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De gescheiden zitplaatsen t'U()r de t'()()'fZillenden iJl d,' Rekord '63 zijn h~jzonder rol/cwl
en comfortabel Izie tekst).
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~t~~~-~eelT1ámte als eoor de inûU-ende personen. ;s er ook besdlikhaur POOr hun
medegn'oerde bagage.
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KOOLHAAS REVERS

Opel's nieuwste
Rekord
uitvoering

Een goed verkoopbare
automobiel

Opel heeft zijn Rekurd 1963 dus nu
voor het voetlicht der openbaarheid
gebracht. Loten we vooropstellen, dat
het geen splinternieuwe technische
creatie is, maal' wel een interessant
uitvloeisel van voortborduren up het,
nu al weer vele jaren welbekende Re-
kurd-principe. met als speciale attrac-
lie een nieuwe carrosserievorm. welke
het zowel uitwendig als inwendig goed
doet. Het chassis bleef in hoofdzaak
ongewijûgd, met enkele interessante
detailveranderingen. zoals een nieuwe
voorvering en een groter grondopper-
vlak voor meer stabiliteit, terwijl de
motor weliswaar ook de bekende 4-
cilinder kopklep Rekord-motor bleef,
met ongewijzigde cilinderinhoud en
compressieverhouding, maal' detail-
veranderingen mogelijk hebben ge-
maakt het motorvermogen, zowel van
de 1,5 liter als van de 1,7 liter (ook
de 1963'er wordt weer met die twee
motoren geleverd), krachtbron met ge-
middeld tien procent op te voeren.
Het behoeft geen nader betoog, dat ook
deze Rekord '63 bestemd is voor de
zogenaamde middenklasse, waal' mo-
menteel een sterke en snelle evolutie
waarneembaar is, als uitvloeisel van
de felle concurrentie ten opzichte van
een zeer belangrijke groep van kopers.
Het resultaat bij Opel Rekord werd een
vlot uitziend geheel, met ongetwijfeld
meel' aantrekkingskracht voor de,
steeds hoger eisen stellende, kopers in
hel lagere middenveld der prijzen.



Chassis bijzonderheden

Bij het chassis valt na serieuze be-
schouwing op. dat het geheel steunt op
een bredere basis, hetgeen wil zeggen
dat de wagen rust op aanmerkelijk
verder uil el kaar geplaa tste wielen:
een bredere basis, welke vanzelfspre-
kend ten goede komt aan de weglig-
ging. Daartoe dragen verdor ook bij de
reeds even genoemde nieuwe voor-
vering en een verlaging van de CalTOS-
serie. De Rekord '63 is dan ook breder
geworden dan zijn voorganger. maal'
hij is ook lager geworden. Dat de wa-
gen ook korter werd. ?oij het dan maal'
3 mm, merkt men ook niet op. Eerdel'
wordt dool' de carrosseriebouw de in-
druk gokregen van een iets grotere
lengte. Binnen de grenzen van de dus
vrijwel dezelfde gebleven wagenlengte
is een verrassing de grotere wielbasis,
die namelijk met niet minder dan
10 cm werd verlengd, terwijl de spoor-
wijdte vóór met 5,5 cm werd verbreed.
Uit deze twee nieuwe maten blijkt wel
hoc de rechthoek. gevormd door de
steunpunten van de 4 wielen op het
wegdek. qua oppervlak aanmerkelijk
werd vergroot. Daardoor is de weglig-
ging van de wagen ongetwijfeld ver-
beterd. Maal' cl' is ook nog een andere
factor, ditmaal voor rekening komend
van de car-rosser-ie. die een betere lig-
ging op de weg bevordert. namelijk
de verlaagde positie van de carrosserie-
vloer (en dus ook van de ztttingon).
ten opzichte van het wegdek. Die lage-
re vloer werd mogelijk g-emaakt door
het. gebruik van een nieuwe, tweedelige
cardanas. in het midden in rubber op-
gehangen. Als g-evolg van deze lagere
vloer werd het mogelijk dat de \UrlIlP]

