zender. Na de pauze verschijnen o.m. de rijkwaliteiten
ten tonele
en wordt de carrosserie-film
afgedraaid. Slotcommentaar
met optreden
van all e a rtiesten.

EEN GOEDE REMSPECIALIST
NEEMT GEEN RISICO
Hij is (terecht) kieskeurig,
aanschaffing van onderdelen
Hij koopt
HIj weet

waar het de
betreft.

niet zó maar een merk.
wat hij koopt.
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Renault R4
(II)

R4L (als besproken).
achteraan
het 1Iog eI'RI'Oudi{/l'r nitllel-rlerde
vierR 4 "zander meer" - j 3Q(I lager in Ini.i~. '" (Ia r 'Wt I m; tlder ,'~ r/;.o<"l,t.

-

J. w.

Ir.

een van de

van Wamelen

•

IIIteressantst

e

creaties der hedendaagse auto-industr'ie

Aan de hand van ïabrieksgegovens
omtrent de veren en de verdeling van
verschillende ladinggewichten over de
voor- en achterwielen kunnen een paal'
sommetjes met heel interessante uitkomst worden gemaakt.
Als het gewicht van de R4, rijklaar ca.
600 kg, aangevuld wordt tot het officieel toelaatbare maximum van 950 kg
- d.w.z. met 4 personen van 65 à 75
kg, plus 90 à 50 kg bagage - dan blijken van deze 350 kg lading er 87 op de
vóór- en 263 op de achterwielen terecht te komen. Bij een veersoepelheid
van 48 mm per 100 kg vóóraan en 42
mm per 100 kg achteraan (gemeten
(jail het wiel), betekent dit, dat de carrosserie vóóraan 4 cm en achteraan ca.
II cm "dieper" komt te liggen als ze
haar volle bezetting krijgt. Nu is de in
totaal beschikbare
veringsweg zeel'
royaal, Ill. 22 cm vóór en 30 cm achter,
alweer gemeten aan hei wiel. Desalniettemin zien we, dat bij het "vol-Jaden" van de wagen reeds 18 % resp.
37 '/. van die max. veerslag worden
verbruikt. Er resteren vóóraan 18 van
de 22 cm en achteraan 19 van de 30
cm, voor de eigenlijke vering tijdens
het rijden over wegoneffenheden.
Uit de aard der zaak onderstrepen deze cijfers in hun algemene betekenis

hel grote nul van een dusdanige uilvoering der veringsorganen,
dat de
"ligging" van de carrosserle niet dool'
hel ladinggewicht
beïnvloed
wordt
(zoals zich in het kader van luchtvering vrij eenvoudig laat organiseren).
Nu zal geen zinnig mens een dergelijke, relatief kostbare constructie bij een
zó goedkope auto verwachten of verlangen; het gaat ons hier dan ook om
een andere conclusie uit die cijfers. In
aanmerking genomen de daarin besloten liggende handicap, voor een "gewone" vering die de genoemde grote
ladinggewichtsvariaties
moet verwerken, heeft Renault bij de R 4 op o.l,
weinig minder dan opzienbarende wijze aangetoond, welk een zeer hoge veringskwaliteit nog kan worden bereikt
met technisch orthodoxe, simpele en
niet-kostbare middelen! Let wèl: het
bewuste veersysteem is ook in die zin
volkomen conventioneel, dat men niet
eens heeft gestreefd naar de toenemende veerstijfheid bij toenemende veeruitslagen, waarvoor ten koste van zekere constructieve
complicaties wel
kan worden gezorgd.
De mate waarin slechte wegdekken of
bestratingen onder dit Renaurt-model
worden "gladgestreken", valt al direct
op, maar ze stemt pas tot enthousias-

