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C. W. STANTS, M.S.A.E.

De nieuwe
Trabant Combi type 601
en haar
Duroplast Carrosserie

Hd interieur van de Trabaut carrosse-
rie Com/Ii, type 601, biedt myale ruim-
te el1 4 conr[oruibele zitplantsen Door
volwassenen.

I-Iet was een samengaan van twee fei-
ten: de aflevering van de 10.000e Tra-
bant en de introductie van de nieuwe
Trabant Combi van het type 601, dat
aanleiding werd voor Van Hoek's
Automobiel Industrie N.V. te Raven-
stein om de Nederlandse vak- en dag-
bladpers uit te nodigen dit nieuwe
type Trabant te komen zien en rijden.
Men weet dat de Trabant, een merk
dat bijzonder succesvol op de Neder-
landse markt is, gefabriceerd wordt
dool' de "VEB Sachsenring" en opvalt
dool' enkele zeer moderne construc-
ties, waartoe de dwars voorin geplaat-
ste tweecilinder luchtgekoelde twee-
tact behoort, die integraal gebouwd is
mel een vierversnellings volsynchroon-
bak en het differentieel. Want de Tra-
bant is natuurlijk voorwiel-aangedre-
ven. Voorts ook dat de 'I'rabant, wat
buitonbekleding betreft, geheel uit 'n
zeer opvallende soort plastic. genaamd
"Duroplast" is opgebouwd, welk ma-
teriaal bijzonder veel voordelen biedt!
Maal' over de techniek daarvan heb-
ben we het zo dadelijk nog wel.

Modern sJlrookje.
Bijzonder veel kleur kreeg deze pers-
introductie doordat een Rotterdams
echtpaar aanwezig was, dat om een
heel bijzondere reden uitgekozen was
om de 10OOOstegeïmporteerde Trabant,
die juist een Combi was, ten geschen-
ke te krijgen.
De reden? Misschien heeft U het reeds
in de dagbladpers gelezen, maar heel
in het karl komt het hierop neer. Op
27 oktober j.l. reed de Rotterdammer
Wijngaarden in zijn nog niet geheel af-
betaalde Opel Record dool' de stad,
toen plots twee kinderen hard lopende
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VOOl'zijn auto kwamen. Zijn reactie
was flitsend, voor de beide kinderen
levenreddend. doch voor hemzelf en
zijn gezin voerde het tot een economi-
sche catastrofe. Want deze man, een
kleine zelfstandige, had zijn auto no-
dig om voor hem en zijn jonge gezin
het levensonderhoud te verdienen!
En die wagen schoot onder een opleg-
ger en de hele bovenkant werd el' vrij-
wel finaal afgesneden, zodat de auto
een .,tolal loss" was. Daar hij slechts
WA verzekerd was kan men zich voor-
stellen hoe hard die klap wel aan-
kwam,
Maar deze tragedie eindigde gelukkig:
hij kreeg de 10.000e Trabant. een Com-
bi, cadeau en niet alleen de auto, maar
ook een vol jaar onderhoud en servi-
ce, een jaar wegenbelasting en een
jaar all risks verzekering!

De Combi zelf,
Waar men fluistert dat deze Trabant
Combi, zelfs na 1 januari, nog even
onder de vierduizend gulden zal blij-
ven kosten, mag men zonder meer
zeggen, dat men "heel wat aan corn-
binatiewagen" koopt voor dit geld! De
foto's tonen het uiterlijk van deze
combi. die als ruime vierzrtter, dan
wel als tweezitter met grote laadruim-
te kan WOl-den gereden.
De afwerking is bijzonder goed te noe-
men voor een auto in de..:c prijsklasse,
waarvan men zeker voorspollen mag
dal zij haar weg wel in ruime mate
naar het Nederlandse publiek zal vin-
den. Trouwens van de Trabant perso-
nenwagen is het verkoopcijfer. dat in
dit jaar gehaald wordt. indrukwekkend
te noemen: tegen de vijfduizend stuks!
Het verbaast ons dan ook niet om te

horen. dal men claar in Ravenstein
verwacht zo ongeveer midden 1967 de
twintigduizendste Trabant te kunnen
afleveren!

