
© - Dé internetsite voor de Automotive Professional



SIMCA
1300

"Een grotendeels

conventioneel gebouwde

uitblinker in ruimte

en rijkwaliteiten"

zo oordeelt

Ir. J. W. van Wamelen
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President-Directeur Hen!'i Pigozzi »rrn Simca me! zijn jO"Jlste Qwoki"d. VQ.II dez,"
,,1300" onderscheidt zich de ,,/500" frontani door een ;el.' aJ"/p, I'ndiatorsclwfm_
De koplampen (van beide) hebben de grootste EW'u/Jes(' maal. D~ "toornlil is nnk
niet mis (62 cm hooy).

Het debuut van Simca's nieuwe dub-
be ltvpe 1300/1500 op de Sa Ion te
Genève had een volkomen statisch
karakter. Minder plecht ig uitgedrukt:
rijd!!7l ermee, ho maar
IntUS5~'n heeft zich echter de gelegen-
heid voornedaan om de "13UU" te be-
proeven over een enkele honderden
kilometers lang. Frans traject van ge-
varieerde aard. en het zal ons een
waal' feest zijn, hieromtrent in "Auto-
en Motortechniek" rapport uit te bren-
gen. Kon men tevoren in elk geval
reeds leggen, dat het om een helang-
rijke propositie ging - ná de kennis-
making ... maar laten we de beer niet
achter de wagen spannen voordat de
huid geschoten is!

Zoals de lezer' wellicht al bekend
was uit andere bron, zit het met rl.,
beide varianten op het nieuwe Simca-
thema zo, dat de "1500" pas tegen het
najaar in produktie gaat, maal- van
het model 1300 - technisch gezien
slechts verschillend in de kleinere
motor en de voorwieltrómmelremmen

- de uflcvcring eind mei begint. Of-
ficiële introductiedatum hier te lande:
24 mei.

De 1.3-litcr-wagen met eenvoudig
aangeklede carrosserie kost f 6785,-,
terwijl f 7185,- de prijs is van een
model dat met "Grand Luxe" wordt
aangeduid, ofschoon uitrusting en af-
werking in geen enkel opzicht uitste-
ken boven hel. naar hedendaagse
maatstaven. normale peil voor de ncr-
male uitvoering waarin automobielen
uit deze klasse kgenwoorclig worden
verkocht, dat is die van de zgrt. Juxc-
modellen.
Vel'gelijkt men. bij hetzelfde rabrikaat
blijvend. de debutant met het moto-
risch even sterke type Aronde, vall
niet zo véél lage re prijs. dan blijkt
vooral op t 1'.'1'\' h<Jufdpunlen de voor-
uitgang dermate groot te zijn, dat uit
respect voor clie go<)ie, uude "Zwaluw"

drager V(11l Sirnca's opkomst
lot grootmacht - wel even mag wor-
den herinnerd aan zijn geboortejaar:
1951! Alsmede aan het feit. dat hij
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tijdens zijn eervolle carrière wel aller-
lei, betrekkelijk kleine wijzigingen,
maar nooit een grondige modernisering
heeft ondergaan!
Bij de bedoelde superioriteitskenmer-
ken van de "1300" gaat het eensdeels
om de carrosser-ie (met daarvan de
ruimte als hóófdfactor) , anderdeels
om de onderstel constructie, welke
haar stempel op de rijkwaliteiten heeft
gedrukt. Merkwaardig als dat in ze-
kere zin is, gezien de leeftijd van de
Aronde, zijn het óók de carrosserie-
ruimte en - wat het onderstel betreft
- nu speciaal de nieuwe uitvoering
van de achterbrug, die het eerst als
sterke punten naar voren komen wan-
neer de jonggeborene tegenover het
merendeel van zijn rivalen of om an-
dere redenen tot een vergelijking uit-
nodigende typen wordt gesteld.
Slechts motOT'Ï$ch is alles bij het oude
gebleven. Degenen die (zoals schrij-
ver dezes) de verwachting koesterden,
dat een nieuwe 1300- of 1500-cc-ma-
chine van Simca een vergrote uitgave
van de constructief zo bijzonder ge-
slaagde, moderne "IOOO"-motor zou
worden, hebben het mis gehad. Of-
schoon de fabriek probeert het te
verdoezelen - één van die psycholo-
gische domheden welke de publici-
teits- en propaganda-afdeling in Poissy
al jarenlang aan de lopende band be-
gaat - is de krachtbron van het nieu-
we type praktisch gelijk aan de tegen-
woordige "Rush"-motor van de Aronde
en Ariane. Dat heeft, om te beginnen,
veel vóór. .
Iedere, aan een grote fabriek verbon-
den automobielconstructeur kan U
vertellen, hoc hij bij het ontwerp van
een nieuw type de zaken bij voorkeur
zó inricht, dat althans één hoofdorgaan
van een bestaand model wordt over-
genomen, weshalve het géén entwik-
kelingstijd en -zorg meer behoeft -
alleen nog een simpel potje in- en
aanpassen. - en er bij het serieprodukt
in dat opzicht géén kans op de tech-
nische mazelen of waterpokken meel'
bestaat.
In het geval van de Simca 1300 krijgt
de gebruiker te maken met een door-
en-door beproefde, stevige en be-
trouwbare machine, die met haar vijf
krukaslagers op dat punt nog vóóraan
staat, en voor het overige qua con-
structie behoorlijk "mee kan", ook al
is de motor van het type 1000 moder-
ner van conceptie en ongetwijfeld nog
wat méér efficient, vooral wegens de
uitvoering met volledig gescheiden in-
laat- en uttlaatpoorten aan weers-
zijden van de cilinderkop.
Bij de motorisch zwaardere ,,1500"
gaat het '7Iwt om simpelweg een tot
1,5 liter "opgeboorde" Rush-motor -
zowel de boring als de slag verschilt,
en tal van constructiedetails schijnen
anders te zijn - doch in grovere
trekken werd de overeenkomst ge-
handhaafd, en ook hierbij is dus gèên
cilinderkop-uitvoering als van de
"1000" toegepast. Dat dit een hoog
specifiek vermogen niet in de weg