me, zodra blijkt dal deze souplesse niet
behoeft te worden betaald met een zeker gebrek aan bovenbouw-stabiliteit
bij hoge snelheden. En wanneer dan
nog verder aan de dag treedt, dat
een volledige bezetting van de WLIgen hem achteraan wel doet .Jnzakken" (zie de cijfers'), maar dat het op
slechte wegen toch slechts zeer zelden
tot .xloorslaan" van de veren komt, zolang men niet zo dwaas is, te gaan jagen over kui len -en - ga ten -col leeties.
Kennelijk wordt tot deze opmerkelijke
resultaten véél bijgedragen door een
voorlreffel ijke
schokdemperwerking.
en 't is daarom wel SpCciULI]
in dit geval
te hopen, dat de efficiency van die apparaten over een behoorlijk lange gebruikstermijn
volledig
gehandhaafd
blijft.
AI wekt de c01n./Ji1uuie van veringsen weg]jgging~-l\.w;diteit.en bij de H 4
vaak het tegengcstelde
vermoeden,
hèksen kunnen de heren in Billancourt
niet. Men wordt daaraan herinnerd buiten het gebied der vering overigens - wanneer bij het vol-Iaden der
drtedeurige
woon- en opslagruimte
achter de voorbank de achtersteven
in de knieën gaat, de gewichtsverdeling over vóór- en achierwielen omdraait, en het tevoren zo hoge peil van
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koersvastheid en stuurstabiliteit enigszins blijkt te dalen. Het is dan wel een
passende overpeinzing, dat het laadvermogen, waarmee dit verschijnsel samenhangt, vóór de komst van 't onderhavige Renault-model in deze prijsklasse doodeenvoudig niet bestond!
Voor compensatie van de invloed, die
sterke ladingsvarlaties op de richting
der koplichtbundels hebben, is in zoverre gezorgd, dat de koplampen over
een kleine hoek kunnen worden gekanteld met behulp van een lip aan de
lamprand. Men moet hiervoor dus de
wagen uit.
Wat de besturing betreft, heeft de fabriek op (kort gezegd) veiligheldsgronden begrijpelijkerwijs de voorkeur
gegeven aan een geprononceerd onderstuur-karakter. Een autotype met voorwielaandrijving bezit die neiging trouwens al van huis uit, en ze wordt nog
vergroot door de vóóraan gemonteerde torsiestang-stabilisator.
welke voorkomt dat de zo soepel afgeveerde carrosserie van de betrekkelijk hooggebouwde wagen in bochten nog verder
zijwaarts zou overhellen dan ze thans
al doet - dit laatste onvermijdelijk
en op zichzelf ook niet bezwaarlijk.
Voeg hierbij dat, terwille van een lichte bediening, een nogal sterke vertraging in het stuuroverbrengingsmechanisme werd toegepast, en men heeft de
verklaring, waarom de R 4 in scherpe
bochten ietwat "bewerkelijk"
is, en
moeizamer door "krummingen" en om
hoeken heen gnat. dan voor een voiluur van dit formaat nodig en gewenst
lijkt te zijn. In verband hiermee is er
dan nog een psychologisch effect: de
banden, althans die van Michelin, gedragen zich rijkelijk luidruchtig zodra
de wielbaan aanmerkelijk van de rechte lijn aIwijkt.
De wegvastheid in bochten laat - wel
te verstaan - niets te wensen over.
maar als onze naam Renault was (inplaats van Haas) dan zouden we bij de
R 4 de onnodig nadrukkelijke onderstuur-tendens enigszins afzwakken cn
het stuur wat meer "direct" laten werken. We zijn ervan overtuigd, dat het
merendeel der bestuurders ell -sters
graag een iets minder lichte bediening
accepteert om minder "draaiwerk" te
hebben op elke straathoek.
Noch bij de stuurinrichting of wielgeleidingsorganen, noch bij de drijfaskoppelingen of waar elders ook, valt
een smeernippel of ander smeerpunt
te bekennen. en het is wel interessant.
dat hier vier verschillende methoden
zijn toegepast om te vermijden dat een
draaipunt of gewricht periodiek smering nodig heeft. Het gaat daarbij om:
1. vrijwel volmaakt afdichtende opsluiting van een smeermiddelvoorraad
welke, wat kwantiteit en kwaliteit betreft, voor de gebruiksduur van de wagen kan dienen;
2. gebruik (voor één der draaipunt-delen) van metaal met poreuze structuur.
dat zich onder vacuum .,volzuigt" met
smeerolie, welke door capillaire werking steeds naar de oppervlakte dringt,

waarop
het
andere
draaipuntdeel
draagt;
3. gebruik (voor één der gewrichtsdelen) van een vaste stof met zó lage
wrijvingscoëfficiënt, dat het scharnierpunt droog kan functioneren met minimale slijtage (b.v, gegrafiteerd aluminium);
4. toepassing van rubber bussen e.d.
waarvan de elastische vervorming een
onderlinge schommelbeweging
(over
een kleine hoek) van twee gewrichtsdelen toelaat.
Omtrent het overige onderhoud verdient nog even vermelding, dat verversing van de motorolie en transmissie-olie slechts om de 5000 resp. 10.000
km dient te geschieden. Over het nooit
verversen van antivries hebben we het
al gehad.