De p!aBiic carrosserie.
Misschien wel de meest opvallende
factor, in dit aparte autotechnische ge-
heel, is het succes, dat Trabant heeft
bereikt met haar uit ,.Duroplast" be-
staande carrosserie.
Men weet dat een moderne plastic
voor de carrosserie bouw wezenlijk een
prachtig mooi materiaal is. EI' zijn dan
ook heel wat experimenten verricht
vour het vervaardigen van plastic car-
rosserieën of delen, overal ter wereld.
Maar, behalve bij de Tr-abant, zijn ze
nog nimmer toegepast op grote schaal
en bij een laaggeprijsde automobiel.
Want de gebruikelijke vervaardigings-
methode uit een kunsthars en glas-
vezel bewapening is VOOI' serieproduk-
tie veel te duur. Alleen bij Sachsen-
ring heeft men een plastic ontwikkeld,
dat redeijk snel kan worden vervaar-
digd en dat beslist niet duurder is dan
een normale staalplaat carrosserie,
doch wel veel beter. Wat dan de voor-
delen van plastic wel zijn, vergeleken
met gewoon staalplaat? Allereerst vol-
komen ongevoeligheid VOOI' corrosieve
aantasting. Ell iedereen w~t hoe de
meeste moderne auto's haul' einde vin-
den tengevolge vall doorroesten van de
carrosserie! Voorts een licht gewicht.
Een vierkante meter Duroplast van 3
mm dik weegt even 4 kg. terwijl een
vierkante meter carrosserie blik van
0.88 mm dik rond 7 kg weegt. Duro-
plast is bovendien geluidisolerend. Op
een staalplaatpaneel moet men, wil
men hetzefde isolerende effect berei-
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ken, een antidreunlaag aanbrengen van
zeker 3 mm dik. hetgeen pel' vierkan-
te meter weer een extra 2,5 kg gewicht
geeft.
Maar Duroplast is ook isolerend tegen
wa I'm te en koude: 's zomers bu iten heet,
binnen koel, - 's winters binnen lek-
ker behaaglijk, buiten ijzig koud. Maar
misschien wel de voornaamste eigen-
schap is dat dit Duroplast zo 1)cilig is.
Het veert volledig terug en pas bij
zware aanrijdingen scheurt het of
wordt er een gal in gestoten. Maar
veel van de botslngsenergie wordt door
de veerkracht van het materiaal opge-
vangen, zodat de stool voor de inzit-
tenden altijd minder zwaar is dan hij
een staalplaat carrosserie.
Men kan dat natuurlijk uitrekenen, zo
men wil. I-lier zijn de mechanische
k waliteiten van Duroplast. zoab he-
paa Id aan een standaa I'd prol" lstaa r \'[1n
120 x JO x 15 mm.
Buig- breek vastheid 1500-200U kg/em"
Slagtaaiheid

(Schlagzáhigkett i 27 cm kg!em"
Kerfslaglauiheid 27 cm kg/ern"
Elasticiteitsmodulus 8 x JO' kg/cm"
Vorm vastheids bestendigheid volgens
Martens lot temperaturen van 120°C.
Men weet hoe een st ••alblikcarrosserre
hij de minste of geringste stoot uit
hail!' vorm raakt. En hoe ver weg in de
staalblikconstructie de gevolgen van
een stoot zijn waar te nemen. In het
algemeen kost dan ook een, zelfs vrij
zwakke stoot veel geld voor reparatie.
En dat is met een goed plastic heel iets
anders, daal' blijft de schade altijd zeel'
plaatselijk beperkt. En de aard van
een modern bewapend plastic brengt
uok met zlch mee, dat men in verreweg
de meesta gevallen snel lel' plaatse en
volkomen onzichtbaar en zondey inboe-
ten van gtefkte kan reparcren. Plak-
ken ell warmtebehandelen van een re-
paratieplok is, voor wie weet wat hij
doet, oen makkelijke en technisch ver-
antwoorde reparatie. Daarom is een
plastic carrossrie voor een veel lager
bedrag in perfecte staat te houden, dan
welke uit staalblik vervaardigde car-
rosserie ook!
Dat komt merkwaardigerwijze, maal'
wel zeer duidelijk, uit in een lagere all
risks premie, die zekere all risks ver ze-
keraars bieden bij auto's die een plas-
tic carrosserie hebben!