behoeft te staan, leert het door deze
1482-C'C-machine ontwikkelde aantal
van 81 pk (SAE) bij 5400 omw/min
- neerkomend op bijna 55 pk per
liter - maar daartoe blijkt dan ook
een compressieverhouding van 9,5 : 1
nodig te zijn. En het is ongetwijfeld
niet "zo maar toevallig" dat de even
grote motor van de Fiat 1500 eenzelf-
de vermogen (op 1 plc na) produceert
bij 200 toeren minder en een 0,7 punt
lagere compressieverhouding (8,8 : 1).
Toegegeven, dat we hierbij nu ook net
met hèt toonbeeld van een hoog-ren-
dements toerwagen krachtbron hebben
te doen, en hetzelfde voor de 1300-cc-
versie ervan geldt (72 pk bij 5200
omw/min; compressieverhouding ook
8,8 : I). Een voor de Simca-motoren
"zwaarder" vergelükingsobject be-
staat derhalve nauwelijks.
Evenals bij de Aronde en de Ariane
levert de 1290-cc-machine in haar toe-
passing voor het nieuwe type 62 pk
(SAE) bij 5200 omw/min en een kop-
pel van 10,2 kgm bij 2600 toeren. {Er
zijn redenen waarom we de 8 pk extra
waarvoor het Monthléry-model tegen-
woordig genoteerd staat, maar liever
buiten beschouwing laten).

Dank zij de gestadige vooruitgang in
het relatief licht construeren van ro-
buuste zelf-dragende earrosserreen,
heeft de nieuwe wagen - die met
volle tank 960 kg weegt, en waarvan
de romp op slechte wegen in elk op-
zicht de indruk van grote stijfheid
maakt - eerder een lager dan een
hoger gewicht, vergeleken bij het ge-
middelde Aronde-model, terwijl toch
wielbasis en totale lengte 7 cm zijn
toegenomen (nu resp. 2,52 en 4,25 m),
de uitwendige breedte 1 cm groter is,
en de spoorwijdte met 5 à 6 cm steeg
tot 1,32 m vöör- en 1,30 m achteraan.
Voor de inzittenden veel belangrijlrer
is, uit de aard der zaak, een aanzien-
Hjk grotere winst in interieurru1mte
dan louter uit het genoemde verschil
in buitenmaten zou volgen, maar het
zijn nu eerunaal deze laatste, weUre

bij de waardering vangewichtscijiers
voornamelijk in aanmerking moeten
worden genomen.
Naast dat ongeveer gelijkgebleven ge-
wicht is uit een oogpunt van prestatie-
potentieel (voor een gegeven motor-
vermogen) nog van belang, dat de
iets groter geworden dwarsdoorsnede
van de wagen de luchtweerstand in
dienovereenkomstig Iiehte mate zou
hebben vergroot, ware het niet dat de
aerodynamisch gunstiger vorm van
de nieuwe carrosserie zo goed als zeker
méér dan compenserend zal werken,
wat de luchtweerstand betreft.
Voeg aan deze gegevel}s nu nog loc,
dat een wielmaat-verkleining van 14
tot 13 inch, bij onveranderde over-
brengingsverhouding in de achteras,
tot een iets lagere totaal-gearing heeft
geleid, en het behoeft geen verder
betoog, dat de "1300" over de zeer
goede acceleratiecapaciteiten van (laat
ons zeggen) dat Aronde Montlhéry
moet kunnen beschikken. Ofschoon
zeer nauwkeurige, desbetreffende me-
tingen niet uitvoerbaar waren, dur-
ven we toch met een gerust hart be-
weren - mede op grond van veel rij-
ervaring met Arondes - dat bedoelde
verwachting in de praktijk bevestigd
wordt, en dat haar prachtig ruime car-
rosserie de nieuwe Simca-schepping
niet belet om er zeer bevredigend
vandoor te gaan bij intrappen van het
gaspedaal, Wat de topsnelheid betreft,
die bleek met nog niet volledig inge-
lopen motor, in de buurt van 130 km/u
te komen.
Uit een en ander volgt, dat we hier
niet hebben te doen met een dubbel-
type waarvan het motorisch lichtste
model een zekere "traagheid" goed
moet maken met een laag benzine-
verbruik, terwijl degenen die op een
flinke dosis "schot" in hun wagen zijn
gesteld, noodzakelijkerwijs het model
met de grotere motor moeten kiezen.