Vooral ook door de indirecte besparing - het niet-hoeven-missen van de
wagen - is een dusdanige beperking
der onderhoudseisen economisch wél
zo belangrijk voor de gemiddelde gebruiker, als de invloed welke het op
zijn autokosten heeft. of hij 6 dan wel
7 liter benzine per 100 km verstookt.
Maar voorlopig is het nog dit laatste
waarvan Zwager Hendrik 's nachts
wakker ligt, alvorens te decideren welke auto hij koopt .... !
Neen, dit was géén aanloop tot de
mededeling dat de R 4 een knappe
dorst heeft. Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat bij stijgende rijsnelheid (met name in de buurt van het
maximum) het verbruik wat sterker
lijkt op te lopen dan bij lichte wagens
in het algemeen. De normale cijfers

De vonn van het achterpOTtier mali dan niet ""egaM. zijn. hij geeft de gTorJtsre
instapbTeedte waar die het meest nodig is, nl. op sclwuderhoogte. Snel demol1tabele
achterbank met vo!6p been- en hoofdTuimte
VOO1' ook lange "bezitters".
Vloer
geheel vlak. Vasle 1'11;1 În achterportieT.
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kan ze nog rechtop zetten ook. Niet,
dat we hierin de voornaamste charme
van het roldak zien.
De aankleding en afwerking van het
interieur hebben het strikt functionele
en utilitaire karakter, waaraan het publiek al heeft kunnen wennen door de
goede zorgen van de "Eend". (Nog
"utilitairder" is uiteraard de R 4 "tout
court".)
Moeren, schroeven,
kabels,
klemmen en stangetjes zitten engefatsoeneerd en onafged.ekt dáár, waar ze
terecht zijn gekomen.

De commandopost filet dive1'se, in het O-1'tikel beschreven
of ve1'melde bijzonde1'heden, o.u, het lle1'Snel1ingshanr!!e (grote witte knop), de ve1'warmÎngsappa1'llhm1'
(zwarte middenpartij), de opeu pakjt'sbll'rgplaatsen,
de twee venti!atiekleppen
onde1'
de voorruit,
en de opelliflgen
in de portieren,
wlM1'achte1' de bedieningshandles
liggen. De achteroitkijkspiegel
is inmiddels verplaatst.

voor een licht- tot matig-geladen R ,i
liggen zo tussen 6,0 en 6,8 liter per
100 km, maar wie voortdurend "aan
de 9{l zit", moet op een heel wat
hoger verbruik rekenen (7,5 liter of
nog wel méér), en het rijden met
maximale lading zal logischerwijs niet
onopgemerkt blijven in de tank. Eigen
ervaring op dit punt ontbreekt, want
we kunnen nooit drie mensen tegelijk
vinden die lang genoeg met ons mee
durven voor een verbruikaproef.
Maar van volle bezetting gesproken ...
Als we bedenken, dat een passagier
van onze lengte in het achtercompartiment van géén lichte wagen, ongeacht prijs, een zó royale been- en
hoofdruimte vindt als in de R4 (alleen de 2CV Citroën komt er dicht
bij), en dat we in héél weinig auto's
van vergelijkbare
grootte, doch géén
van vergelijkbare
prijs, vóórin even
goed zitten; als we dan verder nagaan, wat àchter dat onbekrompen
vierpersoons-verblijf
nog aan bagageruimte ter beschikking staat - dan
is het moeilijk om niet lyrisch te worden over hetgeen deze Renault van
helemaal
4100 of 4400 gulden aan
accomodatie
en. transportcapaciteit
biedt! Ook kwalitatief voldoen de zitplaatsen aan hoge eisen, maar dat b;
in zekere zin minder opvallend, om"
dat die andere Franse fabrikant op
het gebied van eenvoudige,
lichte,
plaats-besparende
en goedkope zittingen, die tóch uiterst comfortabel l!:ijn,
nu eenmaal het pionierswerk geleverd
heeft.
De zitbanken van de R 4 vragen nochtans op één punt om kritiek: haar
constructie is zodanig, dat een paar
breed-geschouderde
lieden in het mid-