Wat is dat DUfoplast nll eigenlijk?
Duroplast was geen vervangingsmate-
riaal voor staalblik toen in het eerste
tiental jaren na de tweede wereldoor-
log goed staal carrosserieblik schaars
was, zoals "mèn", de grote en anonie-
me "mèn" dacht!
Het is een wezenlijke eigen ontwikke-
ling, die zich vooral op twee punten
underscheidt van de plastic rnaterialcn.
die men overal elders heeft trachten
te ontwikkelen, doordat men uitging
van een nieuw type kunsthars, maar
vooral ook van ~n nieuw type bewa-
pening. Geen "glasvezel" ditmaal, maar
een 100% organische vezel,
Daardoor bleek het mogelijk te wor-
den, dat men gebruik kon gaan maken

Fig. 2. De nie1l1vc Tm!Jal'lt Combi 601 /leeft van bui.tett C('H sTnrlkelijkc Uju_

/<'ig. .1. Vrm binnen is (/e::e tweed<!luswagrm. )ltd Hce)'geslageH lelmillge1t der
aell ter;dtpl,wtscl1. zeer gt'schikt voor liet medCt'o(>l'ell pan bagag(> eli lichtc
goederen.

Fig. 4. De Trabali! Combi van achierI'll bezien.
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bij de produktie, die eigenlijk een we-
zenlijke serieproduktie moest zijn, om
hel grote woord massaproduktie nog
maar niet te gebruiken, van machines,
die in de eeuwenoude textielindustrie,
betrouwbaar en snel waren gebleken,
zoals kaardmachines, kalanders. glans-
machines enz. Waar men bovendien
een mechanische verduurzaming ont-
wikkelde met behulp van persen en
relatief hoge temperaturen en druk-
ken, in verhoudingsgewijs korte tijd,
bereikte men het doel: betere eerros-
serieëll, z(Jnder verhuging van pri)s.
Laten we aan de hand van enkele af-
beeldingen de produktie van Duroplast
in "Sachsenring" wat nader bekijken.
Duroplast bestaat uit 50~; text iclve-
7.1'1 en 50 cl, kunsthars op fenul en kre-
sol basis.
Fig. 7 toont de opbouw van het nog
niet verduurzaamde zogenaamde voor-
materiaal. De dikte is hier rond 50 mm.
Het lijkt ingewikkeld, maar de produk-
tie is simpel. Dit voormateriaal wordt
up l'en zogenaamde vlies-straat min of
meer continu vervaardigd. Daarvoor
maakt men gebruik van een vijftal ve-
zelkammachines, vijf kunstharsstrooi-
machines. vijf sorteermachines, een
verzamel lopende hand, een glans-
persmachine en een snijmachine.
De enkele arbeiders aan deze band
zorgen alleen ervoor dat er l'en con-
tinue stroom van vers grondmateriaal
(tex t ielvezel en poedervormig kuns\-
hars) ter beschikking staat van de pro-
duktiemachines.
Nadat verzamelmachines een aantal
wattige vellen mei kunstharspoeder
hebben verzameld, de dikte is nu ca 20
cm, wordt dit pakket vellen en vezels

tol ca 5 cm samengedrukt in een ka-
lander. Deze vellen worden dan op
maat gesneden en in de persen gelegd,
waar bij hoge druk (40-60 kg/cm>) en
bij ca. lBO °C. het materiaal verduur-
zaamd wordt en tut 3 mm samenge-
drukte vormstukken van de carrosse-
rie wordt afgeleverd.
l<'ig. 7 toont dit voormateriaal. Fig. 5
toont het inleggen van het voorge-
vormde persrnater iaal, fig.6 het uitne-
men uit de thermische en drukpersen.
Zijn we goed ingelicht, dan levert
Sachsenring momenteel een vierhen-
derdtal Trabants auto's per dag af.
Daarvoor ,,[jn dan geheel complete
carrosserieën in kunsthars beschik baar.
Geen fabriek ter wereld duel Sachsen-
ring dat na: Het is dan uok niet ver-
wonderlijk dat in vele landen grote
belangstelling voor Duroplast bestaat
en het is interessant te vernemen dat
o.a, de BMC een produktielicentie
heeft verkregen voor het toepassen
van Duroplast.

Het wmdrijfs([1ne1!stel.

