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Kunnen kleine auto's veilig zijn?

TOEN de Audi ,,50H werd geïntroduceerd
beantwoordde dr. ing. F. Behles, de ont-
wikkelingsleider van Auto-Union, de titel-
vraag ongeveer als volgt "Ja, de kleine
auto kan veilig zijn, omdat de industrie
van boven naar beneden, dus steeds kleiner,
heeft geconstrueerd. Het uitgangspunt
vormt de Audi ,,100", toen kwam de mid-
denklassewagen Audi ,,80" en tenslotte de
kleine Audi ,,sOH. Op die manier was het
mogelijk om steeds compacter en steeds
lichter te worden en met een volledig ge-
bruik van de stand van de techniek des-
ondanks een optimale veiligheid te bieden".
Later. bij de studie van de Renault ,,5"
in Frankrijk, beantwoordde de heer P.
Ventre, chef van de veiligheidsomwikkeling
bij Renault, de vraag dusdanig: "De
meeste ongevallen hebben frontaal plaats,
maar niet kop-op-kop maar schuin". De
dag daarop werd een Renault ,,5" met
twee dummies met 50 km/u tegen een
hindernis geslingerd. die 30n schuin stond
en het bewijs leverde. "Bovendien is een
dergelijke wagen rondom veilig tegen on-
gevallen" zei de heer Ventre. Kort daarop
had er een gesprek plaats, waarin gezegd
werd "We moeten nu eindelijk weer nuch-
ter rekenen en ons losmaken van de utopie
van de ESV-research. Vooral de kleine
wagens moeten uiterst compact. licht en
zuinig zijn en dan zou hel wel eens voorbij
kunnen zijn met de veiligheidsvoorwaar-
den",

DE eisen voor de kleine wagen van de
toekomst luiden: uiterst zuinig, klein, corn-
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pact. makkelijk, veel ruimte voor bagage,
goede prestaties en optimale rij-eigenschap-
pen. Kan men daarnaast verlangen. dat
men nog een bijzondere veiligheid kan
scheppen voor de passieve veiligheid'! Dat
is een van de belangrijke vragen van het
ogenblik. Het antwoord op die vraag kan
men in onderstaande alinea's terugvinden.
Er wordt verlangd, dat volwassenen met
voldoende bagage goed vervoerd kunnen
worden. Deze cis is tegenwoordig ook bij
uiterst kleine wagens zeer wel ie verwezen-
lijken. We hebben de Renault "S'", met
voorwielaandrijving en in langsrichting ge-
plaatste motor. De wagen is 351 cm lang,
breed lS3 cm, nauwelijks S,4 m~ opper-
vlak dus. Desondanks bedraagt de been-
vrij he id voor pius de zitbank breedte en
achter 17I cm.
Daarachter is een kofferruimte met een
inhoud van 270 ItT. De schouderbreedte
bed raagt voor 124 en achter I 21 cm. De
Audi ,.50'" heeft voorwielaandrijving en
is 349 cm lang bij IS6 cm breed. Dal
is ruim 5,4 m' ruimte. De zitlengte be-
d raagt bij deze wagen zelfs II-:I cm. De
kofferruimte heeft een inhoud van 260
ltr. De schoudervrijheid voor en achter
bed raagt 129cm. Deze enkele getallen tonen
reeds duidelijk aan, welke optimale waar-
den mogelijk zijn bij modern opgezette
kleinere personenwagens. Daarhij worden
alle gestelde eisen met een leer gering ge-
wicht bereikt, bij de Renault .,S""ongeveer
760 kg en bij de Audi ..50" zelfs onder
de 700 kg. Bij dele klasse overweegt de
conceptie met voorw ielaa ndrijving en d wa rs

De schade aUI! eel! Volvo na een aanrij-
ding met een ;:even tons truck. De hierhij
on/wikkelde krachten komen overeen met
die wanneer men met 80 km/u tegen een
betonblok rÜdl. Vall lichamelijk Inset bij
dil wuar gebeurde ongeval was lJau.••.-elijks
sprake. De wagel! had standaard hoofd-
steunen en stoelgordels (driepurus]. Het
voorste deel van de wogell werd vernield,
de veiligheidskooi bleef gespaard en de
voorruit barstte we! moor bleef heel. De
stuurstang is ontkoppeld door de schok.