den nèt tegen elkaar zitten, met de
bovenarmen, terwijl aan de buitenzijde nota bene ruimte overblijft! Men
kan echter niet verder naar het portier toe schuiven, zonder op de stalen framebuis terecht te komen.
De interieurbreedte
van 1,25 m werd,
met andere woorden, op onvoordelige
wijze besteed: één van enkele, rondweg domme dingen daargelaten
nog een stel details - die we totaa!
onbegrijpelijk vinden bij een, in verscheidene opzichten zó briljant en weldoordacht werkstuk van een zó grote,
ervaren fabriek!
Het negatieve commentaar dat op de
betrekkelijk hoge stand van de voorbank wel eens geleverd wordt, onderschrijven we in genen dele, en dat zal
wel met postuurverschillen
samenhangen. Een voorzitting die zelfs van
een lange bestuurder de bovenbenen
tot nabij de knieholten ondersteunt,
betekent
voor hem een dergelijke
"luxe" (uitgerekend bij een auto van
dik 4 mille!), dat hij daarover moeilijk anders dan enthousiast
worden
kan!
In aanmerking genomen, hoe algemeen bekend de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van de combinatiewagen zijn, behoeven we in dit verband
weinig anders te vennelden dan dat
de achterwand hier volledig omhóég
klapt, en de achterbank na het losdraaien van èên gekartelde moer kan
worden weggehaald van een geheel
vlakke vloer. Ook de vóórbank is gemakkelijk demontabel, met het oog op
pio-nikken en soortgelijke vennaken.
Lange voorwerpen zijn onder de banken door te steken, en wie de uitveering met roldak neemt (f 130,- extra!

