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Bertil Björkman:

ATT KÖPA BIL
Ett bilköp är en stor affär, inte bara i det ögonblick 

den görs utan också med tanke på dess ekonomiska följ
der under åratal framåt. Endast ett fåtal bilköpare be
sitter tillräckliga tekniska kunskaper och allmänt bil
kunnande för att helt kunna gardera sig mot misstag 
vid bilvalet. Därför behövs det opartisk och sakkunnig 
kundupplysning för den som tänker köpa bil. Teknikens 
Världs »biltestningar» ger sådan upplysning.

I detta häfte har ett antal av TV:s provkörningar 
sammanställts i Överskådlig form för att underlätta 
jämförelser och tekniska studier av några populära bil
modeller. TV:s bilexpert och testförare, civilingenjör 
B e r t i l  B j ö r k m a n ,  ger här nedan först några tips om 
hur man bedömer bilar och hur man lämpligen bör gå 
till väga för att välja rätt bil för rätt ändamål.

O in bil skall man köpa ute på vägen 
^— inte i en utställningslokal. Visst 
kan den se flott ut och förefalla ut
märkt bekväm så länge den står still. 
Men det är dock mycket viktigare att 
den fyller kraven under åratals tjänst 
på gator och vägar.

Den som har det minsta intresse 
för bilens prestationsförmåga — och 
det har väl alla som någon gång kör 

ver 60 km/t — gör klokt i att titta 
itet på de tekniska egenskaperna hos 
ilar i den prisklass som är aktuell. 

Studierna görs häst innan man bör
jar inspektera de tilltänkta åken i de
talj och göra provturer.

Varje testningsartikel innehåller 
j iider av bilen, dess tekniska speci- 
rikation och resultatet av mätningar 
på den vagn som fabriken eller dess 
generalagent ställt till förfogande. 
Dessutom gör TV en ingående analys 
av vagnens egenskaper, särskilt av de 
som inte kan uttryckas med siffror.

Acceleration och vardagskörning.

^ ad har då t. ex. accelerationssiff- 
rorna för intresse för en bilköpare — 
vad innebär det att vagnen från stil
lastående når 50 km/t på 10 sek? Är 
det någon nämnvärd praktisk skill

nad mellan två bilar bara därför att 
den ena når 80 km/t på 15 sek medan 
den andra behöver 25 sek för att upp
nå samma fart? Ja, skillnaden är 
ganska stor.

Inte sitter folk vid ratten med 
stoppur i handen, men var säker på 
att många lider i tysthet när de mås
te hänga en halvmil bakom en die- 
seldoftande långtradare för att finna 
tillräckligt fri vägbana för att våga 
köra om. Och hur många bilisthust
rur sitter inte med hjärtat i hals
gropen medan maken sporrar det 
tröga familjeåket förbi en buss strax 
innan en mötande bil hinner fram.

För att en bil skall kunna kallas 
kvick skall den med två personer om
bord nå 50 km/t på 6—8 sek och 80 
km/t på 15—20 sek. En vagn som 
kräver längre tid skapar i tät trafik 
emellanåt omkörningsproblem för 
sin förare; en vagn som är accelera- 
sionssnabbare än så gör omkörningar 
till ett lekverk.

De siffror vi nu talat om gällde 
acceleration från stillastående med 
fullt utnyttjande av växlarna. Mo
torn får då med full gas på varje 
växel snurra upp till det varvtal vid 
vilket den avger sin största effekt. 
Många har inte smak för sådant kör

sätt utan kräver att vagnen, sedan 
den väl börjat rulla, skall kunna ac- 
celera tillräckligt bra på högsta väx
eln. För deras räkning finns också 
siffror i testningsartikelns ruta. Ti
den för acceleration mellan vissa be
stämda hastigheter är där angiven 
för olika växlar. Hastigheterna är 
valda på bestämt sätt, 20—50, 35—65, 
50—80 och eventuellt också 65—95 
km/t. Det hastighetsområde som ac- 
celerationstiden anger är alltså i 
samtliga fall lika stort, 30 km/t.

En kvick vagn avverkar en sådan 
hastighetsökning på 10—12 sek i det 
lägre fartområdet och 12—15 sek vid 
högre farter. Presterar en bil detta 
på högsta växeln behöver man yt
terst sällan växla ned vid en omkör
ning.

En vagn som kräver 20 å 30 sek för 
att öka farten från 50 till 80 km/t 
på direkt växel verkar trög vid om
körningar på slät väg och svag i mot- 
lut. I sådana fall är det viktigt att se 
efter vad vagnen kan prestera om 
man växlar ned. Lastbilar och bussar 
kör så pass friskt undan ute på vä
garna att man många gånger måste 
upp i 70 å 80 km/t för att kunna köra 
om med betryggande säkerhetsmar
ginal. Visar det sig att vagnen har 
relativt kort accelerationstid i det
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önskade fartområdet, om man växlar 
ned, är allt i sin ordning — såvida 
den tilltänkte ägaren också är villig 
att växla ned då och då i praktiken. 
Kan bilen inte nå 70 å 80 km/t på 
näst högsta växeln har man däremot 
ingen större hjälp av växellådan för 
omkörningar.

Om en i andra avseenden tilltalan
de bil enligt testningssiffrorna före
faller en aning trög behöver det inte 
alls innebära underbetyg. Bilen kan 
vara bra ändå —- troligen är den till
talande ekonomisk i drift. Huvudsa
ken är att ägaren ger sig till tåls och 
inte blir besviken och irriterad i de 
fall då krutet inte räcker till.

Utväxlingar och hastigheter.

I tabellen förkeommer också upp
gifter om utväxlingsförhållandena 
och den fart bilen gör vid 1 000 mo
torvarv per minut på de olika väx
larna. De siffrorna är avsedda för 
folk med tekniskt intresse och för
måga att räkna en smula. Jämte upp
giften om kolvhastighet i specifika
tionen ger de en uppfattning om hur 
pass fort vagnen går på de lägre 
växlarna, kolvhastigheten vid olika 
vagnhastigheter osv.

Den högsta kolvhastighet som an
ses ge godtagbar slitstyrka hos mo
torn är 12 ä 13 m/sek. Detta är en 
sanning med viss modifikation, där
för att en förstklassigt konstruerad 
och utförd motor tål högre kolvhas
tigheter än en motor med mindre 
styvhet i vevhus och cylinderblock 
och mindre sinnrikt smörjsystem. 
Det har ringa betydelse om en snabb 
vagn har hög kolvhastighet vid topp
farten, om den i praktiken blott i 
undantagsfall körs med verkligt hög 
fart.

Fartmätarens och vägmätarens nog
grannhet är något som en del biläga
re struntar i; andra vill helst ha rätt
visande instrument eller åtminstone 
kännedom om felvisningens storlek. 
De siffror man får fram vid test
ningen kan tjäna som en hållpunkt, 
men man kan inte lita på att de gäl
ler för alla bilar av samma typ. Stor
leksordningen hos hastighetsmäta- 
rens felvisning vid högre farter in
tresserar nog de flesta bilister —■ vill 
de ha säkra uppgifter för sin egen 
vagn kan de vända sig till en prov- 
ningsanstalt eller verkstad, som har 
möjlighet att mäta hastigheten me
dan vagnens bakhjul står på rullar.

Bromsförmåga och strålkastarljus.

Bromskraften vid olika pedaltryck 
mäts vid testningarna och den som 
gör sig besväret att tyda siffrorna 
kan få upplysningar av praktiskt 
värde. Ett pedaltryck av 75 kg bety
der att man trampar ganska hårt på 
pedalen och behövs 100 kg tryck för 
tvärstopp får en späd kvinna ta i 
ordentligt för att kunna klara en 
nödsituation. Ett lågt pedaltryck är 
givetvis behagligt ur förarens syn
punkt. Det skadar dock inte att man 
får ta i ordentligt vid nödbromsning 
— bromsar som »drar åt sig själv» 
kan, särskilt i vinterväglag, lätt or
saka slirning.

Själva bromskraften anges i pro
cent av vagnens vikt; 40 procents 
bromskraft innebär sålunda att alla 
fyra bromsarna tillsammans preste
rar en »hejdande kraft» av 400 kg om 
vagnen väger 1.000 kg.

Uppgiften om den hastighet som 
strålkastarnas ljusstyrka tillåter är 
baserad på en tabell av amerikanskt 
ursprung. Den tar hänsyn till ett väg
lag med måttlig slirningsrisk och 
inte alltför god sikt, någorlunda ef
fektiva bromsar och genomsnittlig 
reaktionstid hos föraren. Man kan 
alltså i de flesta fall nattetid hålla 
den angivna farten utan att ta onö
diga risker. Är luften klar, föraren i 
bästa form, bromsarna i perfekt 
skick och vägbanan torr och sträv 
behöver något högre hastighet inte 
innebära någon fara.

Kompletterande uppgifter ur specifi
kationen.

Ur specifikationen får man andra 
tekniska uppgifter. Antalet hästkraf
ter per liter slagvolym hos motorn 
säger inte riktigt lika mycket som 
många vill tro — det gäller ju endast 
vid varvtalet för maximieffekten. En 
hög effektsiffra per liter slagvolym, 
gällande för ett högt varvtal, tyder 
på en ettrig motor som bäst körs 
med flitig växling. En måttlig effekt
siffra — 25 å 30 hk per liter slag
volym — i kombination med ett varv
tal av 3.600—4.000 vid högsta effek
ten antyder att motorn är mest läm
pad för ett lugnare körsätt.

Vagnens effekttal — antalet häst
krafter per ton vagnvikt — utgör en 
komplettering till accelerationssiff- 
rorna. Om vagnen har mindre än 25 
hk per ton vid tjänstevikt, dvs då 
föraren är ensam, har den avgjort 
liten motorstyrka; har den mer än 
40 hk/ton är den relativt snabb i 
accelerationen. Skillnaden i effektta
let vid tjänstevikt och vid lastad vikt 
ger en fingervisning åt köparen, som 
vanligen på förhand vet om vagnen 
mestadels kommer att köras lätt eller 
tungt lastad.

Antalet rattvarv mellan fulla fram- 
hjulsutslag upplyser huruvida styr
ningen är av den »direkta typen» — 
2 å 3 varv — eller om man får snur
ra mycket på ratten i gathörnen — 
4 å 5 varv. I det sistnämnda fallet 
kan man vara ganska säker på att 
ratten löper lätt; en slirning är å 
andra sidan inte lika lätt att parera 
med en sådan styrning som med den 
mera »direkta» typen.

Den sista uppgiften i specifikatio
nen kan också vara värd uppmärk
samhet. Där anges elsystemets spän
ning samt vanligen också genera
torns effekt och batteriets kapaci
tet. Tänker man skaffa ett flertal 
elektriska tillbehör till vagnen — 
exempelvis radio, extra strålkastare, 
värmedyna — skadar det inte att 
tala med en bilelektrisk fackman. 
Det kan hända att elsystemet blir 
överbelastat genom för många extra 
strömförbrukare; i så fall är det lika 
bra att från början vara beredd på 
extrakostnaden för en kraftigare ge
nerator eller ett större batteri; det 
kan annars bli en obehaglig över
raskning.

Utrymmen och sikt.

Irritationsmoment som man inte 
kan komma ifrån på annat sätt än 
genom att byta bil skall man natur- 
ligtvis se upp med innan man köper. 
Dit hör framför allt utrymmes- och 
siktfrågor — därvidlag är vagnen 
som den är och man kan själv göra 
mycket litet till eller från.

Därför — studera noga bagageut
rymmet ! I utställningslokalen öpp
nas bakluckan och kanske ser det 
rymligt nog ut, men titta för säker
hets skull litet på detaljerna. Hur 
många rejäla resväskor får egentli
gen plats? Hur mycket utrymme går 
bort genom luckans gångjärn, genom 
reservhjulet, genom påfyllningsröret 
till bränsletanken? Väskor är fyr
kantiga ...

I fråga om sikten skall man sär
skilt studera om vänstra vindrute- 
stolpen skymmer framåt vänster och 
om man ser någonting av bilens hög
ra främre hörn — det behövs vid 
parkering och infart genom portar 
och grindar. Hur sitter backspegeln 
— den skall ge en god bild av vägen 
bakom men får inte skymma någon 
del av vägen framför bilen.

Och hur är det när hilen står vid 
gångbanekanten och skall ut i trafik
strömmen; karosseriets bakre högra 
hörn skymmer i en del vagnar väl 
mycket av körbanan.

Synpunkter som dessa finns van
ligen med i testningsrapporten. Där 
talas också om vägegenskaper och 
ljudnivå, instrumentutrustning och 
körställning. Testningarna är till för 
att en bilköpare skall kunna gallra i 
förväg och uppmärksamma särskilt 
goda eller mindre goda sidor hos de 
olika typerna — självklart måste han 
därtill praktiskt studera de vagnar 
som tilltalar honom och göra prov
turer innan han bestämmer sig.

Recept för provturer.

Välj på förhand ut en vägslinga 
som det tar 20—30 minuter att köra. 
Den bör bestå av stadsgator, god 
landsväg och småvägar samt ge prov 
på både asfaltbeläggning, smågatsten, 
grusyta och verkligt dålig väg — men 
terrängkörning är onödig!

Start i uppförbacke, hård broms- 
ning, hård kurvtagning bör ingå i 
programmet, men huvuddelen av tu
ren skall naturligtvis ske i normal 
takt. Försäljaren är säkerligen skick
lig nog att låta vagnen visa sina 
bästa sidor — därför kan det vara 
skäl i att be honom demonstrera ett 
och annat som han inte påtalar själv.

Glöm inte att studera ventilations- 
och värmesystemet, att känna efter 
om det drar kraftigt vid dörrspring
orna och hur det känns att åka i 
bakvagnen. Till slut — man skall 
inte uteslutande använda förnufts
skäl och kall logik när man köper 
bil. Ännu mindre bör en så allvarlig 
affär få bli helt en känslosak. Man 
skall trivas med sin bil. Därför blir 
man nog bäst tillfreds med en vagn 
som man gillar både känslomässigt 
och förnuftsmässigt. Lycka till!
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IS På en grusad avskild plan provas 
vagnens stabilitet i sladdning, under 
tvärbromsning o. andra påfrestningar.