Motortechnisch is van de Trabant het
aandrijfaggregaat het meest interes-
sant. Compleet gemonteerd op een sub-
asserrihlage met de voorwielen. bevindt
zich de tweecilinder in lijn luchtge-
koelde tweetactmotor. waarvan de
werking via roterende schuiven en de
zuigers geregeld wordt. De verbran-
dingskamervorm is halfbolvnrmig, dus
ideaal. De krukas draait in drie hoofd-
lagers, de cilinderinhoud is 600 cc, het
max. bruto vermogen bedraagt 26 pk
hij 3800-4000 omw. min., het max, bruto
koppel is 5.8 mkg. Er wordt mcngsrnc-

ring toegepast met een verhouding van
rond 33' , up !.
In de tank kan een 24 liter meng-
brandstof worden meegevoerd. De
kr-uissnelheid is ruim 90 km pel' uur,
de top is 100 km per uur. De koeling
ge~chiedt met behulp van een axiale
vont.l lateur. De motor is geheel door
geleideplaten omgeven. He! elektrische
systeem is ij V, de accu heeft 75 am-
père-uur. El' wordt gebruik gemaakt
van een enkele droge plaatkoppeling,
van een volledig gesynchroniseerde
vierversnellingsbak met achteruit en
een vr-ijloop op de vierde versnelling.
die geheel automatisch werkt. Stang-
schakeling geschiedt vanaf het dash-
hoard. de overbrenging~verhoudingen
zijn van de eerste versnelling 4.U8 op
I. de tweede 2,32 op 1, de derde 1,54
op 1, de vierde 1,03 op I en de achter-
ruit 3,83 op 1. Er wordt voorwielaan-
drijving toegepast met dubbele car-
danas en een kegeldifferentieel. De
vooras overbrenging is 4,33 op 1.
De totale opbouw van de Combi is op-
gebouwd uit een pintte, dragende sta-
len bodem. samengelast met een meer-
dragend stalen carrosser-iegcraumte.
dat bekleed wordt met eveneens mee-
dragende, uit Duroplast \,(o!l'vaal'dlgde
hu iten bekledingspanelen.
liet voorsubîrame bevat de motor met
integrual aangebouwde versnef lingsbak
en aandrijving. De voorwielen ell ach-
terwielen zijn onafhankelijk geveerd
met boven en onder een geleide-arm
met dubbelwerkende Ielescoopschok-
dempers voor ell achter. De best urmg
geschiedt via cell tandheugel. de be-
remming hydraulisch op alle vier de
wielen, de mechanische handrem werkt

Fig. 5. Hd illleggf!ll mB/. het voorgevormde plusticm([te-
ria.a.! in de perx,

Fig. 6. liet uitJl.e1nc·1I mm gf!jlCl'$tC C(!)')'uööel'ie-umleräclcH
uit de pers.
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alleen achter. De schijfwielen hebben
een bandenmaat 5.20 x 13.

Tot slot nog een hapje technische
discussie!

Het is begrijpelijk, dal de vakjourria-
listen geïnteresseerd waren in de tech-
niek van deze verhoudingsgewijs zo
laaggeprijsde automobiel, die voor een
eigengewicht van rond 650 kg niet veel
meer dan ruim f 5,- pel' kg gaat kos-
ten, zodat een levendige discussie dan
ook deze introductie van de Trabant
combi besloot. Het komieke hoogtepunt
was wel toen gevraagd werd, wat een
complete ruilmotor zou gaan kosten en
de heer Van Hoek zeer oprecht ant-
wordde, dat hij dat niet wist, omdat
hij nog nimmer een ruilmotor had
moeten leveren in de tijd dat hij de
Trabant importeert. Dat is niet zo
vreemd als het lijkt, want zo'n twee-
tact met poorten en een roterende
schuif is de denkbaar eenvoudigste
motor die er bestaat!
Natuurlijk werden el' vragen gesteld
over de reparatiemogelijkheden van
Duroplast. De heer Van Hoek zei dat,
mils men een kleine handleiding volgt,
de reparatie van niet al te ernstig be-
schadigde carrosseriepaneeldelen zelf
uitgevoerd kan worden. De panelen
zelf overigens, zei hij, zijn zo laag in
prijs, dat reparatie door de hoge ar-
beidslonen vaak kostbaarder uitkomt
dan het simpel vervangen van een pa-
neel van Duroplast. Als voorbeeld gaf
hij de kosten van een geheel nieuw
dakpaneel. dat "zo" ingeschoven kan
worden. Die bedragen ruim 90 gulden.
Een ingereden gat in het plastic deel
kan volmaakt gerepareerd worden, met
behoud van alle oorspronkelijke kwa-
liteiten. Niemand die het terug kan
vinden, nooit, za zei hij.
EI' werd even gediscussieerd over het
type brandstof, dat gebruikt moest
worden: "super of gewoon". Dat is zo-
als altijd een academische vraag. De
motor, dank zjj zijn prefecte halfbol-
vormige verbrandingskamer, kan met
een laag octaangetal toe, want het zo-
genaamde mechanische (dus construe-
tie) octaangetal is hoog.
Maar elke tweetact kan afzettingen in
poorten en kop krijgen. Dat is inherent
aan het systeem. Dan kan men nog
"pingelvrij" rijden met super. Daar
waal' zelfreiniging der poorten en ver-
brandingskamer gelijk is aan opbouw
van afzettingen, en dat geldt voor elke
motor; heeft men 't optimum van pin-
gelmoeilijkheden. Volgens de techni-
sche informatie, beschikbaar over de
Trabant motoren, levert dat zeel' be-
slist geen moeilijkheden op.
Natuurlijk wilden vakmensen ook we~
ten wat het ongunstigste gemiddelde
brandstofverbruik wel zou zijn. Dus
onder "molor severely" omstandighe-
den. Welnu, volgens alle beschikbare
gegevens ligt dit bij 8 liter per gere-
den 100 km. Maar ja, dit is weinig an-
ders dan een kwestie van voertuigge-
wicht en specifiek brandstofverbruik.
En wat dat betreft, mag men zonder