ingebouwde motor. waardoor men makke-
Iijk meer nUilige bru ikba re lengte verwezen-
lijkt. Dat geldt voor kleine wagens als
de Fiat ,,127", de Audi .,50". de Peugeot
,,104'" en de VW "Golf'. Een uitzondering
vormt de Renault ,,5"'. Deze wagen heeft
nok voorwielaandrijving, maar heeft in
langsrichting geplaatste motor met daar-
voor geplaatste schakel bak. Opel geeft de
voorkeur bij de Kaden aan de standaard-
constructie, d.i. de motor voorin en aan-
drijving via de achteras. Bij een ietwal
groter oppervalk van 412 x 157 cm' =
6,5 m' en een leeggewicht van 756 kg
wordt ook hier het juiste peil aan veilig-
hcidsvoorz ieningen bereikt.

OP hel gebied van de bescherming van
de inzittenden is in de afgelopen jaren
zeer veel gebeurd. Dat bewijzen de prak-
tische engevalsexperimenten. Dit kon al-
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Renault BRV veiligheidswagcn. nadrukke-
lijk geen ESV. Men heeft hier Ie maken
met een basismodel mei belangriike veilig-
heidseigenschappen, dal kan dienen als
basis voor diverse produktiemodellen. De
wagen biedt bescherming bi] frontale bot-
singen tot 60g (hoofd) en 3Rg (borstkas}:
Voor zijdelingse aanrijdingen gelden de
waarden 40g (hoofd), 29g (borstkas} en
5()g (hekken). De waKen is beveiligd legen
over de kop slaan door een dubbel dak.
gesloten blijvende deuren, die na een bOI-
sing geopend kunnen worden en een spe-
dale stiifheid als gevolg' I'an een bijzondere
constructie van raam- en deurstijlen.

leen dan k 1.ij de toepassing Vil n vooruit-
strevende ideeën door voortdurende pogin-
gen en berekeningen. vooral ook door een
optimaal gebruik van de computertechniek.
Deze maakt het pas mogelijk om een ver-
vormingselemcnt een daksteun of een bo-
dernverstijving mel gering matenaalgebruik
en minimale plaatsruimte zo optimaal te
construeren, als dit tegenwoordig bij alle
kleine wagens het geval is. Pas bij bestu-
dering van de onbeklede carrosserie en
van vele botsproeven krijgt men een idee,
wal er op het gebied van ongevalbescher-
ming alreeds is gedaan. De kreukzones
voorin bereiden enkele moeilijkheden bij
de kleine wagen, terwijl ook de dwars
geplaatste motor betrekkelijk veel plaats
inneemt. Het is derhalve problematisch om
altijd een vrije kneuszone van ten minste
een halve meter te scheppen, welke men
nu eenmaal voor een voldoende ongeval-
lenbescherrning nodig heelt. Wat bet relt
van het concept van een wagen met niet
voldoende vrije ruimte, moet len dienste
van de bescherming tegen botsingen, hetzij
kop-op-kop. hetzij schuin een beetje wor-
den getoverd. Bij de VW .,GoW' gelukte
dil voor de eerste maal d. m.v. een op
voorstel van Barenyi, tra psgew ijs toegeven-
de draagwerkconstructie voorin. Bij de Re-
nault ,,5" bereikte men dit doel door ver
naar voren Iiggcndc ho lie chassisba lken,
die door hun vorm veel botsingenergie
verwerken. De zeer belangrijke beveiliging
van de brandstoftanks wordt bij kleine
wagem doorgaans daardoor bereikt. dal
men deze ta nk s bu ite n de carrosserie plaatst.
zoals onder bij de Opel Kaden en Audi
,,50" tussen de passagiersruimte en de baga-
geruimte. De inwendige beveiliging van
de passagiersruimie is een van de meest
belangrijke maatregelen voor de recht-

UI' Nissan ES V veiligheidswagen. Hel
stuurwiel is uitgerust mei een luchtzak,
de bumpers zijn voor en achter verstevigd
en beschermd. De motorkap IJ vun een
honigraatconstructie. De \\'agl'll heeft
\'(1Or!.\' elektronisch gestuurde wielremmen
rondom. veiligheidsbanden ell zijdelingse
bescherming. De periscoop I'(>or at'hreruil-
kijken is een n0\'1I111. dat al vaker opduikt,