Nu is het natuurlijk een kwestie van
opvatting, hoe vèr mag worden gegaan met het, in principe logische en
nuttige
maar voor overdrijving
vatbare - streven naar systematische
produktiekosten beperking
op punten
van ondergeschikt belang. Dit laatste
is trouwens al een subjectief begrip
op zichzelf. Voor het overige valt niet
altijd te bekijken (ook niet door een
autotechnicus. indien géén seriefabricage-specialist), of een bekritiseerbare
bijzonderheid nu uit een gebrek aan
inzicht, aandacht of zorgvuldigheid is
voortgevloeid,
dan wel doelbewust
"zó" werd uitgevoerd om de produktiekosten en daarmee de verkoopprijs
van de wagen te drukken met één van
die "kleintjes" welke door hun veel.
heid een "grote" maken. Het lijkt billijk en rationeel om in het laatste geval méér door de vingers te zien dan
in het eerste.
Tenslotte kan de recensent te doen
krijgen met uitvoeringsdetails
waartegen zijn bezwaren zodanig zijn, dat
hij zich om hun ontstaansreden
niet
behoeft te bekommeren - en de R 4
is daar zeker niet vrij van!
Wie bij een wagen uit de eerste produktieperiode
de motor wil starten,
moet notabene in een donkere spelonk
grabbelen naar de choke- en de starterknop (waarbij hij één keer - de
eerste en tevens laatste - de rug van
zijn hand kan open-halen
aan een
vlijmscherpe kabelklem langs de route). De fabriek heeft inmiddels die
beide knoppen wat beter bereikbaar
gemonteerd, maar hoe ze tot de oorspronkelijke plaatsing kon komen, is
ons een raadsel. Niet het enige van
deze aard.
Ook de trillende,
slecht-geplaatste
achteruitkijkspiegel,
de richtingaanwijzer-verklikker,
de ontsteklngsschakelaar, en nog enkele der om verbetering vragende dingen kregen intussen een beurt, en bij het jongste R 4exemplaar konden we op het instrumentenpaneel
een benzinevoorraadmeter begroeten. Bij oudere wagens
dient voor het bepalen van de benzinuhoeveelheid in de tank een, aan de
dop bevestigde, flexibele peilstok. Van
deze besparingsmaatrcgel
vinden we
het principe aanvaardbaar,
maar de
onpraktische
uitvoering niet. En het
er bij behorende waarschuwingstampje op het instrumentenpaneel
zou zijn
taak beter kunnen vervullen wanneer
het niet ging branden met de tank
nog voor een derde gevuld!
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Ettelijke ondoelmatigheden,
zich ten
dele wèl, ten dele niet voor tussentijdse wijziging lenend, bleven nog bestaan. Van het handremhandle
zit de
naar bóven gekeerde, vette vertanding
juist op de weg van 's bestuurders
linker mouw als de hand zich uitstrekt
naaf een der beide pakjesbergplaatsen
onder het dashboard. Deze hebben een
zó gladde vloer, dat kleine voorwerpen in elke bocht (overhellende carrosser iel) van de ene kant naar de andere sullen. Bepaald geen doodwond,
maar dat bij Renault nu niemand aan
een stel ribbeltjes heeft gedacht
.!
Het asbakje wordt door het versnellingshandle "afgeschennd";
voor het
signaal geven met een koplichtflits
moet men éêrst de verllchtings-hoofdschakelaar aanzetten, en de petieterige
schakelaars aan weerszijden van het
instrumentenpaneel
zitten net zó, dat
ze noch dóór, noch om het stuurwiel
snel en gemakkelijk bereikbaar zijn.
In het laatste geval moet té zeer worden opgepast voor onbedoelde verstelling van het licht- of richtingaanwijzer-handle.
De achterklep van de carrosserie heeft
wèl een slot (voor de contactsleutel)
maar géén kruk. hetgeen bar onpraktisch is wanneer men op één rit herhaaldelijk achter in de wagen moet
zijn. Wat de veelbesproken, door een
opening in het portierplaatwerk
heen
te bedienen portierhandles betreft: wie
over nonnaal-krachtige
handen
beschikt (of Iicht-gaande handles trof)
en in de gaten gekregen heeft, hoe
hij predes knijpen moet, zal zeker
waardering
kunnen opbrengen
voor
de veilige plaatsing en de vernuftige,
goedkope constructie. Maar o.a. het
feit, dat er legio R4's rondrijden,
waarvan geregelde vrouwelijke passagiers niet ongeassisteerd uit de wagen kunnen komen, betekent voor
ons toeh wel, dat de produktie-economen van Renault
hier hun doel
voorbijgeschoten zijn, in aanmerking
genomen de varia ties in vereiste bedieningskracht welke in massaproduktie-kader kennelijk ontstaan.
Speciaal bij autotypen voor zeer algemeen "lekengebruik"
is het van
groot belang - zo heet het altijd -dat alle bedienlngs- en regelorganen
overzichtelijk en goed bereikbaar opgesteld. benevens direct en duidelijk
te herkennen
zijn. In Billancourt
schijnt men dat niet zo gewichtig te
vinden, en de merkwaardig
geringe
zorg welke bij de R 4 OVer het algemeen aan deze punten is besteed,
manifesteert zich ook dáárin, dat de
verstrooid zittende, vier handles en
manettes voor de verwarming
elke
aanwijzing omtrent hun functie missen, De rode en de blauwe stip voor
"open" en "dicht" zijn bij daglicht
zichtbaar
voor een zich zijwaartsvoorover buigende bestuurder.
Uiteraard is het belangrijker, dat de
verwanning zélf slechts lof verdient,
wat regelbaarheid en vooral ook wat
capaciteit betreft. Dit laatste zal on-

getwijfeld voor een groot deel op rekening komen van het hoge bedrijfstemperatuurniveau
in het motorkoelsysteem. Een elektrische aanjager is
present. Ventilatie laat zich op bevredigende
wijze' organiseren
door
middel van de schuifruiten
in de
voorportieren
en de uitzwenkbare
achterste zijruitjes, alsook met twee
verstelbare dekselkleppen beneden de
voorruit, waardoorheen
een buiten.
luchtstroom
op ongeveer
gezichtshoogte binnenkomt.
Als we hierboven over een aantal
bijzonderheden van ondergeschikt belang nogal uitvoerig zijn geweest, en
"en passant" zelfs enkele futiliteiten
hebben "meegenomen", dan is dat niet
all één omdat we menen, dat kritiek,
Inclusief die van details, behoort te
worden gemotiveerd. We deden het
ó6k, omdat het hierbij gaat om symptomen, om typerende dingen, die feitelijk niet kunnen worden gemist als
onderdeel van het R 4-portret en als
"bewijsmateriaal"
voor wat we, samenvattend,
nog naar voren willen
brengen.
Natuurlijk
is het nuttig, en voor
nanstaande kopers prettig, dat de fabriek successievelijk reeds verscheidene onvolkomenheden
(zullen we
maar zeggen) van de eerste produktie-uitvoering
heeft verbeterd; daarbij zo goed als zeker ook buiten de
carrosserie en met name onder de
motorkap bezig is geweest, en dat ze
hoogstwaarschijnlijk
met dit bijwerken nog wel zal doorgaan. Aan onderwerpen voor, onder meer, gelijksoortige maatregelen en -regeltjes als

de tot dusver toegepaste,
mers geen gebrek.