in het interieur aamnr-rkelijk lager kon
blijven. Intcrossant is daarbij als kant-
tekening te plaatsen dat - ondanks de
lagere carrosserievloer - de hoogte
onder de wagen loch nog kon worden
vergroot. vergeleken bij de vorige Re-
kord.
Ten bate van het meerdere rijcomfort
werkt daarenboven de nieuwe voor-
vering. waarbij de Opel-constructeurs
enerzijds hebben gestreefd naar ver-
hoging van de zijwaarts en overlangse
sta bi 1it ei t. an derz ijds naar een vering
met grotere souplesse. Twee hoofdken-
merken van de nieuwe constructie
zij n: toepass ing van rubber inpl aars
van metaal voor de scharnierpunten
van de diverse geleid-armen en ver-
breding van de bevestig ingsbasis van
de onderste dwarsarmen. duur het aan-
brengen van een schuine draagstang.
die relatief vel' naar achter op het
chassis steunt.
Dit verbreden van de steunpunten van
de voorvering, samen mei het gebrui-
ken van talrijke rubbergewi-ichten.
maakte het mogelijk een gecontroleer-
de speling in de gewrichten toe te la-
ten zonder dat de preciesheid van de
geometrie daarbij in het gedrang
kwam. Ten gevolge van dat alles werd
een aangenamer soepeler vourtbewegen
in de Rckord bewerkstelligd. dank zij
hel feit dat zijtrillingen en schokken
op veel doeltreffender wijze worden

opgevangen en genivelleerd. Logischer
wijze vloeit hieruit voort dat hel wiel-
eontact met het w('gdek - in het bij-
zonder bij hogc snelheden - op rustjge.
schokvrije manier tot stand komt. Bo-
vendien werd de nieuwe voorvering zó
berekend dat zelfs bij plotseling en
sterk remmen een krachtig ..anti-
duik"-effect werd bereikt. .
Wat de achtervering aangaat. die
brengt geen bijzondere gezichtspunten;
ze heeft plaats met behulp van twer-
half elliptische, drie bladige veren met
progressieve werking met achterveer-
schommels met rubber bussen en van
dubbelwerkende telescoop schokbre-
kers,
De remmen van dit chassis, dat staat
up geperst stalen wielen met 4'.', x 13
velg en 5,90 x 13 tubeless banden, zijn
hydraulische 4 wielremmen met een
totaal effectief rem-oppervlak van
704 cm'.

Of! llwt01'
De machine, die vour de voortbeweging
van de Rekord '63 zorgt. is - we wi-
den het reeds - in hoofdlijnen niet ver-
anderd. De cilinderinhoud bleef de-
zelfde. de compressieverhouding bleef
voor bei de versies 1,5 Iiter (1488 cc)
en de 1,7 liter (1680 cc) onveranderd.
Detallverbetering aan deze kraehtbrun
hadden tot resultaat een verhoging van
hel motorvermogen vall circa 10 '.l, 7.0-

dat thans als maximaal vermogen
wordt opgegeven 55 pk (Din ) en (iO pk
(Din) bij 4500 respectieve lij k 4300 toe-
ren per minuut.
De viertukt. korte slagmotor heeft licht
metalen autothermische wigers met
stalen bruggen, een full flow olil'filter
en geforceerde <:<ll'lerventillllk; de ear-
terdampen worden in de moto)' ver-
brand, om vorontreiniglng van de al-
mosteer te voorkomen. De voeding van
deze motor geschiedt dool' een Opel

valstroom car-burateur met acceler a-
ticpomp.