streekse bescherming van de inzittenden,
nadat door de kreukzones voor en achter
voldoende energie is verwerkt in vervor-
ming en warmte. In de passagiersruimten
van kleinere, zuinige wagens, is het moei-
lijk om energie Ie absorberen. Bijzonder
sterke zitplaa tsen b. v. met polyuraethaan
gevuld, komen niet in aanmerking. Men
moet volstaan mei betrekkelijk lichte maar
stevige zitplaatsen, die het lichaam goed
steunen, De rest hangt er vanaf of de
aanwezige constructie-elementen. zoals in-
strumcntenpaneel, draagstijlen en koker-
balken voldoende juist gevormd zijn. Zo-
als men bij Renault constateerde is een
juist gevormd instrumentenbord in staat
zove el energie te abso roeren, dat de daar-

tegenslaande kwetsbare hoofden van be-
stuurder en passagier niet overmatig belast
worden, hoewel zich op het dashboard
slechts een dunne laag polstering bevindt.

HET stuursysteem is in vele gevallen nog
een stiefkind van de passieve veiligheid
en bovend icn is vu lgens professo r d r_G öglc r
van de universiteit van Heidelberg, het
stuurwiel met het oog up veel voorkomende
en ernst van de verwondingen, leer ge-
vaarlijk. Voor de kleine wagen komt hier-
bij nog_ dat men mei zo eenvoudig en
goedkoop mogelijk middelen. het doel moet
berei ken. Daa rbij vertegenwoord igen vei-
ligheidsmaatregelen, zoals ongeleide ver-
vorm ingsde len in lange stu urstangen en
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Gelaagde triplex voorruit, Bij inslag ()11f-

'laar slechts <,eli barst o]' 1'1'11 ster ill de
buitenste laag lier zicht 'hliifi volledig h.,-
houden. Er is geen sprake 1'(1/1 rom/sprin-
gende glasscherven 1111'1 hun gevaar wwr

lerse! en latere opruimingswcrk saamheden
(JPde lI'('g.

een vcrvormingsdecl tussen stuurwiel en
stuurinrichting geen moeilijke constructies.
Hij alle kleine wagens probeert men door
de plaatsing van de stuurinrichting of dom
hel gebruik van gewrichtconstructies Jells
hij een frontale botsing van 50 km. u te
bereiken. dat de stuurwielas slecht« in ge-
ringe mate de passagiersruimte binnen-
dringt. hoewel daarbij gevaarlijke hoeken
en punten ontstaan. Topbdastingen wor-
den meestal door beklede stuurwielnaven
en stuurwielspaken. gedempt. De heden-
daagse driepuntsgordels lijn in staat om
de inzittenden van een auto goed te be-
schermen. indien hij de botsing niet al
te hoge helastingen in de passagiersruimte
optreden. Dal kan men in een kit-inc auto

ook vcrwezenlijken. De cis luidt: zo min
mogelijk topbelastingen hoven 40g. gerne-
ren in het midden van de veiligheidskooi
of in het midden van de draagbalken.
Men kan aan deze cis voldoen. Automa-
tische gordels die dikwijls worden gebruikt
en die tegelijkertijd meer comfort bieden
zijn bij kleine auto's alleen tegen meer-
prijs verkrijgbaar. als IC al verkrijgbaar
zijn. Bij de VW ..Golf" is VOOl"de eerste
maal een rolautomaat mei cerntuur en knie-
bescherming leverbaar. Zowel Renault als
Peugeot gebruiken met eenvoudige midde-
len de normale driepuntsgordel. Men heeft
de gordelbreedte vergroot van 50 op 60
mm en daarmee vermindering van de speci-
fieke druk verkregen. Het boveneind van
de gordels IS omgevouwen en vastgenaaid.
Bij hogere belasting scheuren die naden
Ins en wordt de gordel langer. Dat is de
meest eenvoudige vorm van een energie-
vermindering tcr beperking van de top-
belasting. [Je voor-inzittenden hebben meer
bcwcgi ngsvr ijhcid.
Met dit systeem kan men ook bij kleinere
wagens op dele wijle tegemoetkomen aan
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het nadeel van een beperkte kneuszone.
De klassieke crash-test beslaat uit het met
50 km u tegen een barrière rijden. waarbij
de botsing loodrecht op het obstakel plaats
heeft. Ik resultaten njn goed waarneem-
baar. Als voorbeeld nemen Wil een VW
..Golf". Bij een loodrechte hotsi'ng vcrvor-
men zich de belde links en rechts in hel
voorstuk harmonikavormige langsliggers
trapsgewijs en absorberen grote delen van
de stootkracht. Ik beide zijkamen vervor-
men zich en nemen veel krachtcn op. even-
als de motorkap. die ondanks de botsing
gesloten bleef.
[Je belasting van de veiligheidskooi blijlt
binnen aanvaardbare grenzen. Ik beide
deuren blijven na de botsing gesloten maar
kunnen gemakkelijk geopend worden.
Proeven hebben uitgewezen dat de achter-
uitschuivende motor weliswaar de passa-
giersruimte ter hoogte van de vloer raakt
waarbij echter de beschadigingen aan hel
brands-rhot lander betekenis lijn. Belang-
rijker dan al het andere is natuurlijk. wal
er met de inzittenden gebeurt. die bij ex-
perimenten door dummypoppen worden
vervangen. Bestuurder en passagier droegen
veiligheidsgordels. De voorinzittende me-
depassagier kreeg in langsrichung belasun-
gen onder 40g te vcrwerken. fonder top-
be last ing. omdat hij vr ij naa I' 'oren kon
bewegen in een beperkte mate. rot de stoel-
gordel Zich spande. Voor de bestuurder
was dat anders omdat dele geen afstand
van het stuurwiel heeft. Terwijl de belasting
aanvankelijk overeenkomstig die van de
passagier verloopt. krijgt men bij het raken
van de stuurwielkrans een topbelasting ll'