,

P R O V K Ö R

4 Vagnens manöveregenskaper och 
smidighet i trafik kommer fram under 
stadskörning. Körställningen provas.

5 Drivhjulsperiferin, antalet rattvarv 
mellan fulla framhjulsutslag och mät
ning av vändcirkel undersöks noga.

6 Fartmätare, vägmätare, strålkastare 
och bromskraft m. m. kontrolleras 
på Biltekniska provningsanstalten.

13 Alla tekniska uppgifter om prov - 
bilen sammanställs och kontrolleras. 
Texten till provningsartikeln utskrivs.

14 Ytterligare en dag körs vagnen 
under olika förhållanden. Artikeln 
kompletteras med vunna omdömen.

A '

15 TV:s sakkunniga och vederhäftiga 
artiklar ger en klar bild av vagnens 
för- och nackdelar. Följ TV:s bilprov!

1 TV:s provförare övertar bilen, går 2 Teoretisk genomgång av vagnen. 3 Bilen studeras praktiskt. Motorn o.
igenom konstruktionen tillsammans Granskning av instruktionsbok, kata- den elektriska apparaturen genomgås
med generalagentens representant. log o. div. tekn. uppgifter ang. bilen. och underställs omsorgsfull prövning.

lO Därefter prövas vagnen på sling- 
riga o. backiga vägar på en sträcka av 
8 mil. Mestadels körning på grusväg.

11 TV:s provförare byter plats och 
sitter i baksätet där han kan notera 
motorns tystgående och ventilationen.

7 De teoretiska underlagen komplet
teras med mätningsresultaten, och ett 
överskådligt studiematerial erhålles.

8 På en mätt vägsträcka görs accele- 
rationsprov, »genom växlar» och på en 
och samma växel. Fartmätarkontroll.

O Vagnen genomgår provkörning på 
huvudväg, 20 mil. Samma sträcka körs 
genomgående. Asfalt, betong, grusväg.



TV-betyg på FIAT 1100:

SÄRSKILT RRA:
— Finfina vägegenskaper, god sikt 

och strålande bromsar väcker fö
rarens gillande och passagerarnas 
förtroende.

— Ettrig motor, utmärkt växellåda 
och tämligen hög bakaxelutväxling 
ger både god acceleration och hög 
marschfart.

— Bra armbågsrum, plats för täm
ligen långa ben och ganska stort 
bagageutrymme ger stor pluspo
äng med hänsyn till vagnens små 
ytterdimensioner och låga vikt.

INTE SÅ BRA:
— Fjädringen känns en aning stötig 

vid låg fart på dålig vägbana — 
kör man fortare försvinner detta.

— Handbromsen är en smula svår 
att nå.

— Stuvningsplatsen för kartor, 
handskar och liknande småföre
mål är mycket begränsad.

— Kopplings- och bromspedalerna 
sitter tätt ihop och kopplingspe- 
dalens rörelseområde är delvis ma
skerat av en upphöjning i golvet; 
har föraren breda skor får han 
akta sig för att trampa fel.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Fiat ”Nya 1100” Sedan.
Tillverkare:  FIAT, Torino, Italien.
Generalagent:  Svenska AB Fiat, Stock

holm.
Bilskatt per år:  100 kr.
Mått: Axelavstånd 2,34 m; spårvidd fram 

1,23 m, bak 1,21 m, längd 3,775 m; bredd 
1,458 m; höjd 1,485 m (utan last); markfri- 
gång 15,5 cm.

Byggnadssätt: Självbärande karosseri av 
stål med svetsade fogar. Fyra dörrar, ba
gagerum i bakvagnen med lucka utåt.

Motor:  4-cyl. vattenkyld radmotor med 
toppventiler. Cyldiam. 68 mm, slaglängd 
75 mm, slagvolym 1,089 liter, 36 hk vid 
4 400 varv/min, motsv. 33 hk per liter slag
volym. Max vridmoment 7 kgm vid 2 500 
varv/min. Kolvhastighet 2,5 m/sek vid 
1 000 varv/min.

Vikt: Tjänstevikt 900 kg, motsv. effekt
talet 40 hk/ton. Lastad vikt 1.170 kg (4 
pers. + 4X15 kg bagage), motsv. effekt
talet 31 hk/ton.

Kraftöverföring: Skivkoppling; fyra väx
lar framåt, varav tre tystgående och syn
kroniserade, öppen kardanaxel; hypoidväxel 
i bakaxeln. Rattväxelspak.

Hjulställ:  Fram separatf jädring med
tvärlänkar och snedställda spiralfjädrar 
samt hydrauliska tubstötdämpare; bak stel 
axel med längsgående bladfjädrar, hydrau
liska tubstötdämpare och kränghämmare.

Bromsar:  Hydrauliska. Separat hand
broms på växellådans utgående axel.

Styrning: Styrväxel med skruv och rulle; 
ratten till vänster. 3% rattvarv mellan fulla 
framhjulsutslag. Yändcirkelns diameter 10,7 
m åt v., 10,5 åt h., mätt vid yttre fram- 
räckets utsida.

Elsystem: 12 volt, 180 watts generator, 28 
amp-tim batteri.

Ringdimension: 5,20Xl4/r.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna! 0-50 km/tim 9 sek; 0-80 km/tim 22 sek.

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80
km/tim km/tim km/tim

5,5 sek _ _
7,5 » 8,5 sek 11 sek

14 » 12,5 » 14,5 »

Fartmätaren visade 20
vid en verklig fart av 19

Växel Total Fart vid 1 000 Toppfart enl
utväxl. v/min. km/t km/t

Ettan 16,59 6,6 28
Tvåan 10,23 10,7 47
Trean 6,75 16,2 72
Fyran 4,3 25,4 116

50 65 80 95 110 km/tim

44 57 71 85 100 km/tim

Vägmätaren visade 2 % för lång körsträcka.
Bromskraften var 40 % av vagnvikten vid 20 kg pedaltryck, 81 % av vagnvikten vid 60 kg 

pedaltryck.
Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för 76 km/tim under medelgoda sikt-och vagforhallanden.

F I A T  1100
Fiats’ »nya 1100» är en mycket mo

dern och inte alldeles vanlig bil. 
Först och främst har Fiat avstått från 
att öka vagnens storlek och tyngd. 
Utgångspunkten har ju varit att bi
behålla den välkända 1100-motorn i 
vidareutvecklat skick, och den räcker 
till för att göra den lätta vagnen 
både kvick och snabb. I själva ver
ket tycks de svenska tävlingsförarna 
här ha fått en ypperlig vagn för ori
enterings- och tillförlitlighetstäv- 
lingar.

Fiaten har ett karosseri av den »av
rundat fyrkantiga» pontontypen. En
ligt italienska traditioner har den 
mycket litet »överhäng» i fram- och 
bakänden. Hjulen sitter sålunda ute 
i vagnens hörn — det brukar skvallra 
om goda vägegenskaper och däri blir 
man inte besviken.

Både på bredden och längden är 
yttermåtten väl utnyttjade till inner- 
utrynnne. Vagnen ser inte stor ut 
men har god inre bredd, hygglig 
plats för långa ben och bagageutrym
me av acceptabla dimensioner.

Fyra vuxna får gott plats och där
till en ä två barnungar på kortare 
turer. Takhöjden räcker för personer 
av medellängd, men en mycket lång 
förare finner sig sitta väl högt i vag
nen. Framsätet, som är av bänktyp i 
lyxmodellen, medan den något enk
lare standardtypen har separata sto
lar, är så monterat att förarsätet kan 
sänkas med relativt enkla medel.

Inredningen är inte lyxbetonad 
men väl utförd. Handskfack av vanlig 
typ saknas; i stället finns en liten 
»ficka» av plåt under instrumenttav
lan på förarens sida. Det ventileran

de värmesystem som ingår i lyxmo
dellens standardutrustning har mått
lig kapacitet men fungerade bra; det 
innefattar inbyggda imsprutor. Av 
instrument finns bara hastighetsmä- 
tare och bränslemätare — resten är 
signallampor. En av dessa förtjänar 
att nämnas särskilt, nämligen den för 
de blinkande körriktningsvisarna, 
som är en liten juvel i sitt slag. En 
liten lättrad ring kring glaset kan 
vridas; därvid minskas ljusstyrkan 
så att föraren själv kan anpassa den
na efter ljusförhållandena. Inget 
bländande rött sken från instrument
tavlan nattetid! Både körvisarna och 
avbländningen manövreras med små 
spakar på vänstra sidan under ratten.

På rattstångens högra sida sitter 
växelspaken. Fönsterrutorna är stora 
och sikten åt alla håll god. Man ser 
båda framflyglarna från förarsätet.

Fjädringen är en smula hårdare än 
i de flesta familjevagnar. En och an
nan kanske finner den litet stötig vid 
låg fart; i gengäld ger den utmärkt 
stabilitet och kurvsäkerhet vid hög 
fart. Kursstabiliteten på rak väg är 
god och vagnen känns då svagt un
derstyrd. Tar man kurvorna hårt vi
sar sig en obetydlig överstyrnings- 
tendens, som lätt motverkas. Styrka
raktären kan betecknas som ungefär 
neutral och vagnen har inga olater, 
den må köras hårt eller stillsamt, 
med föraren ensam eller med fullt 
lass. Fiaten väcker omedelbart för
troende hos föraren och säkerhets- 
känsla hos passagerarna.

Motorn är som ovan sagts en för
bättrad upplaga av den tidigare elva- 
hundran. Den är ovanligt pigg, går
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Praktisk och nätt är nya Fiat 1100. 
Varje kvadratcentimeter av vagnen 
är utnyttjad — inget tomt plåt skal.
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Redig instrumenttavla, kraftiga vindrutetorkare, dragskydd för fö
rarens nacke, välplacerade spakar för nedblädning och körvisare.

Originell — och bra! — reservhjulsplacering gör hjulet åtkomligt 
utan att bagaget behövs tas ut. God plats för resgodset finns också.

blixtsnabbt upp i varv och är tämli
gen tystlåten. De röda punkterna i 
fartmätarskalan, som anger den re
kommenderade maximifarten på resp. 
växlar, är fullt motiverade — så tyst 
och behagligt snurrar motorn upp i 
varv på växlarna.

På den direkta fyran är vagnen re
lativt högt växlad, vilket ger hög 
marschfart utan att motorn förefaller 
det minsta ansträngd. Toppfarten 
uppges till ca 115 km/tim. Vid 90 ä 
100 verkar Fiaten fullständigt obe
rörd och tycks beredd att tillbringa 
hela sitt nyttiga liv vid sådana 
marschfarter. På trean går vagnen 
upp i ca 80 km/tim. Den växeln är 
lätt att kasta in före kurvor och vid 
omkörningar; det är tydligen kon
struktörens mening att vagnen skall 
köras på det sättet när föraren vill 
hålla god fart. Accelerationen på två
an är glänsande och ger kvickt 50 
km/tim — på ettan kommer man upp 
till ca 30. Växelspaken fungerar med 
god precision.

I stadstrafik är denna bil mycket 
kvick och händig om den körs på 
tvåan och trean. Fyran används en
dast då och då i staden och är inte 
lämplig i trafikköer. På landsväg går 
det emellertid bra att köra utan ide
ligt växlande, ty motorn är mycket 
smidig och det går att accelera på 
högsta växeln från 20 å 25 km/tim, 
även om fartökningen är blygsam 
tills fartmätarnålen passerat 50- 
strecket.

Styrningen är stötfri och exakt. 
Med 3% varv på ratten mellan fulla 
framhjulsutslag är den mindre »di
rekt» än man skulle förmoda av vag
nens karaktär i övrigt. Ratten går 
lätt i alla situationer.

Bromsarna måste, som vanligt när 
det gäller en Fiat, ges mycket högt 
betyg. Man får maximal bromseffekt 
redan vid ett pedaltryck av 60—70 
kg. Friktionsytan är mycket rikligt 
tilltagen, vilket bådar gott för slit
styrkan och pålitligheten. Hand
bromsspaken sitter till höger om fö
rarsätet. I sitt lossade läge ligger den 
vågrätt intill kardanaxeltunneln och 
så nära denna att fingrarna har svårt 
att få ordentligt grepp i spakhand
taget. Handbromsen är enligt fiat- 
praxis en separat bandbroms på kar
danaxeln bakom växellådan.

Kopplingen fungerade bra men är 
något ettrigare i ingreppet än på de 
flesta moderna vagnar. Man får inte 
vara vårdslös med vänsterfoten vid 
igångsättning! Växellådan är ypper
lig — tystgående, bra synkroniserad 
och med väl valda utväxlingsförhål- 
landen. Strålkastarna gav utmärkt ljus 
och tämligen väl avgränsad avbländ- 
ning.

Fiat 1100 har gott utrymme för sin 
viktklass och driftskostnaderna är av 
allt att döma små. Vägegenskaperna 
är utmärkta och vagnen är, trots se
desamt yttre, rätt sportbetonad. Den 
svarar genast upp om föraren tar 
fram en körteknik som brukar reser
veras för sportvagnar. Därför bör 
Fiat 1100 komma nära Idealet för de 
många familjefäder och vrkesbildade 
medborgare som söker en ekonomisk 
vagn med litet vassare egenskaper än 
de flesta rena familjevagnar brukar 
erbjuda.



De amerikanska Fordvagnarna har givit åtskilliga impulser till Tau- 
nusmodellens exteriör, som är klatschigt modern utan överdrifter.

F O R D  
T A U N U S

TV-betyg på FORD TAUNUS:
SÄRSKILT BRA:
— Utmärkt sikt åt alla håll både 

vid vanlig körning och vid 
manövrering på trångt ut
rymme.

— Stort bagagerum, stor invändig 
bredd.

— Bra utrustning, från askkop
parna i fram- och baksäte till 
goda strålkastare och vindrute- 
torkare.

INTE SÅ BRA:
— En långbent förare finner av

ståndet till pedalerna i knap
paste laget.

— Motor- och vägljud hörs tyd
ligt, även om de inte kan kal
las verkligt störande.

Den nya Taunus-typen från Fords 
tyska fabrik i Köln är tjusig att 
se på. Precis så tycker massor av 

människor att en bil av idag skall 
se ut. Exteriören är inte bara funk
tionellt riktig, den har också särprä
gel och piffiga detaljer utan att före
falla till prålighet.

Vagnens inre är ovanligt väl ut- 
nyttjat — inre bredden är rikligt till
tagen, takhöjden tillräcklig och ba
gageutrymmet ovanligt stort samt 
någorlunda fritt från prång som är 
svåra att ta vara på. Vad man kan 
anmärka på är den inre längden, ty 
en långbent förare sitter nätt och 
jämt bekvämt med framsoffan i ba- 
kersta läget och då är inte benut
rymmet för baksitspassagerarna allt

för rikligt. En ägare av medellängd 
bör dock inte behöva klaga i det av
seendet.

