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Parijs debuut van de Hondamatic
Uiterlijk lijkt de Horala een .~OOTtmima-
tuur Min;. Her silhouet cloet n!. sterk
den:kc" aa1l ,k kl<>i"e BMC.

E.en"Mini-Mini" met volautomatische
transmissie en sportwagenacceleratie

Wie het Parijse verkeer van het ogen-
blik kent zal zich kunnen voorstellen.
dat voor de Franse en speciaal do
Parijse Salon-boxocker de stand, waar-
op de kleine Japanse Honda Automatic
voor hd eerst zij n opwach ling in de
Franse hoofdstad maakte, tot de grote
tr('kplt'i~tel's behoorde.
Evenals in ons land beginnen ook in
Frankrijk de producten van deze .Japan-
se motorkoning langzaam maar zeker
furore te maken. Die populariteit heeft
Honda Ie danken aan zowel zijn twee-
wlelersuccessen op de baan. als ook aan
zijn opmerkelijke "Monkey-Bike". een
soort miniatuur scooter, die o.a, bij de
jachtbczrtters in St. Tropez en andere
dergelijke oorden zeel' "in" is. Boven-
dien heeft ook de deelname van Honda
aan dl> fa~cinel'cndc Grand Prix meerij
ertoe bijgedragen dit merk in aanzien
te brengen. Hue dat ook zij, men ziet in
Parijs al verrassend veel Honda's S 800
- u weet wel, het tweezits sportmodel.
Maar de 3.10 m lange, ultracompacte
N 600, een kruising tussen een Fiat 500

De N tiU!) i.~ met ZVn 3.10 m lengte en
.J.4() ti! drnuiciTkelsehnn! 'n echte "city-
ear". De wWe dop aan de linkerzijde
l'a11 het du.k bedekt hel voorgeponste gat
bedoeld om een rurlio-antenne in de
deuTstijl ill (" bouwen. De vemtHatie
wonlt veTzoTflCl door clraaiban! Tuiten
ill de 1!oorpOrUeTen 1,1"., sc/wTlliere"de
vent.i!(l! ie r uitjes. aan d p hOI'enzijde
se/Ja TnieTen rle aeh IerTuit.<'ll en. wan IIeer
men de Tuiten ges/ol en wH houden mid-
dels eell (tf:ltig~ysteem. waar1)/W men
cl<,loltv res (ta1[ cic ad, terzijd e z; el.

gen af geplat! eaeh t er kan t nwt en! bre-
de bagage/dep en hoog f}ejJtaatsle ach-
terlie/lten geven de HO!1da N 1)00 011-
rlanb ZVn Mi1Ii-alll1Te /rIch een l'ige'n
karakteT.
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Het {]o.,/II"'l1rd ru n eli:' tll1/01IlIlI.isciie ll_il_jJf>('Tillg. Het voordeel van deze b[lk is dut
men 1_)olmd-(J7IHlt[$('!, kan -rijden. mour vvk zelf km! sdwkelen, ZOIl/-S tnnlweng de
lette rs op It et xe 1ec!_(fl'pll7leel 100H' H.

en een DMC Mini. gv](·verd met auto-
matisehe b,-j k vno r (,Pil prijs van ï -l50 NF
(::': i ~.Oll(j.-I ''11 in normale versie voor
7.dr;' _I .~OIi.- mindel'. lijkt wel het ant-
woord tr- ziin op dl' \'el-Iwersprnbll'nwn

van iedereen die in een grote stad moet
leven en daarbij een auto wil houden.
"Minint.ul'isHtie" is een woord. dat in de
hedendaagse electronica en ruirntevaart
graag wordt gebruikt om te illustreren

1-11'1. prÎlI<:i/,e-.,ell e))la '1'0II r(l' 110lld'lm(lr ie. I'eu pol-{![!lo))llltis{'l!e I rIlll.'lllissie die
ook IHJmlge,dwkdd kan worde'l. t-''' in detai-Is IJflJ'ijkl 1'an n/le .•• _pat "T tnl -ppu 1_0"
0l' dit twllied i~ f}('mankt.