verwerken. Dal' duurt weliswaar ICCI' kort
en wordt opgenomen door de vervorming
van stuurwiel en spaken.
VEEl. meer voorkomend IS de schuine
botsing. bij linkse besturing ook meestal
aan de linkerkant. In het veiligheidsproet-
slat ion van Renault in Lardy was onlangs
een botsing te lien 'an een Renault ,,5"
tegen een onder een hoek van JU" geplaat-
ste muur. Het resultaat \\<1S alleen al van-
wege de nagcboot-ac lealllCI\ (iedereen lal
or hel laatste moment een frontale botsing
probcrcr: te \ crmijdc» en uitwijken) leer
Indrukwekkend. Ik hestuurder en lijn pas-
saglcr. twee dummies. waren zorgvuldig
gcmstrurncnteerd en bevestigd met stoel-
gordels. driepunts 60 mm breed. Reeds
gedurende de botsing kon men lien. dat
de wagen als gevolg van de botsing aan
de linker voorkant een korte slingerende
beweging maakte. waardnor de passagier
aa n hel eind \ an de p roef we I'd .. ge red".

De VW "Go/f" als veiligheidswagen \'all

hel typ"~ ESVW-II. Men heef] hij de om-
wikkeling 1'11/1 deze wagen speciaal rekening
gehouden 111,'{ botsingen met zwaardere
H'agem van 15UOIIX(J(I k~ en mei zijwaartse
botsingen, waarbii de bestuurder op zijn
plaan wordt gehouden door l'en nieuw
el/ breder type automatisch werkende gor-
dels.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



DI.' Opel ES V 40 i.\ een door Opel om-
wikkeld,' veiligheidsauto op basis van de
huidige Kadett. Het voertuig Ü on/worpen
om [rontale botsingen /0/ maximaal 65
km(u /1.' kunnen doorstaan. Overigens heeft
de huidige produktie-Kaden vun huis uit
al taf van \'1.' ilighe id.ikenmerk en. Ter ver-
groting \lun de veiligheid van de £SV 40
kon men het onderstel van dl.' Kaden prak-
Iisch on \leranderd laten.