Den självbärande vagnskorgen har 
två dörrar av måttlig bredd, vilket är 
praktiskt på parkeringsplatser och i 
garage men i någon mån försvårar 
tillträde till bakvagnen; det underlät
tas å andra sidan av att framsätenas 
ryggstöd kan vikas framåt-inåt.

Taunus 12-M är relativt väl utrus
tad — värmesystem kostar dock extra 
— och hela inredningen går i ljus, 
modern stil utan överdrivna plast- 
eller kromkrusiduller. Instrumenten 
är lättlästa och deras belysning bra. 
Bränslemätare och kylartempmätare 
finns, men oljemanometer och am
peremeter ersätts av signallampor.

Detaljer som vindrutetorkare och 
körvisare — av blinktyp och man
övrerade med en spak under ratten — 
är rejäla och fungerar utmärkt.

Sikten i denna vagn är föredömlig, 
och det gäller lika mycket för föra
ren som för de övriga ombord. Vag
nens nos sluttar lagom mycket för 
att man skall se vägen nära bilen, 
bredden är klart markerad genom de 
uppstående framflyglarna och vind- 
rutestolparna är både höga och mått
ligt breda. Den stora bakrutan och 
en bra backspegel ger god överblick 
av vägen bakom bilen. En lång föra
re. kan till och med se bakflyglarnas 
rygg från förarplatsen, vilket är 
ovärderligt vid backning på trångt 
utrymme.
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Som många andra bilar med själv
bärande vagnskorg kan Taunus inte 
sägas vara särskilt tystgående. Både 
vägljud och motorljud var dock mått
liga och dessutom förekom inte nå
got störande tjut från fartvinden. 
Ettans växel sjunger, medan tvåan 
och trean är tystgående.

Motorn känns robust och pigg. Den 
har inte fina salongsmaner utan ger 
upphov till svaga vibrationer i rat
ten och spikar tydligt vid stark acce
leration på vanlig röd bensin. Smi
digheten är inte att klaga på, ty man 
kan accelera på den direkta trean 
från 20 km/tim till toppfarten — men 
mellan 20 och 30 måste man anting
en ha silkesstrumpa på gaspedalfo
ten eller, bättre, använda tvåan. Den 
växeln är mycket användbar i stads
trafik och ger god acceleration upp 
till 60 å 70 km/tim. Man kan starta 
på tvåan i trafikköer o. d. om vagnen 
är lätt lastad, men det innebär nog i 
längden en skadlig påfrestning på 
kopplingen; denna är för övrigt smi
dig, lättryckt och slirar inte vid kvic
ka starter.

Marschfarten på landsväg är 80 å 
90 km/tim och vagnen återtar rätt 
kvickt den hastigheten efter en ned- 
saktning. På autostrada bör den kun
na hållas vid 95 å 100 km/tim utan 
allvarligt men. Toppfarten uppges till 
ca 110 km/tim, varvid kolvhastigheten 
dock blir så pass hög som 14 å 15 
m/sek.

Växelspaken och dess länksystem 
till växellådan fungerar utmärkt; 
synkroniseringen är lätt att forcera 
till kugghjulsskrapning, men flyttar 
man spaken sakta arbetar den bra.

Styrningen ar stötfri och går gans
ka lätt. Den ger ingen »kontakt med 
vägbanan» — många sätter värde på 
detta, andra tycker att en sådan styr
ning känns »död». Precisionen är till
räcklig och eftersom vagnen har bra 
kursstabilitet känns den säker och 
trevlig att köra. Bromsarna fungera
de utan anmärkning.

Fjädringen är inte alltför mjuk och 
Taunus kommer inte i obehaglig 
gungning eller svajning. Inte heller 
kränger den överdrivet i kurvor. 
Gupp i låg fart — t. ex. järnvägs
spår, stora gropar — kan fjädringen 
inte jämna ut, vilket är naturligt i 
en så pass lätt vagn, men vid nor
mala landsvägsfarten åker man be
kvämt och stötfritt. På mycket dålig 
vägbana hör man fjädringen arbeta, 
vilket kan hänga ihop med att hjulen 
har ovanligt liten diameter och där
för sjunker litet djupare ned i de 
större ojämnheterna än större hjul 
skulle göra. På medelgoda och goda 
vägbanor märker man ingen skillnad 
härvidlag.

Lämnad ute över natten vid frys- 
punktstemperatur startade motorn 
genast på morgonen och fick anmärk
ningsvärt snabbt upp kylvattentem
peraturen — värmeledningen börjar 
alltså fungera efter en helt kort 
stund.

Taunus 12-M är en bil med fläkt 
över linjer och inredning. Den är 
ganska pigg och trevlig att köra och 
kräver inte någon finslipad körteknik 
för att bli väl utnyttjad — en rejäl 
vardagsvagn för familjebruk och 
tjänstekörning.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna
0 — 50 km/tim 8 sek; 0 — 80 km/tim 23,5 sek 

Acceleration på enstaka växlar
20-50 35-65 50-80 Växel Total Fart km/tim v
km/tim km/tim km/tim

Ettan
utväxl.
14,92

1 000 v/min 
6,8

6,5 sek 7,5 sek _ Tvåan 7,72 13,3
12,5 » 12 » 15,5 sek Trean 4,375 23,4

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 110 km/tim
vid en verklig fart av 19 32 46 58 71 84 98 »

Vägmätaren visade 9,5 % för lång sträcka

Bromskraften var 34 % av vagnvikten vid 20 kg pedaltryck,

57 % av vagnvikten vid 60 kg pedaltryck 

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för 80 km/tim undermedelgoda sikt och vägförhållanden.

Ford Taunus har bara två dörrar, vilket kan göra det litet svårt 
att komma in och ut ur baksätet. Stolsryggarna fram fällbara.
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VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Ford Taunus I2-M, tvådörrars Sedan de Luxe.
Tillverkare:  Ford-Werke AG, Köln-Niehl, Tyskland.
Generalagent:  Ford Motor Co, Lindarängsvägen,

Stockholm.
Bilskatt: 128 kr.
Mått: Axelavstånd 2 489 m, spårvidd 1,22 m. Längd 

4,07 m, bredd 1,58 m, höjd 1,55 m.
Vikt: Tjänstevikt 930 kg, motsv. effekttalet 41 hk/ton. 

Lastad vikt 1 215 kg, motsv. effekttalet 31 hk/ton.
Byggnadssätt: Självbärande vagnskorg av pressad plåt 

med svetsade fogar. Två dörrar, bagagerum i bakvagnen 
med lucka utåt.

Motor:  4-cyl vattenkyld radmotor med sidventiler.
Cyldiam 63,5 mm, slaglängd 92,5 mm, slagvolym 1,173 
lit, 38 hk vid 4 520 varv/min, motsv. 32% hk per liter 
slagvolym. Kolvhastighet vid 1 000 varv/min 3,08 m/sek.

Kraftöverföring: Bakhjulsdrift. Skivkoppling, tre väx
lar framåt, varav två tystgående och synkroniserade.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med tvärställda länkar 
och spiralfjädrar. Bak stel axel med längsgående blad
fjädrar; hydrauliska stötdämpare för alla hjul.

Bromsar:  Hydrauliska; handbromsen påverkar bak-
hjulsbromsarna mekaniskt.

Styrning: Styrväxel med skruv och rulle; ratten till 
vänster; 2% rattvarv mellan fulla framhjulsutslag; vänd
cirkelns diameter 11,2 m, mätt vid yttre framdäckets 
utsida.

Elsystem: 6 volt, 130 watts generator, 75 amp-tim 
batteri.

Ringdimension: 5,60X13".

Den ovanligt rikligt tilltagna bakrutan ger sikt av en klass 
som nästan bara återfinns i de senaste amerikanska 
vagnarna. Stor invändig bredd ger gott bagageutrymme.

Ford Taunus har ett piggt och personligt »ansik
te». Den låga motorhuven och de markerade strål- 
kastarhusen ger utmärkt sikt från förarplatsen.
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H A N S A  1 8 0 0
TV-betyg på HANSA 1800:
SÄRSKILT BRA
— Goda vägegenskaper och preci

sion i styrningen ger en käns
la av säkerhet även på hal och 
dålig väg.

— Utmärkt bekväm sittställning i 
framsätet.

— Många praktiska detaljer, t. ex. 
helt avtagbar motorhuv som 
gör motorn lättåtkomlig; kom
binerat ratt- och tändningslås.

INTE SÄ BRA
— Manöverorgan, fjädring och 

motorupphängning har mera en 
robust precision än den smidi
ga mjukhet som numera ofta 
eftersträvas — vagnen har 
därför mera maskulin än fe
minin karaktär.

— Svagt brumljud i karosseriet 
vid 80—90 km/tim.

— Rätt hög ljudnivå från växel
lådan på ettan och tvåan.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Hansa 1800, tvådörrars Sedan. 
Tillverkare:  Karl F. W. Borgward, 

GmbH, Bremen 11.
Generalagent:  Wulf & Co AB.
Mått: Axelavstånd 2,6 m, spårvidd 

fram 1,25 m, bak 1,3 m. Längd 4,45 m, 
bredd 1,62 m, höjd 1,56 m. Fri mark- 
höjd 17 cm.

Vikt: Tjänstev. 1 230 kg, motsv. ef
fekttalet 49 hk/ton. Lastad vikt 1 605 kg 
(5 pers.), motsv. effekttalet 37,5 hk/ton.

Byggnadssätt: Ryggradsram av stål
samt karosseri av stål med svetsade fo
gar. Två dörrar, bagagerum i bakvag
nen med lucka utåt.

Motor:  4-cyl. vattenkyld radmotor
med toppventiler. Cyl.-diameter 78 mm, 
slaglängd 92 mm, slagvolym 1 758 cm3. 
60 hk vid 4 000 varv/min, motsv. 34 hk/ 
liter slagvol. Max vridmoment 12,8 kgm. 
Kolvhastighet vid 1 000 varv/min 3,06 
rn/sek.

Kraftöverföring: Bakhjulsdrift, skiv- 
koppling, tre växlar framåt, varav två 
synkroniserade; rattväxel. Anmärkning: 
Borgward 1800 har numera fyrväxlad 
växellåda.

Hjulställ:  Fram separat fjädring med 
tvärliggande bladfjäder, bak separat 
fjädring med svängaxlar och tvärställd 
bladfjäder. Hydrauliska tubstötdämpare 
för alla hjul.

Bromsar:  Hydrauliska; mekanisk
handbroms.

Styrning: Styrväxel med skruv och 
rulle, ratten till vänster. 2% varv mel
lan fulla framhjulsutslag. Vändcirkelns 
diameter 11,2 m, mätt vid yttersidan av 
yttre framdäcket.

Elsystem: 6 volt, 130 watts generator, 
75 amp-tim batteri.

Ringdimension: 6,40X15".

Den tyska Borgward-fabriken har 
utvecklat sin välkända typ 1500 
ett steg vidare. De viktigaste föränd

ringarna är större slagvolym hos mo
torn (genom ökning av cylinderdia
metern) och en ny växellåda med tre 
istället för fyra växlar framåt. För
ändringen har medfört bättre accele
ration på direkt växel och även hög
re toppfart — den sistnämnda uppges 
till den aktningsvärda siffran 130 
km/t trots att utväxlingen inte änd
rats.

I övrigt märker man detaljförbätt
ringar, men vagnens allmänna karak
tär är ungefär densamma som förut 
— alltså en robust, tämligen rymlig 
familjevagn med egenskaper lämpade 
för ett friskt, en aning sportbetonat 
körsätt.

Hansa 1800 har utmärkta vägegen
skaper men fjädringen är inte av 
den flytande mjuka typen. Styvheten 
och den inre friktionen i de tvärlig
gande bladfjädrarna ger vagnen de 
små men tydliga vertikalrörelser vid 
låg fart på ojämna ytbeläggningar, 
som brukar skvallra om förstklassig 
stabilitet vid hög fart. Den antyd
ningen får också belägg i verklighe
ten när man ute på landsvägarna ut
nyttjar de extra hästkrafter som nya 
modellen begåvats med.

Framkallar man ett kast på hal 
väg återgår bakvagnen snabbt och 
villigt till ordningen. Eftersom prov
turerna gjordes på vintervägar blev 
det inte tal om att ta upp vagnen i 
dess toppfart. Vid ett par tillfällen 
fick den gå med 110 (ca 120 på mäta
ren), varvid motorn inte var överdri
vet högljudd eller visade några tec
ken på vantrivsel. Farter av storleks
ordningen 100—110 km/tim bör kun
na begagnas under marsch på först
klassiga vägar.

När man väl sitter vid ratten är 
körställningen utmärkt bra. Framsä
tet av sofftyp ger gott stöd åt ben 
och rygg. Det kan inte förskjutas i 
längdled under körning men TV:s 
långbente provförare fann att det 
även i framsätets främsta läge finns 
anmärkningsvärt gott benutrymme.

Instrumenttavlan är välförsedd — 
ampéremeter saknas dock och är er
satt med en röd signallampa, men 
det finns klocka, cigarrettändare, ask
kopp och plats för radio. Bilen har 
ett kombinerat tändnings- och rattlås.

Den delade vindrutan är bred och 
ger bra sikt framåt. En välplacerad 
backspegel och ett stort bakfönster 
ger finfin överblick av vägen bakom 
vagnen. Vindrutans sidstolpar är inte 
särskilt störande, men en bullig mo
torhuv hindrar förare att se högra 
framflygeln — en liten nackdel vid 
manövrering på trånga platser.

Vagnen är som standard utrustad 
med ett ventilerande värmesystem 
som vid normala landsvägsfarter vi

sade sig ge acceptabel värme vid ca 
—10° C. Imsprutorna räckte till vid 
fryspunkten men vid —10° måste 
ventilationsrutorna hållas öppna med 
åtföljande värmeförlust.

Vagnens inredning verkar solid och 
välgjord. Avståndet mellan baksätets 
framkant och framsätets ryggstöd är 
i minsta laget när baksätet står i det 
bakersta av de tre möjliga lägena. 
I övrigt är de inre utrymmena rik
liga för fyra vuxna och väl påklädda 
personer. Tre vuxna får vid behov 
plats i baksätet. Bagageutrymmet är 
ganska rymligt.

Hansas koppling fungerar bra men 
ingreppet är inte extremt mjukt. 
Bromsarna kräver ganska stort pe
daltryck men visade vid kontroll en 
utmärkt jämn fördelning av broms
kraften mellan hjulen. Vid körning 
på isgator gav dessa bromsar en 
ovanlig säkerhetskänsla genom sitt 
mjuka grepp; det stora pedaltrycket 
var då en fördel därför att risken att 
ofrivilligt låsa hjulen var liten.