Veel eerder is het zó, dat de "1300"
- hoewel niet behorend tot de snelste
van zijn soort - op het stuk van pres-

Het autatechnisch geheel van de Simca 1300. Let op de tweedelige caTdanas
(middensteunlager niet getekend) en het in de benzinetank "vC1"zonken" reseTvewiel.
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Dwarsarmengeleidiny van de voorwielen, met hooggeplaatste schroefveren en sclluin
!!OOrwaaTts lopomde remTeactie-trekstangen van de benedenarmen of. Torsiestang-
dwarsstabilisatoT ook zichtbaaT. Simco's trots op "slecllts 6 smeerpunten" aan de
»cortrein (elke lO.OQO km) lijkt ons Jn het jaaT 1963 ietwat misplaatst.

ta ties aan alle normale, in deze klasse
te stellen eisen voldoet, en dat de
"1500" in dit opzicht tot de uitblinkers
mag worden gerekend. Ook zonder
laatstgenoemd model te hebben be-
reden - de mogelijkheid daartoe be-
staat nog niet - kan men uit het peil
der "1300"prestaties veilig afleiden,
dat Cl' in een slechts 30 à 35 kg zwaar-
dere wagen, beschikkend over een
22 »t« groter motorkappel en een 30 Ol.
hoger vermogen, een geweldige gang
zitten moet! Als topsnelheid wordt
door de fabriek ca. 145 km/u opge-
geven.
Het heeft geen zin, ons hier verder
met het 1,5-liter-model bezig te hou-
den, maar naar aanleiding van de
reeds vastgestelde prijs dringt zich
een conclusie op, die we toch nog even
kwijt moeten. Het is namelijk nu al
evident, welk een aanlokkelijke pro-
positie de "1500" voor een bedrag van
7845 gulden gaat vormen, als men in
aanmerking neemt, dat: a. de carros-
serie-uitvoering hie-r inderdáád een
luxueus karakter heeft; b. prijsklasse-
genoten met ongeveer hetzelfde hoge
snelheidspotentieel géén even ruim
interieur er op na houden; c. typen
met vergelijkbare 4/5-persoons-ac-
commodatie àf minder snel Of duurder
zijn, en menigmaal beide.

De "status quo" op rnotorgebied, ten
opzichte van Aronde en Ariane, strekt
zich niet tot de versnellingsbak uit.

De fabriek is zo wijs geweest, syn-
chronisatie van alle vier versnellingen
volgens het Persehe-systeem - onder-

3"
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werp van een begrijpelijk groot
enthousiasme bij de "IOOO"-bestuurders
- ook toe te passen op een nieuwe
gangwissel voor de 1300- en 1500-cc-
motoren.
Nu gaan de bijzondere charmes welke
het bedienen van een versnellingsbak
met Persehe-synchronisatie heeft, ten
dele verloren in zelfs zeer zorgvuldig
geconstrueerde overbrenglngsmecha-

nismen van het type dat bij versnel-
lingshandle-montage onder het stuur-
wiel nodig wordt. Let wèl - de gang-
wissel van de "1300" laat zich gemak-
kelijk an zeker schakelen, prettiger
dan het, via werkelijk goed functio-
nerende "stuurversnellmg-stangenstel-
seis", ànders gaat. De attractie van
versneUingsbakbediening met het
"knuppeltje" van de Simca 1000 vindt
men er echter niet in terug.
Bij de "1500", welke gescheîden voor-
zittingen krijgt, zal zo g06d als zeker
een "vloerpook" worden gemonteerd,
en als we het goed hebben, wordt ook
de ,,1300" met rechts stuur op deze
wijze uitgerust. Het kan dan geen
groot bezwaar zijn, dunkt ons, om een
rechtstreeks aangrijpend handle alge-
rnéèn facultatief te stellen, ten gerie-
ve van hen die geen behoefte hebben
aan de mogelijkheid tot het midden
op de voorbank onderbrengen van een
(jeugdige) extra-passagier. In aanmer-
king genomen, wal men aan sehake-
Iingsgernak en -souplesse nog ermee
kan winnen, zou een dergelijk alter-
natief vast en zeker worden gewaar-
deerd.