echter wat scheer in de stoelgordel hing.
De dummy van de bestuurder nam onmid-
dellijk zijn rechte houding aan. Laten we
nu even bij de mens blijven. in dit geval
de dummy. De versnelling van het hoofd
bedroeg bij deze proef bij lange na niet
de kritische grens van 80g. Deze waarde
mag hoogstens gedurende 3 ms worden
overschreden. Bij deze proef kwam hel
lang zover niet. De Britse professor Patrick
heeft een studie gemaakt over wat hij noemt
verd raagbare vertragingen VOOf verschi llen-
de soorten hersenletsel.
Daarin legt hij vooral de nadruk op de
vertraging en de duur daarvan bij auto-
ongevallen. Hij heeft ook het MVSS punt
(30g;3ms) vastgesteld. MVSS is Motor
Vehicle Safety Standard. Niel minder be-
langrijk voor de juist bij een kleine auto
kritische botsing onder een hoek, is de
belasting van de borstkas. namelijk in langs-
richting. vertikaal en dwars. Zelfs in de
rijrichting bedraagt de hoogste belasting
slechts 50g (het kritisch bereik van de borst-
kasvertraging bedraagt 60g gedurende meer
dan 3ms. De Renault ,.Y· had als gemiddeld
maximum op verschillende punten van de
constructie 40g en op vele punten minder
dan 20g. Omwille van de eerlijkheid moet
echter worden gezegd, dat de Renault ..5"
bij botsingen onder een hoek het wal mak-
kelijker heeft dan vergelijkbare kleine wa-
gens met dwarsgeplaatste motor. Waar de
motor in de lengte is geplaatst is er links
en rechts naast motor en gangwissel meer
ruimte voor vrije vervorming. Dat is ook
de reden dal deze wagen zich bij de ge-
noemde schu ine borsingen a nde rs ged raagt,
Hij is links 65 cm korter geworden, ter-
wijl bij een frontale botsing 42 cm beschik-
baar lijn. Maar ook dat heeft Renault
opgelost bij het type ,.5" door een wel
doordachte constructie van de naar voren
geplaatste steun- en andere dragers. De
overeenkomstige goede belastingcurven be-
wijlen dal.

WE gaan nog eens terug van de dummy
naar de wagen. Hierboven besproken bots-

Da: een kleine wagen ook veilig kan zijn.
bui/en en behalve andere kwaliteiten van
ruimte en zuinigheid. bewijst de Peugeot
.. /04". Men heeft hier voorwielaandrijving
en een voorin geplaatste motor. dwUf/ op
de lengte-as. Men kan hierdoor mukkelljk
meer bruikbare lengte verwezenlijken"

De veiligheidswagen van British Leyland
heel SRV-2. De Engelse fabriek gebruikt

onderstellen van produktiemodellen om
daarop veiligheidswagens Ie houwen.
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proel onder een hoek met ecu Renault
,,5" leverde een grootste vervorming van
de voorzijde aan de beschadigde kant op
van 66 cm. De vertraging gemeten in het
midden van de carrosserie-kooiconstructie
bleef onder de 20g en slechts gedurende
zeer korte perioden werd de grootte van
40g met twee punten onbelangrijk over-
schreden. Nog belangrijker is te weten,
dat men tegenwoordig in staat is, om alle
te bestuderen vervormingen en krachten
vooruit met een computer op te stellen.
Een onbevredigend punt tussen kleine en
grote wagens in het wegverkeer blijft echter
bestaan. Tot nu toe werd het aan de kleine
auto overgelaten om het voornaamste deel
van de beschermende vervormingen te ver-
werken. Men zoekt nu naar een com-
pagnonschap tussen verkeersdeelnemers
van verschillende omvang, waarbij de ver-
vormingen worden verdeeld tussen groot
en kleirr.
De research op dit gebied staat nog geheel
en al in de kinderschoenen. laat staan.
dat van een ontwikkeling sprake kan zijn.
Praktisch is het mogelijk bij de meeste
nieuw-ontworpen kleine auto's een groot
percentage bescherming rondom aan te
brengen. De Europese normen worden al-

tijd bereikt. Deze omvatten zoals bekend,
een frontale botsing met 50 krn/ u tegen
een muur en 70{70 kmi u bij auto tegen
auto, Daarbij komt de botsing van achteren
met 50 km! u tegen een bewegende hinder-
paal (met 1250 kg gewicht), de zijwaartse
botsing (gelijke gewichten) onder 900 met
32 km/u en een veiligheid bij twee- tot
driemaal omrollen buiten het verkeer met
50 km ' u. Deze op zich zelf niet lichte
eisen zijn tegenwoordig bij bijna alle kleine
auto's verwezenlijkt. Steeds blijft de veilig-
heidskooi daarbij onaangetast zodat geen
van de inzittenden door ingedrukte kanten
of andere kritieke vervormingen van deze
kooi in gevaar komt.
Steeds komen in het binnenste van de
wagen alleen belastingen voor, die door
een volledige bescherming van knoppen
en handles (op dat gebied zijn er nog
desiderata) veilige zitplaatsen met aange-
bouwde hoofdsteunen en stoelgordels kun-
nen worden opgevangen, zodat ernstige
verwondingen kunnen worden vermeden
of tenminste in belangrijke mate vermin-
derd.