De nieuwe ('(!1'l'osserie
Het belangrijkste nieuws. zeker ook
met hel oog op de verkoopmogelijkhe-
den in Nederland, is de nieuwe carros-
serie. die Opel op zij n Rekord '63 thans
brengt, dil' uitertiik aantrekt door een
smakolijk. vlotte lijn, die soms even
aan Chevrolet doet denken, maar
waarvan ongetwijfeld dl' grote attractie
is het veel ruimer gew<Jl'den interieur.
in combinatie met een verbeterd uit-
zicht. Ook in di! geval is men blijkbaar
uitgegfliln bij Opel VOIl 't (juiste) stand-
punt. dat de automobilist(e) van deze
dagen vooral comfort vraagt en dat de
grondslag van alle comfort in de eerste
plaats is de beschikking over voldoen-
de ruimte en bewegingsvrijheid.
En in dat opzicht mag dan wel worden
geconstateerd dat dew nieuwe Rekord
carrosserie zeer geslaagd is. In de eer-
sto plaats dool' haar binnenafmctingen,
die zoveel royaler zijn geworden, vuor-
al wat de beschikbare breedte betreft.
dat op scbouderhoogte gemeten de
hrl'ed!\·' van hel interieur VOOI' met
12 cm en achter met 11 cm is toegeno-
men. De carrosscricbrcedte uitwendig
is daarentegen slechts 68 mm groter ge-
worden. Ook hiel' dus weel' het streven
naar zo groot mogelijke interieurmalen
en zo klein mogelijk gehouden buiten-
armetlngon.
En ondanks hel reeds vermelde feit
van de geringerc totale hoogte van de
wagen. die bijna 3 cm lager is dan zijn
voorganger, is de hoofdruimte niet
kleiner, maar zelfs Ilog t em grok)" ge-
worden voorin ell up de achterbank
'" ern. Ze) h de benzineruimte werd
nog iets betel', ondanks de onverander-
de lengte del' currosserie.
Van deze nieuwe' ca rrossorie verdienen
ook nog een paar andere bijzonder-

Zie Ilier lie! imponerende aeh!erfr<mt t'(W de llieuweli"v.
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Haal de zg, "geheimzinnige storingen" er snel
en duidelijk uit met de nieuwe VLC.el&<:tronic
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waarbij In een paar minuten alle belangrij ke
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heden de aandacht. In de eerste plaats
de verdeling van het glasoppervlak,
die zeker mede bijdraagt tot hel
vlotte uiterlijk van het geheel. De
grote voorruit en dito achterruit staan
onder een sterke helling opgesteld en
de zijruiten zijn verticaal gebogen, het-
geen aan de inwendig beschikbare
schouderbreedte ten goede komt. In
het kader van het aantrekkelijke ge-
heel passen zeer goed de grote breedte
van het voorfront en die van de ach-
tersteven. De wagen lijkt door de ge-
strekte lijn langer, maar is het in feite
niet.
Het geheel is thans zo royaal geworden
inwendig, dat deze Rekord '63 ruimer
is dan de Opel Kapitän 1953, maar -
volgens opgave - 20';;', minder brand-
stof verbruikt. En dan tenslotte wat de

Rekord '63 "theorie" betreft, nog twee
belangrijke winstpunten: een 40% gro-
tere bagageruimte en een drastisch
vereenvoudigd onderhoud. Dit laatste
vanwege het feit dat het chassis van de
Rekord '63 praktisch niet meer behoeft
te worden gesmeerd en olieverversen
pas om de 5000 km nodig is.
De "est van de bijzonderheden van deze
nieuwe Opel schenken we u gaarne.
Wij volstaan met te vermelden dat de
wagen goed is afgewerkt en zeer be-
hoorlijk is uitgerust. Wij geven er de
voorkeur aan u nog het een en ander te
vertellen over "de praktijk".