Aan het onderstel is de voorwiel ge-
leiding door boven elkaar liggende
dwarsarmen zó uitgevoerd, dat de en-
kelvoudige beneden arm speelaal bij
hel opnemen der remkrachten geas-
sisteerd wordt door een schuin naar
voren lopende reactiestang, en de
schroefveren - met telescoop-schok-
dempers el' binnen-in - bovenop de
uiteinden der bovenste dwarsarmen
zijn geplaatst. Die betrekkelijk lange
veren reiken derhalve tot hoog in de
voorsteven, waar ze de wagen romp
ongeveer op "spatbord't-topniveau
dragen, zodat een aanmerkelijk ge-
deelte van het voorstevengewicht

Exacte onwrikbare achlerasgereidinll duur (lunge) geleidingsbalken en (korIe)
reactie-armen in la'lgsrÎchting en een zogenanmde Punhard-stang (Mj pijlen en op
apart schetsje) in het dWaTS1)lnk.AHe draaipunten in rubber.
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Als de constructeur van een conventionele achteras benauwd droomt: A. achteras kanteling door hel remkoppel, via veTVorming
der hnlf-e!!iptische veren: B. idem bij felle acceleratie; C. 8tett schemnti:rch de door Simca toegepaste achterasgeleiding voor.
Stand en baan ,'an op en neer l'erende as blijt'en geometrisch ju.ist onder elke belasting.

a.h.w, tussen de steunpunten "hangt".
Het is een meer en meer toepassing
vindende constructie met een gunstige
invloed op de dwarsstabiliteit van de
afgeveerde bovenbouw - vooral in
bochten nuttig. De Simca-uitwerking
vertoont sterke gelijkenis met die van
de Fiat 1300/1500, hetgeen trouwens
voor de ganse voortrein geldt.
Ongetwijfeld de belangrijkste bijdrage
tot de wegliggings- en indirect ook
tot de besturmgsdeugden van het
nieuwe type werd echter in de achter-
kamer van de onderstel-suite geleverd.
Simea heeft daar een stijve achteras
gehandhaafd, echter niet in de meest
gebruikelijke uitvoering waarbij eeI1'
paar half-elliptische bladveren zowel
voor de vering moeten zorgen als voor
de plaats- en slandbepaling van de as
ten opzichte van de wagenromp.
De bezwaren van zo'n gecombineerde
verings- en asgeleidingstaak, oftewel
de voordelen van volledige scheiding
dezer functies, hebben in de laatste
jaren herhaaldelijk het onderwerp van
commentaar in dit blad gevormd; we
zullen daarom nu volstaan met het
,volgende in herinnering te brengen.

Onder invloed der tijdens het rijden
op de achteras werkende krachten
(bij aandrijven, remmen, bochten ne-
men, op slechte wegen). en als gevolg
van een praktisch niet te vermijden
flexibiliteit der bladveren (plus be-
vestiglngsdelen ) in nog àndere rich-
tingen dan die van haar "officiële"
veerwerklng, kan de achteras in on-
gunstige belastingsituaties enigszins
gaan afwijken uit haar juiste stand
en dito beweglngsbaan ten opzichte
van de wagen romp. Natuurlijk blijft
het bij minieme afwijkingen indien
men ze in de gangbare maten uit-
drukt, maar de erdoor teweeggebrachte,
net zo kleine variaties in de stand der
achterwielen zijn toch menigmaal
groot genoeg voor een schadelijk ef-
feet op de wegligging, koersstabiJiteit
o.d,
Men bedenke in dil verband, dat van
bepaalde achterwielstand-veranderin-
gen een invloed op de bestu.ring uit-
gaat, hetgeen vooral dàn zeer onge-
wenst is wanneer die afwijkingen een