Fig. 7. Voorgevormd Duroplu:st materiaal, gereed voor verdere Oetverking.

Fig_ 8. Overzicht over de procluktiehal van DUTOp/u.lt-cm·rosserieën vtm V.E.B.
Sachsenring.

meer stellen, dat deze auto - construc-
tief gezien - voor tweelakten een al-
lerlaagst specifiek brandstofverbruik
zal hebben.
Een geheel andere vraag was of ra-
diaal banden standaard op de Trabant
Combi zijn. Dat werd bevestigd. De
fabriek levert ze met ter beschikking
gestelde Michelin X banden.
Vervolgens was een belangrijke vraag:
"Wat zijn echte, eerbare kilometerkos-
ten bij bijvoorbeeld een gemiddelde
van 30.00 km per jaar?" De ANWB als
onafhankelijke instantie, evenals ande-
re groeper ingen, rekent dat bij 25-
30.000 afgelegde kilometers per jaar,
men in totaal ca. 11 cent voor de gel'e-
den kilometer moet rekenen. Dus va-
riabele en vaste kosten.
Een vanzelfsprekende vraag was na-
tuurlijk "Wat is de tweedehandswaar-
de van een Trabanl?" Het antwoord
was verrassend, verrassend hoog na-
melijk. Een ruim twee jaar oude, goed
bereden Trabant brengt 2200 tot 2300
gulden op verklaarde een woordvoer-
der van Trabant.
Daarna volgde nog een interessante
discussie over de bij Sachsenring ont-
wikkelde thermoplastische persen voor
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de vervaardiging der carrosseriedelen,
persen met een "hete" onderstempel,
doch een kunstrubber bovenstem pel.
Het gedrag van deze kunstrubber bo-
venstempels is doorslaggevend voor het
succes van de thermoplastische persbe-
werking. Dit alles is door de giganti-
sche BMC overgenomen in licentie. Wel
een bewijs van het zuivere en vooral
theoretisch correcte denken. daar ginds
bij Sachsenring in Zwickau.

Tenslotte zij nog vermeld, in verband
met eventuele motorrevisie. dat een
ruilkrukas niet meer kost dan 185 gul-
den, een overmaatse zuiger compleet
met zuigerveren 29,80 gulden en de
Iueh tgekoelde individ uele ru ileiIinders
op 35 gulden per stuk komen! Dus 70
gulden voor de twec van de motor. Een
nieuw spatbord plastic kost maal' 48
gulden. zo deelde men mede.
Ziehier dan de voornaamste bijwnder-
heden van de Trabant in het algemeen
en de Trabant Combi type 601 in het
bijzonder.
De zeel' aantrekkahjka prijs - minis-
ter Vondeling tcn spijt - moet haast-
wel tot succes leiden gezien wat er
VOOl' geboden wordt.
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