Styrningen på denna familjevagn 
kunde mycket väl sitta i en högklas
sig sportvagn — den är relativt »di
rekt», har stor precision och ger en 
för sportmässig körning lagom intim 
kontakt med vägbanan; ojämnheterna 
i vägbanan känns med andra ord som 
lätta rörelser i rattkransen. Ratten 
har utpräglad återgångstendens efter 
kurvor.

Den 4-cylindriga motorn tål hård 
körning utan att minska oljetrycket 
eller öka kylvattentemperaturen. Vid 
vissa hastigheter är motorn inte rik
tigt fri från vibrationer — dessa 
känns dock som sunda livsyttringar 
från en väl arbetande maskin och 
är därför inte allvarligt irriterande. 
Ljudnivån är vid landsvägskörning 
normal, men svag brumning före
kommer vid 80 å 90 km/tim på högsta 
växeln.

Accelerationen med två personer 
ombord är på högsta växeln fullt till
räcklig för omkörningar och styrpre
cisionen underlättar sådana manöv
rer på smal väg. Tvåans växel är i 
lägsta laget för att nyttjas vid om
körningar — instinktivt drar man 
inte upp vagnen högre än till ca 60 
på den växeln, fastän den utan nämn
värd höjning av ljudnivån går upp 
till 75 å 80. I stadstrafik är tvåan en 
aning högt växlad för att normalt 
begagnas vid igångsättning, men den 
är mycket användbar som accelera- 
tionsväxel i stads- och förstadstrafik.

Hansa 1800 är inte svår att köra 
och bjuder ganska goda utrymmen 
och inredning av till synes god kva
litet. Den extrema mjukheten i fjäd
ringen och lättheten i manövrering 
tycks medvetet ha fått stå tillbaka 
en smula för största precision och 
stabilitet på vägen. En bil som bör 
passa det svenska kynnet.
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Pontonkarossen är ren i linjerna. Det ventilerade värmesy
stemet saknar fläkt. Fungerar bra vid hög fart, sämre i stads
trafik. Toppfarten uppges till över 130 kilometer i timmen.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna
0 — 50 km/tim 8,5 sek, 0 — 80 km/tim 20,5 sek 

Acceleration på enstaka växlar
km/tim km/tim km/tim km/tim km/tim Total Fart vid
20-50 35-65 50-80 65-95 80-110 utväxl. 1 000 varv/min 

km/tim
— — — — — Ettan 12,9 10

7 sek 7,5 sek — — — Tvåan 6,3 20,4
- 12 » 13 sek 16 sek 18 sek Trean 4,28 30

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 110
vid en verklig fart av 22 34 48 62 76 90 105

Vägmätaren visade 4,5 % för lång körsträcka 

Bromskraften var 15 % av vagnsvikten vid 20 kg pedaltryck,

27 % av vagnsvikten vid 60 kg pedaltryck

Bränslepåfyllning slocket är luft- och lukt- 
tätt tillslutet. Praktiska finesser i bagage- 
utrymmet; fack för verktyg och reservhjul.
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TV-betyg på CITROEN 2 CV:
SÄRSKILT BRA
— Gott utrymme, utmärkt bekvä

ma sittplatser»
— Bra vägegenskaper, särskilt 

fjädringen uppseendeväckande 
behaglig och stötfri.

— Trevlig växellåda kompenserar 
delvis den lilla tvåcylindriga 
motorns naturliga begränsning.

INTE SÅ BRA
— Pulserande kraftöverföring till 

framhjulen i snäva svängar.
— Varken det hoprullade tygta

ket eller tygluckan för bagage
rummet kan låsas.

— Innerbelysning saknas helt.
Enkelt men effektivt: Fartmätar- 
slangen driver vindrutetorkarna. 
Växelspaken t. h. om ratten är idea
liskt placerad. Spartansk interiör!

Bakvagnen kan lyftas högt med ena 
handen. Man ser den stabila hjular
men (A), mas stöt dämpar en (B) och 
den längsgående spiralfjädern (C).

C I T R O E N  2  C V

Motorn sedd över vindrutekanten. A är varmlufts- 
kanalerna, B pekar på den ena av de rejäla fram- 
bromsarna och C på strålkastarnas höj dinställning.

Den här lilla bilen har chansen att 
bli decenniets bilsensation här i 

landet, om bara ... Priset, priset! Det 
är måttligt, men det är inte så lågt 
som många hoppats på. Frankrikes 
marknad är inte USA:s; tullmurar 
och valutaregler spelar sin dystra 
och prishöjande roll, men Lillcittrans 
möjligheter på världsmarknaden bor
de vara nästan lika stora som en gång 
T-fordens. Den är genial i många 
stycken, fast det måste sägas ut att 
den inte är lika lättkörd och meka
niskt säker mot missbruk som den 
amerikanska världsschlagern var.

I svenska ögon är »Lillcittran» av
gjort oskön. När man sammanlevt 
några dar med fordonet växer det 
emellertid fram en tillgivenhet för 
denna fula ankunge.

Utrymmet i vagnen är väl tilltaget, 
sittplatserna en stor och positiv över
raskning. Man sitter bekvämare än i 
många medelprisvagnar — därtill 
kan dessa lättviktssoffor på hågra 
sekunder lyftas ut. Gör man detta 
med baksätet står där en rymlig pa
ketvagn i stället för familjebilen. 
Mycket nära idealet för lantbrukare 
och hantverkare!

När man sedan åker i väg blir man 
paff. Visst har en Cadillac bättre 
fjädring — men Lillcittran kommer 
inte långt efter. Och Mercedes-Benz 
har bättre styrning, men skillnaden 
är inte stor.

Sittplatserna ser ärligt sagt mycket 
billiga ut och inredningen verkar till 
ytterlighet enkel, som en redskaps- 
bod i jämförelse med andra vagnars 
ombonade rumsinteriör. Men Lill
cittrans enkelhet är avsiktlig — pris- 
sänkande — och den är praktisk. Den
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Bagageluckan» är au samma material 
som taket och öppnas genom att man rul
lar upp duken. Utrymmet är väl tilltaget.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna: 0 — 50 km/tim 21 sek 

Acceleration på enstaka växlar:
15-30 25-40 40-55 Total Fart vid
km/tim km/tim km/tim utväxl. 1 000 v/min

— — — Ettan 24 4,6 km/tim
5,5 sek — — Tvåan 12,6 8,7 km/tim

— 8,5 sek 14,5 sek Trean 7,5 14,6 km/tim
- - - Fyran 5,9 19,2 km/tim

Kolvhastighet vid 1 000 varv/min 2,06 m/sek

Fartmätaren visade 18 33 49 65 81 km/tim
vid verklig fart av 20 35 50 65 80 km/tim

Vägmätaren visade 4,5 % för lång sträcka

Bromskraften var vid 20 kg pedaltryck ca 10 %, vid 60 kg 
pedaltryck ca 30 %, vid hård bromsning ca 85 % av 
vagnens vikt.

Strålkastarna hade tillräcklig ljusstyrka för 65 km/tim.

Ur den här synvinkeln är Lillcittran riktigt 
trevlig att se på. Det är den olastade bak
vagnens höga läge som normalt stör profilen.
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Sitsarna kan hakas loss på några ögonblick och man har två 
verkligt bekväma soffor att sitta och sola sig i mitt ute i naturen.

_________________________________

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Citroen 2 CV, Sedan.
Tillverkare:  S. A. A. Citroen, Paris.
Generalagent:  Automobiles Citroen AB, Stock

holm.
Skatt per år:  100 kr.
Mått: Axelavstånd 2,4 m, spårvidd 1,26 m, 

längd 3,78 m, bredd 1,48, höjd olastad 1,6 m.
Vikt: Tjänstevikt ca 575 kg motsv. effekttalet 

loV2 hk/ton. Lastad vikt ca 850 kg, motsv. effekt
talet IOV2 hk/ton (fyra personer plus 4X15 kg 
bagage).

Byggnadsätt:  Svetsad balkram och svetsat
karosseri av stål. Fyra dörrar, öppningsbart tyg
tak, tyglucka över bagagerum i bakvagnen.

Motor:  2-cyl. luftkyld fyrtaktsmotor med mot- 
liggande cylindrar och toppventiler. Cyldiam 62, 
slaglängd 62 mm, slagvolym 0,375 lit. 9 hk vid 
3 800 varv/min, motsv. 24 hk per liter slagvolym.

Kraftöverföring: Framhjulsdrift, skivkoppling, 
fyra växlar framåt, alla tystgående och alla syn
kroniserade utom ettan.

Hjulställ:  Fram och bak längsgående hjular
mar som påverkar spiralfjädrar via dragstänger. 
För varje hjul en stötdämpare av friktionstvp 
och en av svängmassetyp.

Bromsar:  Hydrauliska fyrhjulsbromsar, fram
bromsarna belägna vid differentialhuset. Hand
spaken påverkar frambromsarna mekaniskt.

Styrning: Kuggstångsväxel. 2Vs rattvarv mellan 
fulla framhjulsutslag. Ratten till vänster. Vänd- 
cirkelns diameter 10,8 m, mätt vid yttre framdäc- 
kets utsida.

Elsystem: 6 volt, 57 amp-tim batteri.
Ringdimension: 124X4000 mm.

rymliga hyllan för smågrej or ger 
mycket mer plats än lyxvagnens 
handskfack och stuvningsplatsen un
der framsitsen är något som man 
längtar efter i andra vagnar. Ventila- 
tionsluckan under vindrutan är en 
strålande idé och varmluften som 
spolar kring de framtill sittandes ben 
förefaller tillräcklig även vid ett par 
köldgrader. Imsprutor saknas, men 
det kan inte vara någon större affär 
att montera in sådana efter egen 
smak.

Vagnen är inte alls så dragig som 
man vid första anblicken kan tro. Det 
finns sammanhängande gummilister 
runt dörrarna och takets fjädrande 
kanter sörjer för hygglig tätning. 
Förresten har denna lilla bil rikliga
re takhöjd än man är van vid nuför
tiden — hög hatt är fullt i sin ord
ning ! Taket är för övrigt ett kapitel 
för sig. Det kan rullas ihop och fästas 
i halvöppet eller helt öppet läge. Nå
gon lucka för bagageutrymmet finns 
inte, utan tygtaket fortsätter ned till 
vagnens bakkant. Enkelt och lätthan
terligt — men inte precis stöldsäkert!

Sikten från förarsätet är i stort sett 
utmärkt. Vindrutestolparna är höga 
och smala som på en specialbyggd lyx- 
kaross. Framskärmarna ser man inte 
från förarplatsen, men bakrutan är 
någorlunda stor.

De nio hästarna kan inte ge vag
nen någon storartad acceleration och 
växellådan måste användas flitigt på 
både stadsgator och landsväg. Lill- 
cittran har för övrigt en utmärkt 
växellåda, lättmanövrerad och väl av
passad för vagn och motor. Den hög
sta av de fyra framåtväxlarna är en

överväxel, som ger lågt varvtal och 
tyst gång men berövar vagnen så gott 
som all överskottsdragkraft.

Kopplingen var på provbilen rätt 
så kärv och orsakade vibrationer i 
kraftöverföringen vid minsta ovar
samhet; detta får nog tillskrivas vag
nens tidigare strapatser som hårt 
prövad demons trationsvagn på S:t 
Eriksmässan.

Fjädringen var mycket mjuk och 
ytterst komfortabel för de åkande. 
Lillcittran kränger i snäva kurvor, 
men den kränger så att säga i ett 
stycke — det känns inte alls som om 
de främre och bakre hjulställen gjor
de olika motstånd mot den lätta över
halningen. Det har sin grund i kon
struktionsprincipen och det inger för
troende. Man åker ungefär som i en 
tung amerikansk vagn, en aning 
gungande över större ojämnheter, 
men alltid stötfritt. Framvagnen ni
ger rätt djupt vid tvärbromsning.

Troligen är det kostnaderna som 
tvingat fabriken att använda enkla 
kardanknutar i framhjulens drivax
lar; framhjulen drar därför i ryt
miska ryck så snart vagnen inte går 
rakt fram. I vanliga landsvägskurvor 
gör det inte så mycket — föraren 
känner en lätt vibration i ratten, det 
är allt. I snäva gathörn stör denna 
egenhet mera, särskilt om det bär 
uppför eller man måste accelerera. 
Det är meningen att man skall slira 
på den överdimensionerade koppling
en i sådana situationer och trampa 
ur runt snäva hörn. Det är ingen 
svår körteknik att tillämpa, fast det 
tar en stund att komma underfund 
med den.

Styrinrättningen är — frånsett 
denna påverkan från kraftöverföring
en i kurvor — utmärkt exakt och be
haglig. Den kräver inte stor kraft på 
ratten i någon situation. Bromsarna 
är hydrauliska, med rejält tilltagna 
trummor, och de fungerar pålitligt.

Lillcittran är en av de få vagnar 1 

världen som har en nästan rättvisan
de fartmätare. De tillåtna hastighe- 
terna är 15 km/tim på ettan, 35 km/ 
tim på tvåan och 60 på trean — alla 
rödstreckade på fartmätaren som på
minnelse. För överväxeln finns ingen 
begränsning, men mer än 65 km/tim 
blir det inte annat än i medvind eller 
utförslut.

De röda strecken betyder att mo
torn inte bör dras upp till mer än 
4100 varv/min på de lägre växlarna 
(vilket motsvarar den låga kolvhas
tigheten 8V2 m/sek), men den går 
högre om man försöker! Ute på 
landsvägen når man på överväxeln 
både 70 och 80 km/tim i medluten —- 
såväl styrning som fjädring är yp
perliga vid dessa farter och kolvhas
tigheten bara 8V2 m/sek vid 80 km/ 
tim. I motluten sjunker farten kraf
tigt. Utnyttjar man samvetsgrant 
trean och tvåan i stigningarna kan 
man hålla 60 km/tim medelfart med 
2—3 personer ombord — det är en- 
hel del med bara nio hästar!

Citroen 2 CV är en trivsam liten 
vagn med ett otal praktiska drag. Den 
går säkert fram på alla slags vägar 
och kan ta redskap, säckar, lådor eller 
campingutrustning i bakvagnen utan 
att ägaren behöver bekymra sig för 
en ömtålig inredning. En verklig 
vardagsvagn, med andra ord.
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Till utseendet är Austin A 30 en förminskad A AO eller A 10. 
De mycket små hjulen och de nätta dimensionerna i öv
rigt leder tankarna till det gamla uttrycket »babybil», 
men i fråga om utrymmen är den absolut ingen baby.