bestaat

im-

Voor een grote-serie-produkt,
waarvan gêén jaarlijkse modellen (of zo)
plegen te verschijnen, is een heel geleidelijk verlopend ontwikkelingsproces nonnaal en gezond, mits het maat
houdt en de belangen van "vroegere"
kopers enigermate ontziet, terwijl het
accent méér dient te liggen op het
aanbrengen van verfijningen dan op
het elimineren
van tekortkomingen.
De gang van zaken met de R 4 voldoet naar ons idee niet aan die voorwaarden, en wanneer een, zich min
of meer "gegrepen" voelende bezitter van een wagen uit de eerste produktieperiode
ietwat
kregelig
aanvoert, dat een fabriek met de ressources en de reputatie van Renault
voor de "mise au point" van een
nieuw type behoort te zorgen vóór
het begin der serieproduktie en niet
pas daarná dan kunnen we hem
waarlijk geen ongelijk geven.
In verhouding tot het totaal der o.i,
bekritiseerbare punten, Icon de fabriek
tot dusver nog weinig doen, voor zover
ze het al wilde! En wat er op de dUUT
van ons "lijstje" terechtkomt,
daarvan hebben we géén idee. Wie weet,
of men is het voor 75 'I. ermee oneens.
in Billancourt (we heeh ten niet speciaal aan dit getal, maar voor 100 '1.
zijn we te verwaand!), en er stáán
tenslotte verscheidene,
niet zo bijkomstige en eenvoudige zaken op.
Indien men echter voorshands alleen

VOOThet openen der portieren door de inzittenden ontwikkelde men. bij Renault dit
ongewone, Telatiet zeer een1!O!Idige mechanisme, Wll4r1!an de bediening menige
dameshand te machtig blijkt te zijn_ Nader commentaar in de tekst.

.~

RENAULT
_ ...•.•...•

'-.'.
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WITTENBURGERWEG
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Autotechniek

maar de schaaf en de polijststeen ter
hand nam, dan zou dat, naar onze
oprechte overtuiging,
voor zéér weinig kosten een buiten alle verhouding staande
aantrekkelijkheidswinst
kunnen
opleveren.
We vragen
ons
zelfs af, of het tegenover andere fa-

TIENTJES

en
VAN

instalLatie en "eXplosieve

U er maar

evenals Monteur

-

uw motoTdokter-diagllose

ver-

eens voor zitten"

in

van der Spek -

om

is, dan wordt

zo spoedig

van onze technische redacteur.

mogellik

in

U
te

de neer W. FICR,

186 TE WASSENAAR.

KOOLHAAS

Wat was de oorzaak van de explosieve neigingen van de
verdeelkappen van een Ford C 620, uitgerust met een
LPG installatie.

Modernste

van de

TE GIEKERK,

met de bekende TWEE

"

De heer S. de Vries schreef ons: "Het
is alweer geruime tijd geleden, dat in
ons bedrijf zich het hieronder
volgende afspeelde:
Op zekere dag werden wij opgebeld door een chauffeur van een Ford
vrachtauto
C 620, die ons mededeelde dat hij met zijn wagen, ongeveer
4 kilometer bij ons vandaan langs de
weg stond, na de motor van zijn wagen gestart te hebben, hetgeen
gevolgd werd
dool' een vervaarlijke
knal. Er werden nog enige woorden
gewisseld en daarna werd ik er op
uitgestuurd
om hulp te gaan verlenen. Ik nam de kraanwagen
mee,
voor het geval dat er gesleept zou
moeten worden naar onze garage.
Bij de Ford aangekomen,
lichtte ik de
motorkap op en wierp een blik in de
machinekamer.
Wat ik daar zag, deed
mijn ogen knipperen, zonder dat daarvoor een knipperautomaat
nodig was.
Want de gehele verdeelkap
lag in
diggelen en ik vond de stukjes en
beetjes over de motor heen verspreid.
Ik vroeg de chauffeur of hij dat wist.
maar die antwoordde
onmiddellijk:
"Ja zeker, weet ik dat, maar dat is
niet de eerste keer, dat dit gebeurd
is en repareren geeft niets, want op
een gegeven ogenblik, als de motor
warm is, vliegt een nieuwe kap weer