onbestemd en fluctuerend karakter
hebben, want dan kunnen géén COT-
rectiemaatregelen worden "inge-
bouwd", En dat geval doet zich meest-
al voor bij de bovenbedoelde gevolgen
del' bladveren-geleiding van een or-
thodoxe achteras.
In de praktijk valt het allemaal nog
wel een beetje méé; sommige fabri-
kanten weten de geschetste bezwaren
zelfs in frappant vér-gaande mate tc
onderdrukken. Het neemt niet weg,
dat een achterasconstructie waarbij
vering en geleiding volledig geschei-
den zijn, onmiskenbaar betere resul-
taten geeft. Oók wat de vering betreft,
want asgeleidende bladveren kunnen
niet zo gunstig mogelijk op haar pri-
maire taak worden afgestemd.
Zoals de tekening laat zien, gebruikt
Simea voor de plaats- en standbepa-
ling der achteras drie, as en boven-
bouw verbindende elementen: een paar
laag-liggende geleidingsbalken, vrij
dicht bij de wielen; een paar hoger
en meer binnenwaarts aangrijpende,
korte reactie-armen; en ten derde -
in het dwàrsvlak - een zgn. Panhard-
stang tussen de linker astrompet en de
carrosserieromp aan de rechter kant.
Van alle vijf onderdelen in kwestie
zijn beide "draai"-punten in rubber
gelagerd, zodat zij géén onderhoud
vergen.

Deze geleidingsorganen houden de
achteras zowel overlangs als overdwars
exact en onwrikbaar in de goede
stand en in de juiste bewegingsbaan
ten opzichte van de wagenromp, hoe
groot de krachten ook zijn welke de
as zouden willen verschuiven, schuin-
stellen, kantelen, o.i.d. Dientengevolge
zullen de achterwielen evenmin een
graad of millimeter stand- of plaats-
afwijking gaan vertonen, en daarmee
is aan een essentië!.e voorwaarde voor
koerszuiverneid tm bestu'Ti'1lgsaccura-
tes.se voldaan.
Onder de gegeven omstandigheden
ontstaat natuurlijk een volledige vrij-
heid met betrekking tot de keuze van
het veertype, en wordt de bladveer
gemeenlijk verlaten voor de, in ver-
schillende opzichten doelmatiger
schroefveer of torsiestaaf. Bij de
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Simca 1300/1500 is een paar schroef-
veren, vóór de achteras zelf, op de
galeidingsbalken gemonteerd.
Oppervlakkig beschouwd leidt een der-
gelijke toepassing van geleidings-
elementen tot een lang niet te ver-
waarlozen verhoging van het onafge-
veerd gewicht, mam' in feite loopt het
daarmee nogal los. De geleidingsbalken
en -armen ontlenen de vereiste sterk-
te en stijfheid in hoofdzaak aan de
oppervlakte en het profiel van hun
dwarsdoorsnede, niet aan de plaat-
dikte - die gering is - en zij zien er
veel zwaarder uit dan ze in werke-
lijkheid zijn. Bovendien volgt uit de
bevestiging van één uiteinde aan de
bovenbouw, dat hun massa, in het
zwaartepunt geconcentreerd gedacht,
slechts een ongeveer half zo grote
beweging uitvoert als de as zelf. Stelt

Meer en minder doelmatige plaatrin" van
zittingen en pedalenvloer ten opzichte
der wielen, Geval A: zowel voor- als
achteraan wordt interieurlengte verspild.
Geval B: pedalenvloer en achte-rbank-
leuning net tegen wielkasten aall: langer
interieur, Geval C: genoemde delen tus-
sen de wielkasten gebracht, :zo ver als
breedteverlies ter plaatse toelaat (geval
Simca). Maxima!e interieurlengte voor
een gegeven wielhaltis (en epoorbreedtel)nrM

A~ >' A ••..~

u,J cOo
B:

G-dJ-cfJ
c-~-L. c.L;
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men hier tegenover, dat van een ach-
teras-bladveer juist het dikke, "mas-
sieve" middendeel de volledige slag
van de as meemaakt, dan zal de ver-
hoging van het onafgeveerd gewicht
bij een achterbrug als die van de
Simca 1300/1500 weinig om het lijf
hebben.
Het principiële bezwaar dat zo'n, in
haar geheel op en neer bewegende,
stijve achteras met inhoud "sa wie so"
al een zwaar ding is, blijft uiteraard
bestaan, maar de ongunstige invloed
ervan op de wegvastheid blijkt bij een
exacte asgeleiding door speciaal hier-
toe dienende organen in verminderde
mate tot uiting te komen. Systemen
van onafhankelijke achterwielophan-
ging en -vering zijn in dit opzicht
uiteraard superieur, hebben echter
ook hun zwàkke punten, waarvan de
aard met het systeem varieert. Het is
in dit verband interessant, dat door
verscheidene sport- en luxewagen-
fabrikanten van grote renommee een
onberispelijk geleide achteras boven
onafhankelijke achtervering werd ver-
kozen. In aanmerking genomen, dat
o.a. de Alfa Romeo-fabriek bij haar,
om hun wegligging wereldvermaarde
produkten een principieel soortgelijke
als de nu besproken constructie toe-
past, zal niemand kunnen bestrijden
dat Simca op dit punt in zeer select
gezelschap verkeert!
In de praktijk, uit het oogpunt van de
eigenaar/bestuurder, is het natuurlijk
van weinig belang, in welke mate
een bepaalde kwaliteit van zijn wagen
op de respectieve invloeden van ver-
schillende constructiekerunerken berust.