A U S T I N  A  3 0
Hela världen och speciellt brittiska 

imperiet väntade länge på en mo
dern efterföljare till 1920- och 30- 
talens berömda Austin Seven.

Austin A-30, som vagnen kallas i 
Sverige, är en förminskad upplaga av 
en normal bil — eller rättare sagt av

Austin A-40 och A-70. Familjelikhe- 
ten är utpräglad! Bilen har inga 
ovanliga konstruktionsdrag — fram
till i den självbärande, fyrsitsiga stål
karossen sitter en vattenkyld 4-cy- 
lindrig toppventilmotor och vagnen 
är bakhjulsdriven Små yttre dimen

sioner och låg vikt har uppnåtts ge
nom finurlig förenkling av bl. a. ka- 
rosseriets stomme. Inga av de kör- 
tekniskt eller ur komfortsynpunkt 
betydelsefulla detaljer, som publiken 
är van att begära på större bilar, har 
utelämnats.
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Tv ådörr ar smodel
len har en verkligt 
elegant instrument- 
panel. Det hade 
dock varit ännu 
bättre om hela in
strumentgruppen 
placerats i förarens 
blickfält framför 
ratten.

De mycket små hjulen och de nätta 
dimensionerna i övrigt leder genast 
tankarna till det gamla uttrycket 
»babybil». När jag satt mig tillrätta 
i förarsätet fick jag emellertid ta till
haka det ordet. Man sitter nämligen 
alldeles ovanligt bekvämt i framsä- 
tet — framstolarna har ypperlig 
»passform» — och knän och fotter 
har tillräckligt utrymme även om 
man råkar vara långbent. Takhöjden 
är tillräcklig, om än inte riklig, och 
i sidled ger inre bredden gott arm
bågsrum för två personer. I baksätet 
är takhöjden knappare (hatten får 
hållas i knät, om man är storväxt!) 
och det blir litet trångt för knäna 
när framsätet står i något av de bak
re lägena. Bagagerummet har ganska 
stor volym, fastän den oklädda plå
ten inte ger de släta innerytor som 
underlättar stuvning och skyddar 
väskorna. En händig ägare bör utan 
svårighet själv kunna komplettera 
inredningen på den punkten.

Klädsel och utrustning ger inte an
ledning till klander; tar man hänsyn 
till bilens pris ger tvärtom vagnens 
inre ett intryck av god kvalitet och 
väl utfört arbete. En trevlig detalj är 
signallampan inuti körvisarspakens 
knapp. Denna spak sitter för övrigt 
bekvämt tillgänglig under ratten; det 
gör också den händiga belysningsom- 
kopplaren och signalknappen. Belys
ningen är utmärkt och jag satte stort 
värde på de nätta parkeringslampor- 
na, som är separat monterade på 
stänkskärmarnas översida. De är en 
god hållpunkt vid manövrering i mör
ker och man ser med ett ögonkast att 
båda lamporna brinner.

Den lilla motorn med 0,8 1 slag
volym är mycket pigg och går villigt 
upp i höga varvtal, men har ändå rik
tigt god dragkraft vid måttliga has
tigheter på högsta växeln. Detta 
hänger ihop med den relativt låga 
utväxlingen i bakaxeln. Det är tyd
ligt att konstruktören har strävat

efter att göra vagnen lättkörd. Treans 
växel är ovanligt låg och man kan 
ofta starta på tvåan. Lätt lastad kan 
hilen därför köras utan ideligt väx
lande, vilket naturligtvis tilltalar 
den stora majoriteten av köpare. En 
skicklig förare får inte lika stort ut
byte av att utnyttja de lägre växlar
na som om utväxlingsförhållandena 
varit högre, men detta har underord
nad betydelse. A-30 är avsedd som 
bruksvagn för den stora publiken, 
inte som sportbil i miniatyr.

Motorn går någorlunda tyst upp till 
ca 80 km/tim på direkt växel. Vid 
den farten finns en vibrationsperiod 
som gav rätt kraftigt eko i vagnen. 
Motsvarande hastighet på treans väx
el var 50 km/t. När motorvarvet pas
serat vibrationsperioden blir vagnen 
åter tystare, men motorn behåller en 
lätt ilska i tonen upp till toppfarten, 
som ligger vid ca 100 km/tim. Jag 
skulle tro att de flesta ägare till A-30 
blir belåtna med att hålla farten strax 
under denna vibrationsperiod — man 
kommer ändå framåt fort nog för 
normala behov.

Med en eller två personer ombord 
är A-30 en kvick liten bil, som tack 
vare sina små dimensioner kommer 
fort fram i stadstrafik. Av samma 
anledning vållar den mindre parke- 
ringsbekymmer än de flesta andra 
vagnar. Sikten från förarplatsen är 
utmärkt. Man ser framflyglarna och 
har lätt att bedöma om bilnosen går 
klar för hinder, när man skall par
kera eller ta sig igenom ett trångt 
grindhål. Vindrutans sidstolpar är 
inte störande breda, men bakfönstret 
är efter moderna krav inte stort.

Med fullt lass ombord dämpas na
turligtvis accelerationsförmågan och 
man måste då använda de lägre väx
larna flitigt. På dessa når man inte 
hög fart, men å andra sidan ger de 
en känsla av att motorstyrkan räcker 
till för alla kör förhållanden där driv
hjulen överhuvud taget kan få fäste.

Vägegenskaperna måste betecknas 
som mycket goda för en så pass liten 
och lätt vagn. Bilen har inga som 
helst oarter; styrinrättningen har 
god precision och vagnen känns stabil 
på vagen. Visserligen körde jag inte 
vagnen bokstavligen över stock och 
sten, men de små hjulen tycktes inte 
vålla några olägenheter på dålig väg
bana.

Bromsarna gav inte anledning till 
ris, knappast heller till ros. De före
föll tillräckliga för normala behov.

A-30 förefaller framifrån eller bak
ifrån att vara tämligen smal. Säkert 
ligger orsaken i fabrikens önskan att 
bilen bekvämt skall få plats i de tio
tusentals garage i England, som un
der förkrigsåren byggdes för den ti
dens småvagnar — och de känne
tecknades sannerligen inte av väl till
tagen bredd. Jag kunde inte märka 
några nackdelar med A-30:s utform
ning i detta avseende. Stabiliteten i 
sidled var absolut inte att klaga på; 
tekniskt-ekonomiskt sett är det också 
riktigt att en bil för fyra personer 
ger plats åt dessa, men inte åt fler. 
Därigenom hindras många tillfällen 
till synd, dvs. överbelastning. Man 
bör nog inte heller förbise den vikt
minskning som uppnås — den repre
senterar säkerligen under årens lopp 
rätt många liter bensin.

Nittonhundrafemtiotalets lilla Aus
tin är inte någon tekniskt extrem 
produkt. Den representerar beprö
vad modern praxis. I fråga om acce
lerations- och fartmöjligheter å ena 
sidan, komfort och trivsamhet å andra 
sidan är detta ingalunda någon »mi
nimumvagn» ; tvärtom närmar den 
sig i dessa avseenden vagnar i när
mast större klass. I fråga om drifts
ekonomi fyller den rätt högt ställda 
krav — god fart och acceleration lå
ter sig nu en gång inte förena med 
det extrema i fråga om låg bränsle
förbrukning. Att denna vagn förtjä
nar sin stora framgång på världs
marknaden, därom råder inget tvivel.
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P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar 0 — 50 km/tim 9,5 sek; 0 — 80 km/tim 27 sek 

Acceleration på enstaka växlar
5-35 20-50 35-65 65-95 65-95 Växel Total Fart vid

km/tim km/tim km/tim km/tim km/tim utväxl. 1 000 v/min 
km/tim

— — — — — Ettan 21,03 4,9
7 sek — — — — Tvåan 13,32 7,7
— 8,5 sek 8,5 sek — _ Trean 8,64 11,9
- 13 » 14,5 » 18,5 sek 22,5 sek Fyran 5,14 20

Fartmätaren visade 22 39 55 72 89 105 km/tim
vid en verklig fart av 20 35 50 65 80 95 km/tim

Yägmätaren visade 2,5 % för lång körstäcka

Bromskraft uppmätt på vägen med pendelinstrument
vid 10 kg pedaltryck 39 % av vagnvikten 
vid 20 kg pedaltryck 54 % av vagnvikten 
vid 30 kg pedaltryck 69 % av vagnvikten

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för en fart av ca 75 km/tim vid medelgoda väg- och 
siktförhå llanden.

Man sitter bekvämt både i fram- och baksätet som har ypper- 
lig »passform». Knän och fotter får god plats även om man 
råkar vara långbent. Detta är tvådörrar smodellens interiör.

TV-betyg på AUSTIN A 30:
SÄRSKILT BRA:
— Framsätena är ovanligt bekväma 

för en så liten vagn.
— Bilen är trivsam och tämligen 

tystgående i fartområdet upp till 
70 å 75 km/t — tillräcklig fart 
för de flesta.

— Små ytterdimensioner, god över
blick av framvagnen och snabb, 
exakt styrning gör A 30 kvick 
och händig i tät trafik.

— Låga utväxlingsförhållanden 
minskar behovet av täta växling
ar i stadstrafik, trots att motorn 
är liten och snabbgående.

INTE SÅ BRA:
— Motorn låter höra både surr och 

burr om man pressar vagnen till 
dess maximum av acceleration 
och fart.

— Takhöjden är i underkant för 
långa personer, särskilt i baksä
tet, där också utrymmet för knä
na är begränsat.

— Bakdörrarna är inte breda nog 
för att ge äldre personer be
kväm in- och urstigning.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Austin A-30 fyradörrars Sedan. 
Tillverkare: The Austin Motor Co. Ltd, 

England.
Generalagent:  AB Hans Österman, 

Stockholm.
Bilskatt per år:  100 kr.
Mått: Axelavstånd 202 cm, spårvidd

fram 114,9 cm, spårvidd bak 113,6 cm. 
Längd 346,4 cm, bredd 140 cm, höjd 146 
cm. Markfrigång 16 cm.

Byggnadssätt: Självbärande karosseri av 
stål med svetsade fogar. Fyra dörrar, ba
gagerum i bakvagnen med lucka utåt.

Motor:  Fyrcylindrig vattenkyld radmo
tor med toppventiler; cyl.-diam. 58 mm, 
slaglängd 76 mm, slagvolym 0,803 liter, 
Kompr.-förh. 7,2; 30 hk vid 4 800 varv/ 
min, motsv. 37,5 hk per liter slagvolym. 
Max vridmoment 5,5 mkg vid 2 400 varv/ 
min. Kolvhastighet 2,53 m/sek vid 1 000 
varv/min.

Vikt: Tjänstevikt 790 kg, motsv. ef
fekttalet 38 hk per ton. Lastad vikt 1 060 
kg (4 pers. plus 4X15 kg bagage), motsv. 
28,5 hk per ton.

Kraftöverföring: Skivkoppling; fyra
växlar framåt, varav tre tystgående och 
synkroniserade; öppen kardanaxel; hy- 
poidväxel i bakaxeln. Växelspak i golvet.

Hjulställ:  Fram separatf jädring med
tvärlänkar och spiralfjädrar, bak stel 
axel med längsgående bladfjädrar och 
kränghämmare. Hydrauliska stötdämpare 
av hävarmstyp för alla hjul.

Bromsar:  Hydrauliska; fram två mot
ställda bromsbackar, bak mekanisk över
föring till en medställd och en motställd 
bromsback från en för båda bromsarna 
gemensam bromscylinder på bakaxeln. 
Sammanlagd bromsarea 3,94 dm2, motsv. 5 
dm2 per ton tjänstevikt. Handbromsen 
verkar mekaniskt på bakhjulsbromsarna.

Styrning: Styrväxel med skruv och
tapp; ratten till vänster. 2^ rattvarv mel
lan fulla framhjulsutslag. Vändcirkelns 
diameter 10,8 m, mätt vid yttre fram- 
däckets utsida.

Elsystem: 12 volt, 32 amp-tim batteri. 
Ringdimension: 5,20X13".
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Hillman Minx har rena exteriörlinjer. Den är flott men ändå diskret. De mar
kerade framflygellinjerna är lätta att »sikta med» i trånga passager. Stort bak
fönster ger ypperlig överblick vid manövrering. Minx är en välbalanserad bil.

H I L L M A N
VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Hillman Minx Saloon (Mark V).

Tillverkare:  Hillman Motor Car Co, 
Coventry, England.

Generalagent:  AB Ernst Grauers,
Stockholm.

Byggnadssätt: Självbärande vagnskorg 
av pressad stålplåt med svetsade fogar. 
Fyra dörrar, fyra platser, bagagerum i 
bakvagnen, åtkomligt utifrån.

Mått: Tjänstevikt 1020 kg, motsv. ef
fekttalet 37 hk per ton. Lastad vikt 1305 
kg (4 vuxna pers. + bagage) motsv. ef
fekttalet 29 hk per ton.

Skatt per år:  156 kr.
Motor:  Fyrcylindrig vattenkyld sid- 

ventilmotor, cylindermått 65X95 mm, 
slagvolym 1,265 liter, 38 hk vid 4 200 
varv/min, motsv. 30 hk per liter slag
volym.

Kraftöverföring: Skivkoppling, fyra
växlar framåt (tre av dem synkronise
rade), öppen kardanaxel. Rattväxelspak.

Styrning: Utväxling med skruv och 
tapp, ratten på vänster sida, 2% ratt
varv mellan fulla framhjulsutslag, vänd
cirkel åt vänster 10,5 m, åt höger 9,75 
m, mätt vid yttre framhjulets utsida.

Fjädring:  Fram tvärgående länkar
samt spiralfjädrar och hydrauliska stöt- 
dämpare av hävarmstyp. Bak längsgåen- 
de bladfjädrar, kränghämmare och hyd
rauliska stötdämpare av hävarmstyp.

Bromsar:  Hydrauliska Lockheed fyr- 
hjulsbromsar, frambromsarna med två 
hjulcylindrar. Handbromsen verkar me
kaniskt på bakhjulsbromsarna.

Elsystem: 12 volt, 38 amp-tim batteri.

Stegvis modernisering, varannan 
gång med tyngdpunkten på vagns

korg och utrustning och varannan 
gång genom maskinella förbättringar 
— detta program har Rootes-koncer- 
nen efter kriget genomfört för alla 
sina biltyper. Hillman Minx, koncer
nens minsta vagn, har genomgått en 
metamorfos. Den har nu självbäran
de vagnskorg, kraftigare motor och 
separatfjädring för framhjulen. I 
jämförelse med den Minx som till
verkas strax efter kriget är dagens 
modell en nästan helt och hållet ny 
vagn i modern sober stil.