Proefrit - Indrukken
We hebben de gelegenheid gehad om
met deze nieuwste Rekord in de prak-
tijk kennis t.e maken. Het was vanzelf-
sprekend maar een vluchtige kennis-
making, een kwestie van ongeveer
anderhalf uur, over alJerlei soort
wegen. Het was - dat hadden we al
gauw in de gaten - een 1,7 liter, want
de wagen was goed snel en accelereer-
de zeer vlot en gelukkig was het een
goed ingereden exemplaar, zodat we
een juiste indruk van zijn mogelijk-
heden konden krijgen. En laten we het
maar direct bekennen: de indrukken
waren over hel algemeen zeer gunstig.
Er wordt voor de 1,7 lite!' die we reden
met een 4 versnellingsbak (een di-iebak
kan ook geleverd worden) een topsnel-
heid van 138 km opgegeven en die heb-
ben we in het Westen des lands natuur-
lijk niet gereden en is 138 km (vaal' de
1,5 liter 134 km) ook wel "een hele
boel", maar behoorlijk snel is deze
Rekord zeker weL De top ligt in ieder
geval ZÓ, dat een zeer hoog kruistempo
over lange afstand kan worden ge-
reden. Maar wat veel belangrijker is,
dat tcmpo wordt uiterst prettig en
comfortabel gereden. De wagen stuurt
prettig, draait tamelijk kort en het
schakelen van de versnellingen van de
vierbak verliep gemakkelijk en ge-

noeglijk, terwijl de remmen goed voor
haal' taak berekend bleken. En inder-
daad bleek bij plotseling krachtig rem-
men, de neiging om tot een "duik"-cf-
feet te komen gering. Maar behalve
dan de snelheids-, optrek- en vertra-
gingscapaciteiten, waren el' ook andere
dingen, die het rijden in de nieuwe Re-
kord tot iets heel prettigs maakten. En
dan dient in dit verband toch wel de
nieuwe carrosserie in de eerste plaats
met ere vermeld. Want er is ruimte
plenty in, men zit er werkelijk wel
zeer royaal en arm- en beenruimten
zijn van dien aard, dat men een gevoel
heeft van absoluut onbelemmerd en
vri] te worden voortbewogen. De beide
aparte voorzitplaatsen zijn zodanig ge-
plaatst dat men niet hinderlijk is voor
elkaar en vooral de bestuurder onder
het rijden niet wordt gehandicapt dool'
te weinig armslag, Bovendien hebben
die beide voorste zitplaatsen het voor-
deel, dat niet alleen de zittingen zelf
verstelbaar zijn, maar dat ook, zelfs
desnoods onder het rijden, de rugleu-
ninghellingen aan de behoeften van de
voorzittenden kunnen worden aange-
past. En zelfs in de meest ver naar
achter gestelde voorzitplaatsstand is de
beenruimte van de achterzittenden
zeer behoorlijk, zelfs wanneer het de
behoeften betreft van achterzittenden
uit de klasse der langsteltigen, waartoe
(lok zeker mijn co-equipier Ir. van Wa-
melen, mag worden gerekend. Dank zij
de holle achterwand van de rugjeurun-
gen del" voorzitplaatsen. had zelfs hij
-- op de achterbank - "geen klach-
ten". En nog overtuigender was dat,
voor zowel als achter, deze lange auto-
bewoner voldoende hoofdruimte had,
"zelfs met hoed op". En dat wil wel
iets zeggen!
Neen, wat ruimte en bewegingsvrijheid
betreft, is deze Rekord-carrosserie, die
- ook met bevestigfngspunten voor