Belangrijk voor de berijder van een
Sim ca 1300 is, dat het met wegligging
aangeduide complex van gedragingen
en eigenschappen op werkelijk zeer
hoog peil staat voor een toer- en za-
kenauto uit de grote-serie-produktie,
Naar onze mening zouden de rijkwa-
liteiten van Poissy's jongste een aan-
zienlijk duurdere wagen dan ook niet
misstaan, en kan de liefhebber van een
scherp tempo, "komend uit een sport-
model", in het rijden met de Simea
1300 zeer zeker behagen scheppen. We
twijfelen er geen ogenblik aan, ol de
"tenue de route" zal tegen de snel-
heidscapaciteiten van het 8l-pk-zus-
termadel ten volle opgewassen blijken
te zijn, en we stellen ons persoonlijk
véél voor van het genoegen dat de
besturing ervan kan bieden.

De wagen heeft een heel licht onder-
stuurkarakter, tegen het neutrale aan,
en ligt bij topsnelheid op de rechte
weg even prettig en vast "in de hand"
als wanneer aan sportief bochtenwerk
wordt gedaan, en het een lust is
om te ervaren, hoe voor- en achter-
wielen in een strakke booglijn de
gestuurde koers volgen. De dwarshel-
ling van de bovenbouw blijft gering.

Ook geroutineerde berijders van het-
ene-nieuwe-autotype-na-het-andere
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moeten nog deksels oppassen voor de
verraderlijke invloed der zelf-sugges-
tie bij het waarnemen van weglig-
gingsverschijnselen e.d. die er volgens
de technische spelregels "behoren te
zijn". Als we beweren, dat de hoog-
fijne achterasgeleiding zich onder di-
verse omstandigheden gunstig merk-
baar maakt - soms op subtiele wijze,
maar ook in dàt geval toch duidelijk
en waardevol - dan kan de lezer er
op vertrouwen, dat daarin de nodige
voorzichtigheid en achterdocht-jegens-
onszelf al is verdisconteerd. Zijwaartse
achterwiel-dribbels en koers-onzuiver-
heden bleven uit waar ze o.i. bij elke
wagen met "gewone" achterbrug zou-
den zijn opgetreden. Dat is, wel te
verstaan, een voorbeeld; géén samen-
vatting van hetgeen gewonnen werd.
Het heilzame ontbreken van achter-
wielstuureffecten zal ongetwijfeld bij~
dragen tot de opmerkelijk zuivere en
gave besturing, voor het overige ge-
tuigend van eerste-rangs kwaliteiten
bij de stuurinrichting zelf. Ze wordt
gekenmerkt door normaal-lichte be-
diening, een goed-gekozen reductie in
het overbrengingsmechanisme, en vol-
ledige vrijdom van wegdek-trillingen
of -stoten, bij gehandhaafd "gevoels-
contact" met de weg.
In de rijkwaliteiten van de Aronde,
nogal bevredigend op het stuk van
wegvastheid, is de vering van ouds-
her het zwakke punt geweest, en in dit
opzicht is de vooruitgang dan ook bij-
zonder groot. De "1300" veert op uit-
eenlopende wegdeksoorten heel goed
zij het dan met een zeker kwaliteits-
verschil tussen vöör- en aehtercom-
partiment, in het bijzonder als het om
kleine oneffenheden gaat. Achterin is
de vering dan een tikkeltje stug, en
men krijgt de indruk, dat een minder
straffe afstelling der achter-schokdem-
pers hierin verbetering zou kunnen
brengen, zonder bezwaarlijk te zijn uit
een oogpunt van wegligging en boven-
bou wstabil iteit.
Van twee, overigens sterk verschil-
lende autotypen die in gewicht en
snelheîdspotentieel met de Simca 1300
vergelijkbaar zijn, hebben fabrieks-
technici ons te kennen gegeven, dat de
voorwiel~schijfrenunen er door de
commerciële directie werden opgezet.
Mede omdat Simca altijd veel zorg
aan het remsysteem heeft besteed, en
o.a, de Aronde bekend staat om haar
uitstekende remmen, zien we dan ook
nog niet direct reden tot een smalend
gejoel wanneer men in Pois5Y beweert,
dat VooT een wagen als de ,,1300" trom-
me/Temmen rot op heden de doeLml!tig-
ste veTtragingsappanrtuuT zijn .
Omtrent de uitvoering kan worden
vermeld, dat de voorremmen thans
twee primaire oftewel "oplopende"
remschoenen hebben, elk met een be-
dien ingscilin der, en het werkzame
wrijvingsoppervlak (876 cm') wat
groter is dan bij de Aronde. Ongetwij-
feld een vertrouwenwekkende appara-
tuur, die zich tijdens onze proeftocht
onberispelijk heeft gedragen, doch