I likhet med flera andra av Rootes- 
gruppens typer är Minx en vardags- 
vagn, utformad för familje- och yr- 
kesbruk utan sneglanden åt sportbi
listens önskemål. När man stiger in 
i bilen finner man goda utrymmen, 
bekväma sittplatser och en rad väl 
genomtänkta utrustningsdetaljer. In
strumenttavlan har signallampor för 
laddningsström och oljetryck, men 
det finns bränslemätare och plats är 
förutsedd för en kylartempmätare, 
även om denna inte ingår i standard
utrustningen. Ventilerande värme
system och radio kan monteras på

sina platser med ett minimum av ar
bete, ty dessa och andra tillbehör är 
»standard mot extrapris».

Ju längre man kör denna vagn, 
desto mera uppskattar man den er
farenhet och eftertanke som uppen
barar sig i allt som rör dess vardag
liga användning. Minx är en ovanligt 
»beboelig» liten bil.

Man sitter bekvämt i framsätet, 
som har riklig bredd för två och till
låter att man har en barnunge mel
lan sig på kortare turer. Utsikten över 
framvagnen är ovanligt god — bägge 
framflyglarna i förarens blickfält — 
och vindrutans sidstolpar skymmer 
inte i större grad. Den stora bakrutan 
ger bra överblick över området bak
om bilen. Baksätets komfort kan man 
inte klaga på och utrymmet för be
nen är ganska väl tilltaget.

Föraren har god plats för vänster
foten, som har avbländningskontak- 
ten inom bekvämt räckhåll. Alla reg
lage och instrument sitter bra till. 
Handbromsspaken är en av de bäst 
placerade och bäst utformade vi träf
fat på. Växelspaken under ratten ar
betar fast och behagligt och synkro
niseringen på tvåan, trean och fyran
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TV-betyg på HILLMAN 
MINX:
SÄRSKILT BRA:
— God sikt från förarplatsen 

i alla riktningar — båda 
framflyglarna i blickfältet 
och stort bakfönster!

— Det för vagnen avpassade 
ventilerande värmesystemet 
(mot extra kostnad) funge
rar utmärkt och är lätt att 
sköta.

— Ovanligt bra synkronise
ring av tre av de fyra väx
larna.

— Goda utrymmen — vagnens 
hela bredd är väl utnyttjad.

INTE SÅ BRA:
— Fjädringen blir besvärad 

vid hög fart på mycket då
lig vägbana (men den är 
bra på mera normal väg).

— Signalhornet i svagaste la
get för omkörningar på 
landsväg.

— De indirekta växlarna är 
inte särskilt tystgående.

MINX
är perfekt — det går praktiskt taget 
inte att få fram ett skrapljud! Kopp
lingen är av god klass.

Rattens utväxling kräver 2V2 varv 
på ratten mellan fulla framhjulsut- 
slag och vi fann styrningen behagligt 
lättgående och tillräckligt exakt un
der all normal körning. Vid parke- 
ringsmanövrer löper den helt natur
ligt litet trögare. Bromsarna kräver 
litet pedaltryck för normal fart
minskning och tar jämnt och mjukt. 
De presterar ett fast grepp för tvär
stopp om man trampar hårt på pe
dalen.

Vagnens stabilitet på vägen är till
fredsställande för normal turistkör- 
ning — den nickar inte och kränger 
ytterst obetydligt i gathörn och kur
vor. Kör man friskt undan i kurvor 
händer det att bakaxeln studsar utåt, 
men vagnen är lätt att hålla under 
kontroll. Minx’en är kursstabil på 
plan väg och påverkas inte till över
mått av sidlutning hos vägbanan el
ler vindkast från sidan. Fjädringen 
dödar vägens ojämnheter ganska ef
fektivt och vagnskorgen gungar inte 
— Minx’en hör sålunda inte till den 
kategori bilar som framkallar åk
sjuka !

När vägbanan är mycket dålig får 
man ett intryck av att fjädringen — 
det gäller särskilt bakaxeln — arbe
tar hårdare. Hänsynslös forcering av 
tjälskottsvägar och »knottrig» grus
väg i hög fart är inte Minx’ens rätta 
vardagsmelodi! På medelgoda och 
goda vägar är fjädringen behaglig för 
de åkande vid alla hastigheter.

Hillmanvagnen har ju måttlig mo
torstyrka och vill man komma fort 
fram får man använda växellådan för 
acceleration i fartområdet upp till 50 
å 60 km i timmen. På treans växel 
accelererar man kvickt upp till 70 km 
i timmen eller så. I tät trafik kryper 
man normalt på tvåan och eftersom 
den växeln är synkroniserad är 
Minx’en lättkörd i stadstrafik. På di
rekt växel kan man gå ned till ca 30 
km i timmen, men från den farten 
är accelerationen ganska svag även 
om motorn arbetar smidigt. Den som 
inte kräver blixtrande acceleration 
kan mycket väl köra vagnen utan att 
ideligen gripa till växelspaken — även 
i det avseendet är bilen trivsam och 
lätthanterlig för den som inte är kör- 
tekniskt driven eller intresserad.

Med en god förare vid ratten kan 
Minx prestera rejäla dagsresor — ca 
70 km/tim som medelfart på längre

turer ligger väl inom vagnens möj- 
libheter. Marschfarter på 70 till 90 
km/tim innebär inga obehag, ty mo
torn är då relativt tystgående, och 
fartvinden måttligt högljudd. Som 
alla vagnar med självbärande vagns
korg »mullrar» Minx en smula på 
smågatsten och andra ojämna väg
banor.

Det värme- och ventilationssystem 
som levereras mot extra kostnad för
tjänar högt betyg. Det har tillräcklig 
kapacitet och är lätt att sköta — vag
nen kan köras med stängda fönster 
och är dock i stort sett dragfri trots 
tillräcklig ventilation.

Motorn var lättstartad under alla 
förhållanden, hade måttliga krav på 
chokning och blev ganska fort kor
var m.

Hillman är en klokt och skickligt 
utarbetad blandning av de egenska
per den moderna lilla familjen krä
ver av sin bil. Den har ganska gott 
utrymme fast den går i en ekonomisk 
driftkostnadsklass. Den har tillräck
lig fart och fläkt för alla normala 
behov och den är lättkörd och han
terlig. Slutligen är den ganska re
presentativ med sin välbalanserade 
exteriör utan överdriven utsmyck
ning. Vacker och duglig vardagsvara 
— ett gott betyg!

Instrumenttavlan har signallampor för laddningsström och oljetryck, bensinmä
tare och plats finns även för kylartempmätare även om denna inte ingår i 
tare och plats finns även för kylartempmätare, även om denna inte ingår i stan
dardutrustningen. Hastighetsmätarens placering längst till höger är mindre lyckad.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna 0-50 km/tim 11 sek, 0-80 km/tim 27 sek 
Acceleration på enstaka växlar
20-50 35-65 5-80 65-95 Utväxl.km/tim km/tim km/tim km/tim

Ettan 18,66 sek 9 sek — — Tvåan 12,898 » 11 » — — Trean 7,78
~ — 16 sek 24,5 sek Fyran 5,22

Fartmätaren visade 24 40 55 70 85 100 km/tim
vid en verklig fart av 20 35 50 65 80 95 km/tim

Motorns kolvhastighet vid 1 000 varv/min är 3,16 m/sek 

Vägmätaren visade 2 % för lång körsträcka 

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för ca 85 km/tim 

Bromskraft

Fart vid 
1 000 varv/min 

22,6 
15,2 
9,2 
6,4

vid 20 kg pedaltryck 11 % av tjänstevikten 
vid 60 kg pedaltryck 52 % av tjänstevikten
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P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar:
0 — 50 km/tim 9 sek; 0 — 80 km/tim 28,5 sek 

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80 Växel Total utväxl. Fart vid 1 000 varv/min
km/tim km/tim km/tim

Ettan 17,45 6,3
8 sek 10 sek Tvåan 8,73 12,5

16 » 16,5 » 21,5 sek Trean 5,05 21,7

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 110 km/tim

vid en verklig fart av 16 30 43 55 69 82 94 km/tim

Bromskraften var
vid 20 kg pedaltryck 43 % av vagnvikten 
vid 60 kg pedaltryck 72 % av vagnvikten

R E N A U L T  
4  C V

TV-betyg på RENAULT 4 CV:
SÄRSKILT BRA:
— Motorn segdrar överraskande 

bra för sin storlek, varför man 
inte behöver växla mycket och 
klarar sig bra med de tre väx
lar bilen har.

— Utmärkta vägegenskaper — den 
överstyrningstendens som föl
jer med motorns placering bak
till är måttlig och inte svår att 
behärska.

— Bra styrning och litet format 
gör vagnen smidig som en 
vessla.

— Maskineriet är ovanligt lättåt
komligt för den som själv vill 
göra tillsynsarbeten och repa
rationer.

INTE SÅ BRA:
— Bilen är byggd för fransmän, 

ett folk med mindre medel
längd än vi nordbor; utrym
met är inte rikligt, men till
räckligt för de flesta.

—- Bagageutrymmet är ingenting 
att hurra för — men vagnen 
verkar tillräckligt styv för att 
tåla en hel del last på ett tak
räck utan att kränga oroväc
kande i kurvor.

— Det inbyggda värmesystemet 
räcker inte till för svenska 
vintrar och vagnen saknar in
byggda imsprutor; lämpligt 
värmesystem finns att tillgå 
till måttligt pris.

VAGNBESKRIVNIN G:
Typ:  Renault 4 CV Sedan. 
Tillverkare:  Regie nationale des

Usines Renault, Billancourt, (Seine), 
Frankrike.

Generalagent:  Fredlunds Automobil
AB, Stockholm.

Bilskatt: 100 kr per år.
Byggnadssätt: Självbärande karosseri 

av stålplåt med svetsade fogar. Fyra 
dörrar, fyra sittplatser. Bagagerum un
der framhuven, åtkomligt utifrån. Bak- 
hjulsdriven, motorn baktill.

Mått: Axelavstånd 2,1 m, spårvidd
l, 21 m, markfrigång 18 cm. Längd 3,6
m, bredd 1,43 m, höjd 1,48 m.

Vikt: Tjänstevikt 680 kg (körklar
inkl. förare), motsv. effekttalet 31 hk 
per ton. Lastad vikt 950 kg (4 pers. å 
70 kg + 4X15 kg bagage), motsv. ef
fekttalet 22 hk per ton.

Motor:  4-cyl vattenkyld 4-takts rad
motor med toppventiler; cyl.-diam 54,5 
mm, slaglängd 80 mm, slagvolym 0,748 
lit. 21 hk vid 5 000 varv/min, motsv. 28 
hk per liter slagvolym. Max vridmoment 
4,58 kgm vid 2 100 varv/min. Kolvhas
tighet 2,65 m/sek vid 1 000 varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling, tre
växlar framåt varav tvåan och trean 
tystgående och synkroniserade. Växellå
dan hopbyggd med differentialhuset.

Styrning: Styrväxel av kuggstångstyp. 
Ratten på vänster sida. 4% rattvarv 
mellan fulla framhjulsutslag. Vändcir
kelns diam 8,6 m, mätt vid yttre fram
hjulets yttersida.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärlänkar och spiralfjädrar, kränghäm- 
mare och tubstötdämpare; bak separat- 
fjädring med svängaxlar, spiralfjädrar 
och tubstötdämpare.

Bromsar:  Hydrauliska; handbromsen 
påverkar bakhjulsbromsarna mekaniskt.

Elsystem: 6 volt, generatoreffekt 150 
watt, 90 amp-tim batteri.

Ursprungligen tillverkades »lilla 
Renault» med 0,76 liters motor. 

Numera har slagvolymen minskats 
till strax under 0,75 liter, detta för 
att vagnen skall kunna tävla i den 
internationella 750-cm3-klassen. Liten 
bränsleförbrukning och goda pre
standa är huvudorsakerna till vag
nens popularitet i hemlandet och 
många andra länder, däribland Sve
rige.

Bränsleekonomin beror på att Re
nault 4CV är mycket liten och lätt; 
ändå gör den alls inte intryck av lek
sak. Fyra personer får plats inom 
axelavståndet och vagnen har alla 
väsentliga egenskaper och tekniska 
detaljer för normal bilåkning. Den 
tål hård körning på långturer utan 
att protestera och dess händighet gör 
den till ett idealiskt fordon i stads
trafik. Ekonomin är remarkabel. På 
en längre tur i motvind drog den 0,59 
liter per mil. Vid normal körning går 
det knappast att göra av med mer än 
0,63 liter per mil och 0,57 torde vara

en vanlig siffra, som kan nås utan 
särskilda finter och knep.

Med kända tävlingsförare vid rat
ten har 4GV presterat förvånande 
tävlingsresultat. Även om detta sak
nar direkt intresse för vanliga bil
ägare må nämnas att möjligheterna 
till sportmässig körning märks även 
hos standardvagnen. Toppfarten var 
94,4 km/tim (medelvärde) vid tidtag
ning i frisk vind tvärs för körrikt- 
ningen. Vid landsvägskörning nåddes 
ofta 100 km i timmen utan att mo
torn föreföll överansträngd. Marsch
farten kan hållas vid 80 km/tim verk
lig fart. Svansmotorn ger ett hårt 
ljud ifrån sig vid hög fart; ljudnivån 
är dock inte högre än man måste 
vänta sig med tanke på motorstorle
ken. En smula vibration märks när 
man släpper gaspedalen och vagnen 
får dra motorn.

På treväxlade småbilar saknar man 
vanligen en fjärde växel. I det här 
fallet skulle under vissa förhållanden 
fyra växlar ha varit bättre än de tre 
som finns — men man klarar sig
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Renault A CV är liten, men absolut ingen leksak. Den har alla egenska
per och tekniska detaljer för normal bilåkning. Den är som gjord för 
storstadstrafik. Vändcirkelns diameter är endast 8,6 meter, vilket möj
liggör en utomordentlig parkeringsekvilibristik på trånga utrymmen.

tämligen bra ändå. Tvåan motsvarar 
rätt väl trean på en fyrväxlad vagn. 
Man når utan svårighet 65 km/tim 
på denna växel och har efter upp- 
växling god acceleration på trean. 
4GV är pigg i uppförsbackar och ver
kar då mera som en medelstor bil 
än en utpräglad småvagn. Det är inte 
nödvändigt att växla ideligen.