veiligheidsgordels uitgerust oké.
En dat is ze ook in andere opzichten. In

Deze foto brengt een goed overzicht van de algehele bouw- en r"imteindeling van d", Rekord '63. Let op d", lage bod",m van
de CClrross",rie,waardoor ook een lage tunnel mogelijk werd,
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de eerste plaats wat hel uitzicht op de
weg betreft, in het bijzonder wat het
uitzicht door de grote gebogen voorruit
aangaat. In de tweede plaats is deze
carrosserie behoorlijk stijf gecontrueerd
en daardoor is ze inwendig goed stil.
Op de dag van onze proefrrt stond el'
een flinke wind, die, langs de buiten-
wand van de carrosserie strijkend, lo-
gischerwijze heel wat gerucht maakte.
Maar dat was dan ook het enige geluid,
dat onze oren opvingen.
Binnen in het interieur was het goed
stil. Er was geen gerammel, geratel of
geklapper, dat, vooral op de lange af-
stand, zo irriterend - en op de duur
vermoeiend kan gaan werken.
En dan - als andere troef, die zo
waardevol is was er de grote
bagageruimte, 40% groter dan bij de
voorganger, welke alle kopzorgen over
de mogelijkheden van mee te voeren
bagage - zelfs met volle belasting -
volkomen uitsluit. Natuur-lijk kunnen
we u, onder dergelijke omstandighe-
den, geen bijzonderheden geven over
brandstofverbruik, verlichting etc.;
daarvoor is een langere kennismaking
nodig.
Maar deze korte proefrit heeft ons toch
wel één ding geleerd, n.1. dat deze Re-
kord '63 een auto is, die een propositie
inhoudt, die voor velen zeer acceptabel
zal zijn. Een wagen met een vlot uiter-
lijk, behoorlijk snel en fel accelererend,
veilig door parate remmen en een zeer
goed uitzicht op de weg en met een
goede wegligging, al was over het alge-
meen bij normale wegtempi een lichte
onrust merkbaar dool' een zekere nei-
ging om de wegschokken met een licht
omhoog stotende beweging te nivel-
leren. Maar overigens een wagen, die
een goede resultante was van een com-
binatie van een principieel niet ver-
anderde motor en een chassis met ge-
wijzigde voorvering met een nieuwe
carrosserie, die zo werd ontworpen, dat
maximum ruimte en comfort van bin-
'nen werd gepaard aan uitwendig sier-
lijke, maal' bescheiden afmetingen.
Voila, onze eerste indrukken van een
wagen, waarvan de theorie van de con-
structie zeel' wel klopt met de ver-
wachtingen, die voor de praktijk wer-
den nagestreefd. Snel, comfortabel voor
het vervoer van zelfs vijf volwassenen,
veilig en het oog welgevallig.
En de prijs. zult u vragen. Wel die
wordt op dezelfde wijze als bij de Opel
Kadett opgegeven zonder verwarming,
hetgeen natuurlijk nonsens is, omdat -
vooral na deze strenge winter - nie-
man 't tegenwoordig meer in zijn hoofd
zal halen 'n auto zonder verwarming te
kopen, waarbij het dan toch altijd gaat
om een meer bedrag van f 200 à f 250.
Laten we u dus maar vertellen dat, met
verwarming, de nieuwe Rekord qua
prijs tussen de f 7750 en f 8000 komt.
En voor die prijs zullen er, gezien de
goede kwaliteiten van deze wagen, wel
kopers genoeg op af komen.
Voorlopig is de Rekord '63 leverbaar
als 2-deurs coach met 1,5 liter of 1,7
liter motor en met 3- of 4 versnellin-
gen. Als extra uitrusting kunnen een

De nieuwe vooTtrein, met smeeTl,rije onafhankelijke j)[lOrwielopllllnging met wiel-
geleiding door 2 trapezevoTlllige drallgarmen van ongelijke lengte. Dubllcltverkende
schokbrekers zijn gemonteerd in de schroefl,eren,

De machine van de nieuwe Rekord, 1.:reeg geen grolt're dlinderinllOud en geen
hogere coml.>ressiel,crhouding, mlll:r dank zij defUilt'cranderingen werd het vermogen
toch met ongeveer IQ 'I, opgevoerd.

schuifdak en een achterruitontdooier
worden geleverd. En - belangrijk! -
tenslotte kan worden medegedeeld, dat
Opel voor dit model ook schijfremmen
heeft ontwikkeld, waarvan de produk-
tie momenteel in volle voorbereiding

is, zodat binnen afzienbare tijd de wa-
gen met schijfremmen kan worden ge-
leverd. Van deze nieuwe Rekord zullen
eerlang ook een 4-deuI's versie en een
combinatiewagen aan de markt worden
gebracht.
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