hoe klein bepaalde vitale onderdeeltjes
kunnen w. rden gebouwd - radiozen-
dertjes ter rootte van een luciferdoosje,
cornputcrulcmcritcn die men in de palm
van z'n hand kan houden. etc. Op hel
gebied van de miniaturisatie vijn de
Japanners heel erg ~tel'k_ Dat wee-t
iedereen die hun kleine t.v.vtoestotlou
en tr-ansistor-radiootjes leent. Sojdlil'o
Honda paste hel pr-incipe van de minta-
turlsatic reeds eerder tor-, toen hij zijn
Monkey-Dike ontwierp. Maar bij auto's
is dit nat uu 1'1ij k moeilij ker. ornda I Inen
daar nog altijd te maken fwdt met
volwassenen. die erin moeten passen, Dal
heeft Mr. Honda xich man!' al te goed
gerealiseerd, vooral toen bij {]{O eel'~\e
expositie van het prototype van dl' S /lOO
sportwagen bleek, dat normaal gepro-
portioneerde W('~t('J'lingen mei hun
hoofd boven de voorruit uitstaken ...
Hov goed hij zijn les geleerd heeft, blijkt
wel ui! de inwendige ruimt" di" do
Honda N 600 h"eft meegekregen. M<'n
kan er met twee personen wc rkcl ijk
royaa 1 in 7.; lIl'n.
Om p{'n paar eij ïers te noemen: de in-
tor-leu rbrccd te bedraagt 1.12 m, de bei-
de voorzittingen zijn ieder 47 cm breed.
de beenruimte Vó"J' kan variëren van
BI tot \14 ern, al naar gelang de stoel-
positie. St aan ze in hun -achterste stand,
dim is de achterbank ged<,grade('rd tot
een kinderzitje. maar doorgaans zal dit
niet eens 7.o·ri bezwaar zijn. omdat vrij-
wel niemand die achtorste stand nodig
heeft. Ook de hoofdr-uirnte ls voldoende:
voor !UJ ern. achter !IScm.
Md d!'7.<' Hond" N 1100. "f beter g<'7.\·gd
111<'1 dl' .lupanse ihu isma rk t versie, de
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N 360, doet de grootste molorfielsenfa-
brikant van dil moment een duidelijke
gooi naar een stevige positie op de
automarkt. De vraag die hierbij rijst is:
heeft Honda goed gegokt met zo'n kleine
auto? We welen allemaal, dat ook de
Europese, en vooral de Duitse motor-
fietsfabrikanten het in deze richting al
eens geprobeerd hebben. De scootmo-
biels van Heinkel en Isetta, Maico, Zün-
dapp en BMW hebben het niet over-
leefd, evenmin als de Goggomobil. Deze
kleine aula'S zijn ten onder gegaan aan
de stijgende welvaart van het publiek,
dat steeds hogere eisen ging stellen aan
comfort en ruimte.
Intussen zijn de tijden echter veranderd.
De enorme verkeerscongesties in de
grote Europese steden openen nieuwe
perspectieven voor ultrakleine auto's,
mits deze snel, veilig en gerieflijk zijn.
In feite is dal al bewezen door de BMC
Mini en het blijvende succes van de
Fiat 500.
Er is dus plaats voor een stadsauto.
vooral wanneer hij wordt geleverd met
een automatische transmissie. En door
deze situatie heeft Soichiro Honda dus
een grote kans van slagen: de goedkope
kleine auto voor zijn eigen land is met
een sterkere motor en een automatische
bak een potentiële bestseller als "city-
car" vaar het Westen.
Hoewel de Honda zoals gezegd qua
specificaUe een beetje een kruising lijkt
lussen een Fiat 500 (2-cillnder luchtge-
koelde motor) en een Mini (vierkante
dooscarrosserie en voorwielaandrijving),
is dit Japanse ontwerp in technische de-
tails toch wel zeer origineel.
DI' luchtgekoelde twee-cilinder die
dwars voorin staat en tot één geheel is
gebouwd met versnellingsbak en diffe-
renUeelhuis, toont dat de Japanners heel
knappe motorbouwers zijn en dat Honda
op dit gebied veel, heel veel ervaring
heeft.
Boring en slag van deze staande twin
bedragen resp. 74 en 69,9 mm, hetgeen
een cilinderinhoud geeft van 598,7 cc. De
onder een hoek in de kop hangende
kleppen worden bediend door een bo-
venliggende nokkenas, welke in het
midden vanuit het midden van de kruk-
as door een kctttng wordt aangedreven.
Ook de overbrenging van de krukas-
omwentelingen naar de versnellingsbak
geschiedt met een (brede) ketting.
Dit kleine motortje, grote broer dus van
een soortgelijke 360 cc machine, is met
zijn compressieverhouding van 8,5: I
goed voor liefst 48 pk bij (schrik niet l)
7000 omw.lmin. Het maximum koppel
van 5.3 kg/m ligt bij 5000 ornw.rrnin. De
topsnelheid bedraagt volgens de fa-
brieksopgave ruim 135 km/u. en het
benzineverbruik ligt, mits men geen
Grand Prix starts wil maken, tussen de
1 op 15 en 1 op 20.
Men heeft bij deze Honda N 600 nu dl'
keuze tussen een 4-versnellingsbak,
gebouwd volgens het "constant mesh"
principe, met klauwkoppelingen en een
volautomatische transmissie van eigen
Honda-antwerp. Deze automatische bak
die in Parijs zijn debuut maakte, is een
ingenieuze oplossing om met eenvoudige
middelen d.w.z, zonder planetaire tand-
wielstelsels - één zelfschakelende trans-
missie van compacte afmetingen te bou-
wen.
De bak bestaat uit een koppelomvor-
mer en drie overbrengingsverhoudingen
vooruit. De laagste hiervan is voorzien
van een vrijloopinstallatie en kan dus
niet gebruikt worden om op de motor
af te remmen.