waarvan in bergterrein zal moeten
blijken, hoe het met de bestendigheid
tegen "fading" is gesteld.
De ca'l'TQB..'le1"ievan de Simon 1300 zien
we a Is een troef van de hoogsre rong
en orde - wat maar goed:is ook, want
we zouden anders naar de oogarts
moeten hèllen.
Hoe men het heeft klaargespeeld, een
interieur van de nader te omschrijven,
opmerkelijke ruimte te organiseren
binnen een wagen die over de bum-
pers 4,25 m lang is, en een normale
vlercilinder-in-Jljn frontmotor heeft

daarvan geeft het indelingsschema
op elementaire doch duidelijke wijze
de simpele verklaring. Simca deed
niets anders dan de vóór- en de ach-
ter-begrenzing van het interieur bui-
tenwaarts "verschuiven" tot tussen de
wielkasten, juist zo ver, dat de hier-
door veroorzaakte versmalling op die
plaatsen nog geen hinder of nadeel
van ook maar enige betekenis op-
levert.
De schuin omhoogstaande pedalen-
vloer ging naar voren, de achterbank-
leuning naar achteren, het proces be-
gunstigd door de relatief grote spoor-
breedte, waaruit immers een dito af-
stand tussen linker en rechter wiel-
kast volgt Op géén van beide plaatsen
is men te ver gegaan: de achterbank
heelt niet noemenswaard aan zit-
breedte ingeboet, en dat de ruimte
tussen of naast de pedalen niet te
krap werd, kunnen we uit eigen er-
varing bevestigen.
Zoals uit de toegepaste procedure
volgt, is de interieurlengte de absoluut
maximale voor een normaal gevorm-
de auto (géén frontstuur-model à la
Fiat Multipla) van de gegeven wiel-
basis (2,52 m). zelfs al zou de motor
worden samengeperst tot sigarenkist-
jesformaat.
Wat de beschikbare zitbreedte betreft,
die bedraagt zowel vóórin als achterin
ca. 1,34 m op elleboogshoogte en 1,27
à 1,28 m over de heupen, zodat (vol-
gens de tegenwoordig daarvoor geac-
cepteerde normen) de wagen terecht
als 5-persoons-model wordt bestem-
peld, en uiteraard een zeer royale
vierzitter mag heten. Intussen is het
toch in "overlangse ruimte" dat de
Simca 1300 werkelijk iets bijzonders
biedt; we hebben dit al heel gemak-
kelijk, zonder duimstok, nonius of
micrometer, kunnen constateren.
Als Uw langstettige en aaparmlge die-
naar de voorbank van dit motorrij-
tuig ver genoeg achteruit stelt voor
een rij positie met half-gestrekte
(flauw-gebogen) armen - bij sommige
modellen uit deze klasse niet eens mo-
gelijk - dan kan hij, de voO'l"bank in
die stand latend, achterin plaats nemen
zonder dat zijn staken de achterkant
van de voorbankleuning raken. In de
Simca 1300 kunnen we, mythologisch
gesproken, comfortabel "achter ons-
zelf zitten".
Mocht U er niet kapot van zijn: die
mogelijkheid bestaat bij géén, redelij-
kerwijs met dit type vergelijkbare
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auto: dl' meeste van haal' klas~egl"l0-
ten komen Cl' zc!f~ hCt',l wal aan Ic
kort. en ook nog nwnige, van buiti-n
aan merkot ij k grotere wagen heeft n id
zó'n royale, totale beenruimte (voor-
ste plus ,,,.'htl'r~te 1.
Het matcn-r-hapiter afhandel,.,nd, kun-
ru-n we nog gewagell VHIl e('11 bdrek-
ketijk IHge bouw (hocgt« 1.40 m; leeg).
voldoende hoofd ruimte. en skdlt~ een
lage trnnsmissiotunn«! in dl' vloer,
aangezien de cardanas tweedelig is
ui tgcvocrd, met el"l steunl agel' in het
III iddon, en het ach terste deel iets
geknikt ligt kil opz ichte van hel
voorste. Deze, reeels lang door Fiat
toegepaste const ruct ie heeft uiteraard
ook het voordeel dat - bi.i die kort»
assem -- de kans op vibrut ie bij hoog
toe ren ta j praktisch is ui tgoslotun.
Tenslotte de koffer. die ook al mooi
ruim is, op een doelmatige vorm kan
bogen, en vrij blijft VUIl het reserve-
wiel. Dit ligt plut onder dl' vloer, in
Cl' nuitspa ri 0 g va n dl' ben zi netank.
wel kt' daardoor t och niet wordt belet.
elm inhoud van 55 Ii ter te heb be-n.
Alle dirncnsionale kum:tgn'p('11 1"11
spij t, is van ""11 onelegalll-gl'dl'ong('J]
bouw evenmin sprake a Is van een
andere onevc-nwlcht ighcid in prepor-
tics. Naar vrijwel unaniem oordeel
heb be-n we te doen me I. "ell esthet isch
juist hijzonder goed geslaagd model.
waarb ij de opval lend IClgE' ..taille" en