DE vraag "Kunnen kleine auto's veilig
zijn?" kan men dus onomwonden bevesti-

gend beantwoorden. De conclusie. dat niet
alle nieuw ontworpen wagens alle punten
van het vciligheidsprogramrna voor bepaal-
de dragende delen, inrichting van het in-
terieur, zittingen en stoelgordels overtui-
gend allemaal even goed zijn. is niet ka-
rakteristiek voor kleine auto's alleen. Ook
bij middelgrote en grote wagens zijn er
op dit gebied wel eens tekortkomingen.
Tussen de criteria "compact". "klein" ... eco-
nomisch" en "veilig- mag onder geen geval
sprake zijn van tegenstellingen. Men kan
zich afvragen of b.v, bij de Audi ,,50"
het bereikte grondoppervlak van 3,5 )I. 1,6
mI te groot of een leeggewicht van 700
kg teveel is met een hoge snelheid voor
de inzittenden,
Vijftien jaar geleden brachten diverse be-
kende kleine auto's ook 700 kg leegge-
wicht op de weegschaal. Bij een aanmerke-
lijk kleinere nuttige lading bedroeg de to-
tale ruimte 4,2 )I. I,S m, terwijl het bij
deze wagens op het gebied van de actieve
zowel als van de passieve veiligheid nog
uitgesproken slecht gesteld was.
Men kan concluderend zeggen, dat de veilig-
heid rond de kleine wagen een praktische,
economische en technische mogelijkheid is.

J. Fischer.

Monteur van der Spek
vindt het lek
Monteur van der Spek houdt van een grap-
je. voor zover U dit nog niet wist. Boven-
dien stond het in het april nummer. zodat
men eigenlijk had kunnen weten. dat er een
beetje misleiding bij te pas kwam. Niette-
min was hel inderdaad de choke. die Mar-
tha uittrok om haar tasje aan te hangen.
met alle gevolgen van dien. Het aantal in-
zendingen was zeer groot. Misschien zal
het U verbazen. dat er vier inzendingen
zijn geweest. die. andere oplossingen had-
den dan Martha's handtasje. Er was zelfs
een zeer ingewikkelde oplossing bij, die
even ingewikkeld als verkeerd was. In het
volgende nummer wordt de prijswinnaar
bekendgemaakt. want Monteur van der
Spek is weer serieus geworden. Hij heeft
een probleem gekregen van de heer M.
Wagenaar in West woud (NH) aan wie de
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hem toekomende postwissel volgende
maand wordt toegezonden.
Het probleem betreft een Fiat bestelbusje
van 1971. type "238", Op een zekere mid-
dag wilde de eigenaar er mee weg. maar de
motor was niet aan de gang te krijgen. ter-
wijl de bestelwagens daags tevoren nor-
maal had gelopen en was weggezet. Bij de
eerste controle bleek, dat verschillende
moeren van het inlaat-uitlaatspruitstuk los
zalen en dat de pakking lekte. Dat werd
allemaal verholpen en men probeerde op-
nieuw te starten. echter zonder succes.
Toen draaide men de bougies eruit en wer-
den deze op het kleppendeksel gelegd. Na
het starten werd een prima vonk geconsta-
teerd. De bougies zaten er pas ca. 1500 km
in. Toen werd de bougiekabel ongeveer I
cm van de bobine van massa afbeproefd en

gestart. Evengoed sprong de vonk behoor-
lijk over. Toch werden de contactpunten
vernieuwd en precies op tijd gesteld. Ook
de bougies werden voor alle zekerheid
vernieuwd. Opnieuw werd getracht te star-
ten maar men had geen succes. De motor
gaf wel harde knallen en ploffen. ook in de
inlaat. maar sloeg verder niet aan. Daarna
werd de carburateur gedemonteerd.
schoongemaakt en doorgespoten. maar
nog had men geen succes. Monteur van der
Spek werd erbij gehaald en hoorde het re-
laas aan. Hij keek in de motor. stelde een
paar v ragen en gaf een van zijn ijzersterke
adviezen. Toen liep de motor weer nor-
maal en zonder problemen.
Monteur van der Spek had het weer eens
geraden. maar kunt U dat ook? Als U een
antwoord weet, kunt U dat per voldoende
gefrankeerde briefkaart sturen aan Redac-
lie Auto + Motor-Techniek te Amster-
dam. Albrecht Durerstraat 27. onder het
motto "Fiat 238". Bij meerdere goede op-
lossingen beslist het lot.
Overigens dankt Monteur van der Spek
voor de vele inzendingen over de choke en
maakt zijn excuses voor de aprilgrap.
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