Hel automatisch schakelen geschiedt
met behulp van een "governor" en een
tweetal meervoudige platenkoppelinge-
tjes. Bovendien staan parallel aan de
koppelomvormer twee enkelvoudige pla-
tenkoppelingen. zodat bij hogere motor-
toerentallen en snelheden de hydrauli-
sche koppelomvormer wordt kortge-
sloten, ter voorkoming van vermogens-
verlies dool' slip. DI' tweede koppeling
heeft waarschijnlijk tot functie tijdcn:>
de schakelmanoeuvre de verbinding lus-
sen het vrij zware vliegwiel en de
versnellingsbak even te verbreken om
een overbelasting van de meervoudige
schakelkoppellngetjes tegen te gaan. Dit
tenminste voor zover wij hebben kunnen
reconstrueren uit de vrij summiere
schets die op de Honda stand te zien
was, want in het geven van gedetailleer-
de technische inlichtingen zijn de Ja-
panners nog steeds niet geweldig. Als
de vrager wat al teveel wil welen over
technische bijzonderheden, zeggen ze
mei een brede grijns "I don't know" -
iets waarmee de Westerling zich dan
wel enigszins gegrepen voelt ...
Ongetwijfeld is deze automaat echter
een van de meest fascinerende details
van de N 600, vooral ook omdat het
acceleratie- en snelhetdspntentieel voor
zo'n klein autootje op papier bepaald
indrukwekkend bleven: 400 m met
staande stal'! (de geliefde Engelse
"quarter mile" meting) in Ul.7 sec. is
geen kleinigheid! Tel' vergelijking: een
NSU Prinz doet dat in 24 sec., een
Volkswagen 1600 TL in 20 sec, en een
Alfa Giulia Super in 18 sec.
Het geheim van deze accelera tie is na-
tuurlijk niel alleen het voor zijn cilin-
derinhoud bijzonder veel pk's leveren-
de motortjc (een dikke 80 pk pel' liter),
maar ook het lage eigengewicht. De
N 600 weegt rijklaar zo'n 5;iO kg, waar-
van 370 kg op de voortrein rusten en
180 op de achterwielen.
De wielophanging is voor wat de ach-
terkant betreft ongecompliceerd, nl.
met l'en starre achteras op twee langs-
liggende hladveerpaketten bestaande uil
twee bladen elk. Vóór past Honda het
McPherson systeem toe, zij het in het
héél klein.
De besturing geschiedt d.m.v. een tand-
heugelsysteem en is zo direct, dat drie
omwentelingen voldoende zijn om de
voorwielen van uiterst links naar uiterst
rechts te brengen. waarbij de wagen een
minimum draaicirkel heeft van 4.4 meter
- heel handig in de stad dus. Trouwens.
ook hel relatief grote ruilopperdak is
bij parkeren en manoeuvreren een groot
gemak.
Dat de Honda N 600 een weldoordacht
ontwerp is en bepaald niet "op een
koopje" in elkaar wordt gezet, blijkt wel
uil tal van kleine details, die men in
deze prljs- ell clllnderlnhoudsklasse be-
slist niet gewend is. Wc vergeten hier
even dl' automatische transmissie, want
dat is pel' slot van rekening nog een
"extra". Wat echter tot de standaard-
uitrusting behoor! is een 12 volt wissel-
stroomdynamo - vanwege zijn laadka-
rakteristiek voor de stads rijder van
grote waarde -, een dubbel remsy-
steem met tandemhoofdremcilinder en
gescheiden voor- en achterctrcutts, een
buitenspiegel, een vergrendelbare ben-
zinetank-afsluiting, een stuurslot, ach-
teruitrijlampen, een verklikkerlich!je
voor de handrem en een voorgeperste
monlagemogelijkheid voor een inschuif-
bare antenne. welke kan worden ge-
p!aa tst in de lin ker portierstij l.
De Japanse auto-industrie trcodt de
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BW, onder de motork(l.lJ. waar zich
n(l.a~t de 2-cilinder motor ook resen'e-
'wie! en (l.CCU bevinden. lntere.~sant de-
rai!: de onderbreker is ondl?rgebracht 111
een metalen huis aaf! de linkerzijde VCl1'
de feup en wordt direct door de boven-
liggende nofefeen(l.s aangedrevell,

Motor, fT(l.nsmissie en McPherson op-
hanging van de Hond(l. N 600 schema-
tisch in beeld gebracht.

laatste lijd steeds meel' op de voorgrond.
Japan is in enkele jaren op de wereld-
ranglijst opgeklommen naar de derde
positie als autoproducernel land. En
wanneer de voortekenen niet bedriegen,
zal zij deze positie niet alleen weten te
handhaven, maar bovendien misschien
zelfs nog kunnen verbeteren,
Want men kan zich oprecht afvragen, of
de Westerse atuo-Industrle (met uitzon-
dering van Fiat en BMC) het probleem
van de stadsauto wel tijdig genoeg heeft
onderkend om ook in ditQPzicht de
Japanse concurrentie voor te kunnen
blijven. G. P. Berk.
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