de zeel' grot" ru i1<'11 net zo attract iof
"I, null ig zij n. I-Iel ui tzich I is naar
;.11,., hJLllen suhliem. Laren we als e-en
{'n',ll'iJlg~f('lt nog vormetdcr; dat plaat-
we('kn·"onanlip\·prschijnq·l('Jl xich niet
h.-bln-n g\:manifcstl'l'rd, cu het rijwind-
!-'['rui5 langs d{' carrosser!o bij h(Jge
.'ine 1heden \'01doend,' hep'!'k t blij ft om
eonversatie op normale toon mogelijk
te maken, en o.i, niet vermoeiend te
gaall werken. op de dUUI'.

(De motor laat. z ich op hoog teerental
nogal hore-n ._- zoals bij het optrokkon
in de lage versnellingen blijkt - maar
hinderlijk luidruchug i~ bij tal'll al lcr-.
minst).

Op de iurichtuu; eu aankleding van
het interieur hebben we niet veel
commentaar. Er blijkt in duzc opzic.h-
tell wein ig te zijn dat bijzondere waar-
dering verdient of. om zwaar-
wege-nde krit iuk vraagt. Dl' specia Ie
altrad ie>; van dit Simca-type liggen
elders. In zekere zin merkwaardig is
evn lnst rumcntonbord van er-nvoudrger
uitvoering, naar "inhoud" en "vorm",
dan Heil I Van de tiPIl adsp ira 11I - k ope 1'..;

r onze schat t ing ) al dan niet heimelijk
zouden wensen, En om anno 19113 cell
model mel "Grand Luxe" k betitele-n
als het niet voorzien is van, w rnaur
voor de vuist weg g,'gI'PPt'll: koulwa-.
t,'1'1 he rmomcter. dagte lier. siearettcn-
aansteker, knlppcrllchistgnaal. veri ich-
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ling van achtercompartiment. koffer-
l'll motorru imte, hoorncontact ring. ver-
ste Ih" re ru giet! ni ngen - da t. v inden
we nogal brutaal of nogal onnozel.
Sil1ll'" ma;.! k icxen.

Noch dl' vcrwa rming. noch de veri-
ti lat.ie van de carrosserie hoe ît zich,
gegeven de weersomstandigheden, je-
gens onze èquipe erg nut tig kunnen
maken. maal' het ziet el' naar uit. dal
dl' uitvoering der desbetreffende appa-
ratuur aan hoge eisen beantwoordt.
1-kl'l doelmatig zijn in elk geval de
lwel' draai ba re 1uch tst room -rich (pn de
rous tr-rs il1 lw! iI\~ t ru men teil bord-
"ct,lk".

Men behoeft bepaald rriet over profe-
ti~"hl' gave-n te beschikkon om dl'
Simr-a 1:lO0en 1300 G.L" gl'gl'ven haar
prjjzori, ('l'll voorspoedige earrit,!,l' te
kunnon voorspellen. Het tvpe i, tech-
nisch voldoende modern. zonder in
enig opz icht ('X per-i men teel le zijn, en
het heeft - nis lid van zij n klasse
beschouwd .- enkele markante ver-
d icnxl cn on aantrekkelijkheden, waar-
tegen OVl'!' (\'001' zover t hans reeds te
bcoordc-lcn ) g'::"11 zwak kv punten van
Iw\l'kt'nis sI aan. Dal de wagen al direct
dool' zijn uiterlijke verschijning be-
koort, is daarbij cell cornmcrciecl
winstpunt waarvan hel belang moei-
Iij k kan WOI'ç]"l1 overschat.

Hoog
doorstromings-
gehalte met
microscopisch
fijne zuivering
zijn de onbetwistbare ver'
beter; ngen bij het zu ive r
functtcncren van het m icro-
oliefilter. Het ulterst fijn,
poreuze bin nenwerk van de
M.nn-mic rctcp-Itlterelemcn-
ten bezit een hoge doorlaat,
graad en gar.ndeert een se,
Ieetleve filtrering van de ol ie.
Hierbij worden de slijtage
veroorzakende vul Ideel tjes
tot een grootte van een
duizendste mil; meter alge.
scheiden. terwijl de, merende
del en van de olie ongehi n-
derd worden doorgelaten.
Wil m en zeker zij n "an een
goede bescherm; ng van de
motor. dan gebru ikt men

Mann microtop-filter-
elementen.
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