Een puzzel

En als U van wEming bent, dat U dit gelukt

zenden aan het bekende adres

Ret Lek"

de heer S. DE

SPEK.

is zeker I'W aandacllt

het Lek

st"eed.~weer voorkomt.

door

Dit geval van de Ford C 620, uitgerust
deelkappen"

vindt

nl(

ingezonden

Weer eens een geval apart.

net zo hard de lucht in". Nou, dus
werd het slepen naar onze garage.
Onderweg vroeg ik de chauffeur, of
hij dan al meer last had ondervonden
met verdeelkappen
en hij antwoordde: "Nou en of!, dit is al nummer 4
die in gruzelementen
is gegaan. En
ook gebruikt ie te veel gas, deze Ford.
Enfin, zoek het maar uit".
Maar dat was gemakkelijker
gezegd
dan gedaan.
Ik begon met een oude verdeelkap en
monteerde deze, startte de motor en
wachtte af. Maar er gebeurde niets
na het aanspringen
van de machine.
Ik wees daar, min of meer triomfantelijk de chauffeur op, maar die haalde de schouders op. "Laat hem eerst
maar eens warm worden",
zei de
Ford koetsier, wanl koud heb je geen
cent last monteur". Dus lieten we de
Fordmotor
rustig warm draaien
en
daarna werd het contact afgezet. Even
daarna werd weer opnieuw
gestart.
En jawel - hoepla! - daar ging de
verdeelkap
opnieuw in scherven. Dat
was dus al verdeelkap
nummero 5,
waarachtig
te gek om los te lopen.
Allerlei vreemde verschijnselen
kwamen mij toon voor de geest, terwijl
ik om de wagen heen liep en aan de
andere zijde eensklaps tegen Monteur
van der Spek opbotste, "Wat scheelt

op de Weegschaal
brikanten sociaal-ethisch
verantwoord
zou zijn om dit te wensen! Heb1 U
wel eens een diamant vóór en nil. het
slijpen gezien?
Laten we de kring sluiten door te eindigen bij wat zo ongeveer ons uitgangspunt was. Met zijn ruimtecomfort en veringscomfort.
zijn vervoerscapaciteit
en "combi"-veelzijdigheid,

REVERS.

er aan deze wagen?" informeerde de
grote man belangstellend:
"is hij niet
lekker?"
"Neen,
beslist
niet", antwoordden wij hem, "hij heeft last van
explosies en werkt met verdeelraketten. Overtuigt
U zichzelf
maar en
kijk maar eens onder de motorkap".
Van der Spek keek onder de motorkap, zag en riep: "allemachtig!" Daarna floot hij zachtjes lussen zijn tanden, Hij dacht enige tijd diep na en
sprak
daarna:
"Neem deze leiding
eens even los en blaas dan eens goed.
Want dat moet wel haast dat ding
in die doos....
zijn. En controleer
dan meteen even die regelaar,
want
die zal wel mede de oorzaak zijn".
Ik deed wat monteur van der Spek
aangaf en voor de zoveelste
maal
bleek, dat hij weer eens de spijker
bovenop de kop had geslagen en hij
"het Lek" weer gevonden had, Want
na enige demontages en montages en
afstellingen
bleek de zaak nu weer
volkomen in orde te zijn en bleven
verdelerkap-raketreacties
nu geheel
achterwege. Maar weet U - geachte
lezers - wat Van der Spek beoogde
met "die doos" en "dat ding". Zo ja,
dan heeft U dus ook "het Lek" gevonden en het geheim van deze puzzei ontdekt. En dan is het enige wat
U nog te doen staat uw oplossing
zo tijdig mogelijk in te zenden aan
het adres van de heer W. FIeK,
WITIENBURGERWEG
186, WASSENAAR.
Bij

voorbaat

daarvoor
KOOLHAAS

onze

dank.

REVERS.

en dan nog de minimale pretenties
op onderhoudsgebied
met dil.' hoofdzaken vormt
dit Renault-type
voor
zijn 4400 florijnen een z6 denderende
aanbieding, dat we het ten volle kunnen begrijpen als de klanten in de rij
gaan staan om over de minder goede
punten heen te mogen stappen!
(Maar dat we het jàmmer vinden. van
die m.g.p. - daar helpen alle lieve
vaders en moeders van meneer Picard
niet aan .... ).
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