Stabiliteten på vägen är utmärkt. 
Fastän motorn ligger baktill har 
vagnen utmärkta vägegenskaper. 
Fjädringen är fast utan att kunna 
kallas hård — alla hjulen är separat- 
fjädrade med spiralfjädrar. Renaulten 
kan köras fort i kurvorna; rondeller 
och tvära kurvor med god sikt ger 
tillfällen till demonstration av kurv- 
tagningsförmågan. Passerar man en 
»länsmansrygg» känns vagnen som 
klistrad vid vägen. Styrningen går 
mycket lätt och exakt.

Stark sidvind stör märkbart vag
nens stabilitet, men den kan styras 
med precision genom smala passager. 
4CV behöver inte stort utrymme i

sidled! Rattens återgångstendens är 
lagom stor och vagnen visar måttlig 
tendens till överstyrning. Vädret un
der proven var vackert; det gick där
för inte att konstatera hur vagnen 
uppförde sig på våt vägbana. Ingen
ting tydde på att den skulle visa 
ogynnsamma egenskaper under så
dana förhållanden.

Det krävs 4Vz rattvarv mellan fulla 
framhjulsutslag, vilket tyder på ett 
ovanligt litet utväxlingsförhållande i 
styrinrättningen. Förklaringen ligger 
delvis i den ovanligt snäva vändcir
keln. På inte alltför smala gator kan 
man svänga runt i ett svep. I stads
trafik begränsar de relativt breda 
vindrutestolparna sikten. Vindrute
torkarnas svepytor går ihop tillräck
ligt mycket för att ge hygglig sikt.

Rromsarna är fullt tillräckliga, 
ehuru en drog en smula ojämnt vid 
låg fart; denna provvagn hade fler 
mil på nacken än sådana brukar ha 
och nedslitna bromsbelägg kan ha 
varit orsaken.

Karosseriets utrustning är enkel, 
men tämligen prydlig. Framdörrarna 
har svängbara ventilationsrutor, bak
dörrarna skjutbara rutor. Inre dörr
paneler saknas, vilket ökar utrym
met i sidled.

Instrument och reglage sitter bra 
till — det gäller alldeles särskilt 
handbromsspaken mellan framsätena. 
Motorns placering baktill har gjort 
det lämpligt att utforma startregla
get till en hävarm bredvid handbrom
sen. Chokereglaget är också en liten 
hävarm intill växelspaken, som sitter 
i golvet. Dessa reglage är rejäla och 
fungerar bra. Signalhorn och ytter- 
belysning manövreras med en ström
brytare under ratten. Vrids knappen 
tänds strålkastarna och trycker man 
på den ljuder signalhornet. Strålkas
tarna gav tillräckligt ljus.

Innerbelysningen är fyndigt ordnad 
så att den antingen kan tändas och 
släckas efter önskan eller också tän
das automatiskt när någon av dör
rarna öppnas. Vindrutetorkarnas el-
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B agage utrymmet är lättåtkomligt, men tyvärr ganska litet. Endast 
småpaket får plats — reservhjulet tar största delen av utrymmet.

Det är rent och snyggt och gott om utrymme under motor
huven. Den händige Renault-ägaren kan själv klara servicen.

motor sitter under instrumenttavlan. 
För oljetryck och laddning används 
signallampa. Av instrument finns 
hastighetsmätare, bränslemätare och 
en förenklad kylartempmätare.

Under framhuven finns ett litet 
bagagerum, som dock till största de
len upptas av reservhjulet. Utrym
mets form gör det olämpligt för väs
kor, men många paket får plats. Det 
finns ett värmesystem med luftin- 
släpp på båda sidorna av framvag- 
nen; dessa kan stängas med luckor.

Man väntar sig att en baktill pla
cerad motor skall vara lätt att kom
ma åt, särskilt när kylaren är place
rad framför motorblocket. Det är 
den också på 4GV; dessutom finns en 
lampa i motorrummet som underlät
tar service på motorn under mörker. 
Motorn startade omedelbart även då 
den var kall.

Lilla Renault kan inte kallas rym
lig för storväxta individer, men fyra 
personer av medellängd har det nå
gorlunda bekvämt i vagnen. Bilen 
har emellertid en marschfart av över 
80 km/tim och drar föga mer än en 
halv liter bensin per mil — det är 
fakta som gör den till en idealvagn 
för många bilister!

I hård fart på grusvägar är 4CV 
också snabb och säker. Överstyrnings- 
tendensen finns där; den är dock 
lätt att behärska med gaspedal och 
ratt. På halt vinterväglag bör den 
inte vålla svårigheter för den som 
kör med normal varsamhet och vet 
vad överstyrningstendensen innebär.

Motorns segdragningsförmåga är 
större än man väntar — en orsak till 
att tre växlar kan accepteras trots 
den låga motorstyrkan. Växlingen 
går lätt och synkroniseringen funge
rar bra om man inte rycker in väx
larna. Växlar man med »dubbel
tramp» är växellådan särskilt sym
patisk.

En stor och lång karl måste place
ra förarsätet i bakersta läget — och 
då har han svårt att få plats med 
knäna om han flyttar till baksätet! 
Takhöjden i baksätet är nätt och 
jämnt godtagbar för den som mäter 
1,80 i strumplästen. I framsätet är 
denna punkt mindre kinkig, men sik
ten utåt skyms för en storvuxen per
son av de övre fönsterkarmarna.

Det inbyggda värmesystemet är 
otillräckligt vid minustemperatur och 
vagnen saknar inbyggda imsprutor. 
Ett för normala svenska vintrar till
räckligt kraftigt värmeelement kos
tar ca 230 kr. Det arbetar med åter- 
cirkulation. Friskluft kommer från 
originalvärmesystemet.

En tilltalande sida hos Renault 4CV 
är att motorn (och även hjulställen) 
är så lättåtkomliga. Den som själv 
vill pyssla med sin bil för att spara 
underhållskostnader har det bra upp
lagt i det här fallet. En lätt och smäc
ker konstruktion kan inte i längden 
tåla att hänsynslöst vräkas fram över 
tjälskott och tvättbrädsvägar. Repa
rationerna måste komma tidigare än 
för en tyngre och robustare bil, som 
givetvis betingar högre pris och 
driftskostnader. Kan reparationer i 
stor utsträckning klaras hemma och 
med reservdelar till måttliga priser 
är det en klar fördel, som tycks ingå 
bland 4CV:s övriga goda sidor.
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En välkänd silhuett i gatubilden sedan över 15 år tillbaka — Fiat 
500 Topolino, dvs. »lilla musen». En händig och pigg vagn 
som vunnit många vänner i hela världen. En prisvärd småbil. 
Tål i prestanda att ställas vid sidan av betydligt större vagnar.

F I A T  5 0 0  C
TV-betyg på FIAT 500 C:
SÄRSKILT BRA:
— Förvånande rymlig på alla led- 

der för två storvuxna perso
ner med långfärdsbagage.

— Utrustningen är tillräcklig,
prydlig och rejäl: suffletten
tät och lättmanövrerad, strål
kastarna bra.

— Mycket kvick och händig i 
stadstrafik, kan hålla god me
delfart på landsväg.

INTE SÅ BRA:
— Hastighets- och vägmätare med 

stor felvisning.
—■ Ljudet från motor och växel

låda blir en smula påträngan
de när man tar ut allt vad vag
nen kan ge — vid måttliga 
varvtal (upp till ca 60 km/tim 
på högsta växeln) är Fiaten 
däremot tystgående.

Den som aldrig suttit i en Fiat 
brukar bli positivt överraskad 

när han eller hon får göra närmare 
bekantskap med Lill-Fia — kärt barn 
har många namn. Det är nu ungefär 
15 år sedan de första 500-orna kom 
till Sverige, och förvånade folk med 
att köra in och vända under första 
bästa lastbilsflak, när det var trångt 
om trafikutrymmet. I dag har bilen 
en modernare exteriör, större motor
effekt (toppventiler!), förbättrad 
fjädring, större bagageutrymme. Ett 
bra exempel på målmedveten utveck
ling av en biltyp.

Lill-Fia har flera överraskningar 
att bjuda på. Först utrymmet: en 
stor och kraftig svensk sätter sig till 
rätta vid ratten och finner att förar- 
stolens inställningsområde är t. o. m. 
större än vad ett par långa ben krä
ver! I sidled är utrymmet fullt till
räckligt, och bakom de två stolarna 
finns plats för två stora resväskor

— därtill åtskilliga småkollin. För 
kortare turer kan ett par barn få 
plats i bakvagnen jämte t. ex. bad- 
grejor och matsäckskorg.

Överraskning nummer två gäller 
vägegenskaperna, som får anses vara 
över medelnivån bland mindre bilar 
och förtjänar högt betyg, om man 
tar hänsyn till hur liten och lätt vag
nen är.

Ännu en överraskning är den rejäla 
och smakfulla utrustningen, från 
prydlig instrumenttavla till ventile
rande värmesystem (standardutrust
ning) och lättmanövrerad sufflett. 
Det finns också ett par små svaghe
ter — dels saknar vagnen i likhet 
med många andra småbilar tempera
turmätare för kylvattnet, dels finns 
ingen avbländningskontakt, utan man 
får flytta högra handen till instru
menttavlan för att kunna blända av. 
De flesta svenska ägare vill nog kom
plettera sin vagn på de punkterna,
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Breda dörrar ger bekväm ur- och istigning. »Reservsätet» bak, som 
mesf är avsett till bagageutrymme, passar utmärkt bra för barn.

och det kan göras utan alltför stora 
kostnader.

I stadstrafiken är Fiaten naturligt
vis mycket behändig; den kommer 
igenom små öppningar, kan parkeras 
på överblivna plättar och är kvick 
nog att hålla takten med större vag
nar, under förutsättning att föraren 
flitigt använder de lägre växlarna. 
Det är en stor hjälp att tvåan är syn
kroniserad, ty den är utmärkt som 
accelerationsväxel i staden; man mås
te starta på ettan utom möjligen i 
medlut.

Ute på landsvägarna kan man hålla 
en marschfart av 75—80 km/tim på 
fyrans växel — provvagnen hade en 
mer än lovligt optimistisk fartmäta
re, som då visade 90—95! Därvid är 
kolvhastigheten moderat, och det är 
tydligt, att vagnen är byggd för att 
köras med sådan fart till vardags. 
Styrning och bromsar räcker väl till, 
för att man skall kunna låta vagnen 
rusa upp i 100-km-takt i medluten. 
När det bär uppför sjunker farten på 
fyran snabbt — högsta växeln har en 
smula karaktär av överväxel. Då skall 
man i tid ta till treans växel, som 
kan hålla marschfarten vid 50—60 
km/tim, även i rätt kraftiga backar 
— men man bör inte tveka att gå ned

på tvåan, om farten skulle sjunka 
under 40 km/tim. Fartsiffrorna ovan 
gäller verkliga hastigheter — vad 
provvagnens hastighetsmätare visade 
i de olika fallen kan man få fram ur 
provresultaten.

Motorn är smidig och drar jämnt 
även vid låga farter på de högre väx
larna, men då är accelerationen 
ingenting att hurra för. Vagnen är 
kvick endast om man låter motorn 
varva frikostigt på växlarna; det är 
därför viktigt att kunna konstatera 
att växellådan har välvalda utväx- 
lingsförhållanden och sköts med en 
stadig spak. Synkroniseringen är 
måttligt effektiv och det kan bli 
kuggskrap, om man är för snabb och 
hård på handen; normalt skickliga 
förare behöver inte befara några 
svårigheter, och den som kan dubbel- 
trampa vid nedväxling finner växel
lådan utmärkt.

Med så liten motoreffekt som ett 
par och tjugo hästkrafter per ton 
vagnvikt kan man naturligtvis få en 
del problem, då det gäller att köra 
om särskilt bussar och lastbilar ute 
på vägarna. På slät väg och i hög 
fart blir omkörningstiden ofta i läng
sta laget; utnyttjar man tillfällena i 
medlut, efter kurvor osv, och använ

der man växellådan löper man inte 
någon större risk att fastna bakom 
ett långsammare fordon.

Man sitter utmärkt bra i Lill-Fia 
och har alla reglage inom bekvämt 
räckhåll. Sikten framåt är det inget 
fel på, sikten bakåt begränsas av ett 
ganska litet bakfönster — den som 
vill kan antagligen utan alltför stora 
kostnader låta sätta in en större bak
ruta i suffletten — några plåtarbeten 
behövs inte. Vi fann suffletten före
bildligt lätt att manövrera — det 
gick exempelvis finfint att »stänga 
vagnen» på tio-femton sekunder när 
det började regna — operationen kan 
i stadstrafik göras medan man vän
tar på grönt ljus i ett gatukors! Möj
ligheten att med minimalt besvär 
kunna köra med öppen eller täckt 
vagn är inte den minsta av Fiat 500 :s 
goda egenskaper.

Denna utmärkta lilla vagn förefal
ler att vara både ekonomisk och håll- 
bar. Den fyller också höga krav på 
kör säkerhet och prestanda. Motor
styrkan är inte stor, och det gäller 
nog att hålla ventiler och tändsystem 
väljusterade för att hästarna skall 
förbli vid god vigör — men den bju
der bekväm och ganska snabb trans
port för mycket låg kostnad.
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VAGNBESKRIVNING:

Tillverkare: Fiat, Torino, Italien.

Generalagent:  Svenska AB Fiat,
Stockholm.

Skatt per år:  100 kr.

Mått: Axelavstånd 2 m. Spårvidd
fram 1,116; bak 1,083 m. Längd 3,245; 
bredd 1,288; höjd 1,375 m. Ringdimen
sion 4,25X15". Bränsletanken rymmer 
21,5 liter.

Vikt: Tjänstevikt: 670 kg, motsv. ef
fekttalet 24% hk/ton. Lastad vikt 775 
kg, motsv. effekttalet 21% hk/ton.

Byggnadssätt: Ivrysstagad balkram av 
stålplåt m. svetsade fogar.

Motor:  4-cyl. vattenkyld radmotor
med toppventiler, cylindermått 52X67 
mm, slagvolym 0,569 liter, 16% hk vid 
4 400 varv/min. motsv. 29 hk per liter 
slagvolym.

Kraftöverföring: Ski vkoppling, fyra
växlar framåt, öppen kardanaxel.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärliggande bladfjäder och därunder 
tvärlänkar. Bak hel axel med längs- 
gående bladfjädrar. Hydrauliska tele- 
skopstötdämpare för alla hjul.

Bromsar:  Hydrauliska fyrh julsbrom
sar; mekanisk handbroms på växellå
dans utgående axel.

Styrning: Utväxling med skruv och 
sektor; ca 2 rattvarv mellan fulla fram- 
hjulsutslag; vändcirkelns diameter ca 
8,8 m, mätt vid yttre framdäckets utsida.

Elsystem: 12 volt, 130 watts genera
tor med spänningsreglering, 28 amp- 
tim batteri.

Fiat 500 finnes endast som cabrio-coach, en idealisk korsning mel
lan täckt vagn och cabriolet. Sällsynt bra och lättskött suflett.

Reservhjulet finns i ett speciellt utrymme 
under baklyktan. Lätt att ta ut även pä 
natten, då lampan ger erforderligt ljus.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna: 0 — 50 km/tim 14,5 sek; 0 — 80 km/tim 38 sek.

Acceleration på enstaka växlar:

20-50 35-65 50-80 Utväxl. Fart km/tim
km/tim km/ im km/tim

Ettan 21,85
vid 1 000 varv/min 

4,7
8,5 sek — — Tvåan 13,32 7,6
10 » 14,5 sek — Trean 8,33 12

— 24,5 » 23,5 sek Fyran 4,88 20,5

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 km/tim

vid en verklig fart av 15 27 39 53 67 81 km/tim

Vägmätaren visade 4,5 % för kort körsträeka.
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M O R R I S  M I N O R
P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna: 0 — 50 km/tim 11 sek, 0 — 80 km/tim 32 sek 

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80 Total utväxl. Fart vid 1 000
km/tim km/tim km/tim Växel km/tim_ _ — Ettan 21,6 5,1_ _ _ Tvåan 13,7 8,1

8 sek 11 sek _ Trean 9,9 11,1
14,5 » 17 » 26,5 sek Fyran 5,29 19,1

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 km/tim
vid en verklig fart av 17 33 48 62 75 88 km/tim

Vägmätaren visade 1,5 % för lång sträcka 

Bromskraften var
vid 20 kg pedaltryck 17 % av vagnsvikten 
vid 60 kg pedaltryck 39 % av vagnsvikten 
vid max pedaltryck 75 % av vagnsvikten

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för 81 km/tim.

Morris Minor är en ovanligt väldisponerad småbil, som är oöm och tål 
att köras hårt. Exteriören är smakfull och sober och man förstår att den 
lilla pigga bilen blivit så uppskattad av bilkörande damer. Numera har 
vagnen dessutom fyra dörrar vilket avsevärt underlättar in- och urstig
ningen. Den utmärkta växellådan gör mycket till för att göra Minor lättkörd.
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Morris Minor är lätt och behändig att manövrera 
och kränger måttligt även vid häftiga manövrer.

En så’n trevlig bil för en dam — 
när vi provkörde Morris Minor 

med den nya toppventilmotorn kom 
den tanken tillbaka gång på gång. 
Liten och därför ekonomisk; nätt 
men ändå stilfull; enkel och praktisk 
men ändå smakfull utrustning och 
inredning; behagligt lättmanövrerad 
i stadstrafik; säker på vägen vid alla 
farter. Med så många plus-egenska
per är det ingen risk att herrarna 
låter damerna få något slags monopol 
på Morris Minor — men bilen har 
flicktycke, inte tal om annat.

Folk av medellängd och därunder 
finner Minor tillräckligt rymlig, i 
fråga om inre bredd t. o. m. mycket 
rymlig. Har man särskilt långa ben 
är dagsturer i Minor inte ett odelat 
nöje; ett par timmars körning går 
däremot utan besvär, trots att man 
får sitta med knäna i rätt liten vinkel.

Bagagerummet rymmer ett par inte 
alltför stora resväskor och några 
småkollin därtill. Under instrument
tavlan finns en praktisk pakethylla 
och framför passageraren ett vanligt 
handskfack.

Pedalerna sitter rätt nära varandra 
— en karl i sportskor trampar lätt på 
gasen samtidigt med fotbromsen — 
men det blir snart en vanesak att 
hitta rätt. Instrumenttavlan har 
bränslemätare och oljetrycksmätare 
men ingen kylartempmätare. Reglage 
och knappar sitter inom bekvämt 
räckhåll. Handbromsspaken är idea
liskt placerad och utformad; växel
spaken i golvet sitter bra till och är 
behaglig att hantera. En opraktisk 
detalj är att nyckellåset sitter i högra 
framdörren — vagnen är vänsterstyrd 
och föraren får gå runt den och ut i 
körbanan när han skall låsa bilen.

Minor har utmärkta vägegenskaper 
och är mycket nöjsam att köra för 
en sportintresserad bilman — det går 
att spela livliga melodier på växel
lådan och vagnen uppför sig som en 
sportvagn i allt utom hastigheterna, 
som givetvis är blygsammare. Nå, 
detta kunde sägas också om vagnen i 
det tidigare utförandet med sidven- 
tilmotor. Det finns dock en skillnad. 
Med den nya motorn har vagnen ge
nomgående lägre utväxlingar, vilket 
ger åtskilligt kvickare acceleration;

som exempel kan tas tiden för att på 
treans växel öka farten från 35 till 
65 km/tim, vilken minskats från 14% 
sek till 11 sek. Topphastigheterna på 
de lägre växlarna är något lägre med 
den nya motorn, fast den går upp i 
6 000 varv/min.

Detta gör att Minor i stadstrafik 
kan startas på tvåan och klarar både 
gathörn och trafikköer på trean. Vag
nen är nu betydligt lättare att köra 
för den som inte är intresserad av 
ett »sportigt» körsätt — det får nog 
betraktas som en fördel, även om en 
och annan tekniskt intresserad förare 
inte finner den nya modellen riktigt 
lika charmfull ur sin speciella syn
punkt.

Styrningen är lika utsökt som tidi
gare och fjädringen ger lika först
klassig stabilitet i kurvorna, även 
om den kan kännas en aning stötig 
på guppiga stadsgator när föraren är 
ensam i bilen. Kursstabiliteten och 
balansen på alla vägbeläggningar — 
även isgata — är av mycket hög 
klass. Bromsarna på provvagnen var 
ypperliga och mätningarna på rullar 
visade exakt överensstämmelse i 
bromskraft mellan höger- och väns
tersidans hjul.

Den nya motortypen går anmärk
ningsvärt vibrationsfritt, fastän det 
märks på ljudet att den snurrar fort. 
Vid 80 km/tim — en trivsam marsch
fart — gör motorn 4 200 varv/min; 
kolvhastigheten är då mindre" än 11 
m/sek, ett ur förslitningssynpunkt 
tämligen acceptabelt värde. Toppfar
ten ligger ungefär vid 10-km/strecket.

Vagnen är relativt tystgående — 
motor- och vägljud är väl dämpade 
för en självbärande vagnskorg, vil
ket dock inte berättigar att tala om 
s. k. »ljudlös gång». Vid de högsta 
varvtalen ger motorn — förmodligen 
mest fläkten —- ifrån sig en mera 
ilsken ton.

Morris Minor är ovanligt händig 
och pigg, därtill också en soignerad 
liten bil. Dess naturliga arbetsom
råde är staden och dess omgivningar 
— någon långresevagn gör den inte 
anspråk på att vara, fastän den sä
kert också klarar sådana uppgifter 
med den äran. Vagnen har utmärkta 
köregenskaper och breda säkerhets
marginaler.

TV-betyg på MORRIS MINOR:
SÄRSKILT BRA:
— Toppventilmotorn är livlig och 

ger vagnen god acceleration.
— Utmärkta vägegenskaper — 

särskilt styrning och bromsar 
är av hög klass.

— Så gott som allting under mo
torhuven är lättare att komma 
åt än på det stora flertalet 
bilar.

— Gott armbågsutrymme »inom
hus».

INTE SÅ BRA:
— Långa ben får inte god plats 

— knäna kommer högt.
— Backspegeln skymmer förarens 

sikt snett framåt höger — men 
den ger bra överblick bakåt.

— Värmesystemet — standardut
rustning! — är av den åter- 
cirkulerande typen och matar 
sålunda • inte in friskluft i 
vagnen.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Morris Minor 4-dörrars Sedan, 
serie 11 (toppventilmotor).

Tillverkare:  Nuffield Exports Ltd.,
Oxford, England.

Generalagent:  Förenade Bil AB i 
Malmö.

Skatt per år:  100 kr.
Byggnadssätt: Självbärande vagns

korg av stål med svetsade fogar. Bak- 
hjulsdriven, motorn framtill. 4 sittplat
ser, 4 dörrar. Bagagerum i bakändan, 
åtkomligt utifrån.

Mått: Axelavstånd 2 185 m, spårvidd 
fram 1,284 m, bak 1,278 m. Längd 3,76 
m, bredd 1,55 m, höjd 1,32 m.

Vikt: Tjänstevikt 890 kg, motsv. ef
fekttalet 33% hk per ton. Lastad vikt 
1.175 kg, motsv. effekttalet 25% hk per 
ton.

Motor:  4-cyl. vattenkyld radmotor
med toppventiler, cyl.-diam. 58 mm, slag 
76 mm, slagvolym 0,8 liter. 30 hk vid 
4 800 varvmin, motsv. 37% hk per liter 
slagvolym.

Kraftöverföring: Skivkoppling, 4 väx
lar framåt, varav 3 synkroniserade och 
tystgående. Växelspak i golvet, öppen 
kardanaxel.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärställda länkar, vridfjädrar och hyd
rauliska hävarmsstötdämpare. Bak längs- 
gående bladfjädrar samt hydrauliska 
hävarmsstötdämpare.

Bromsar:  Hydrauliska fyrhjulsbrom- 
sar. Handbromsspaken påverkar bak- 
hjulsbromsarna mekaniskt.

Styrning: Styrväxel av kuggstångstyp. 
Ratten på vänster sida. 2% rattvarv mel
lan fulla framhjulsutslag. Vändcikrelns 
diam. åt höger 10,3 m, åt vänster 9,95 
m, mätt vid yttre framdäckets utsida. 

Elsystem: 12 volt, 38 amp-tim batteri.
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TV-betyg på FORD CONSUL:
BRA:
— God sikt åt alla håll genom 

bred vindruta och stor bakruta.
— Öppnade ventilationrutor fram

kallar inte visselljud som en 
teaterorkan.

— Mycket effektiva bromsar; är 
man inte lätt på foten ger de 
oväntat kraftigt resultat.

— Stora dörrar ger ovanligt be
kväm in- och urstigning; ba
gageluckan ger ovanligt be
kväm lastning.

INTE SÅ BRA:
— Ljudnivån i vagnen är rätt hög 

vid körning på smågatsten och 
vid hastigheter över 90 km/t.

— Signalhornet är i svagaste laget 
vid omkörning av t. ex. last
fordon.

— Växelspaken är i vägen för fö
rarens högerknä, när trean lig
ger inne; detta kan antagligen 
ändras utan stor kostnad.

F O R D
C O N S U L
När ett företag som brittiska Ford 

skapar en från grunden ny vagn
typ är det en märklig händelse i bil

världen. Man är spänd på den nya bi
len: har den förutsättningar att bli 
en världssuccé eller verkar vagnen 
så pass medelmåttig att man gissar 
att den inom få år måste ersättas 
av en ny typ?

Vi tror att Consul blir en stor 
framgång för Ford, ty i allt väsent
ligt är det en förnuftig, praktisk, helt 
modern bil. Rejäl och rymlig i vagns
korgen och med en motor som visar 
aptit på hårt arbete har den förut
sättningar att stå sig i många år, 
alltmedan den stadigt förbättras ge
nom smärre ändringar.

Diskussion av karosserilinjer inne
fattar alltför mycket smakfrågor för 
att ha stort berättigande i en prov- 
körningsrapport, men i det här fal
let må ett par synpunkter vara oss 
tillåtna. Consul har renodlad ponton- 
form och sällan har vi sett vagnbred
den så väl nyttjad till användbart 
innerutrymme som här; lika sällan 
har vi sett så stor tillvaratagen inre 
längd med så blygsamt yttermått.

Vagnens yttre är ovanligt fritt från 
onödiga skrymslen och vrår, vilket 
gör den lätt att hålla ren. Framstänk- 
skärmarnas »kammar» syns båda 
från förarsätet, vilket ger överlägset 
säker manövrering i tät trafik och 
vid parkering. Vi tycker att vagnens 
exteriör är lyckad.

Körställningen är bra, fast instru
menttavlan befinner sig ovanligt 
långt fram och ovanligt lågt. Det blir 
därför också stort avstånd mellan 
förarens ögon och vindrutan — en 
olägenhet i regnväder, därför att 
vindrutetorkarnas »tittgluggar» då 
ger begränsad utblick. På Consul hål
ler torkarna i gengäld ovanligt stor 
yta av den breda, böjda vindrutan 
fri, och detta kompenserar det större 
avståndet till glaset. Torkarna är va- 
cuumdrivna, men en med bränsle
pumpen hopbyggd vacuumpump hål
ler dem i gång även då man trampar 
ned gasen — en värdefull finess.

Kylartermometer är inte standard
utrustning och oljemanometern är 
ersatt med en signallampa, men am
peremeter och bränslemätare finns. 
Ventilationen är bra tillgodosedd med 
reglerbara luftintag i vagnnosen och 
ventilationsrutor i framfönstren. Det 
finns för vagnen särskilt anpassade 
värmesystem, som kan byggas in på 
därför avsedd plats under motor
huven.

Consul visar inte särskilt impone
rande acceleration; detta beror nog 
mest på att vagnen har tre växlar 
framåt men skulle behöva fyra för 
att ge motorn en chans att verkligen 
visa framfötterna. Härom är föga att 
säga, då säkert många är belåtna 
med den enklare »treväxlade» körtek- 
niken. Motorn verkar en smula pres
sad om man drar upp vagnen över 
65 km/t på tvåan. Å andra sidan är

28

Ford Consul finns också i cabrioletutförande med två dörrar.



Upp och nedvänt dubbelt sittbadkar, säger vedersakarna om Ford Consul — rätlin jig, lagom 
strömlinjeformad, lätt att hålla ren, utlåter sig belåtet desto fler som uppskattar linjerna.

den växeln väl avpassad för körning 
i tät trafik, ehuru man måste ned på 
den icke synkroniserade ettan för att 
starta och krypköra. Smidigheten på 
direkt växel är god och vagnen acce
lererar utan protest från ca 25 km/t 
om gaspedalen behandlas någorlunda 
varsamt.

I det lägre fartområdet har vagnen 
bra köregenskaper — styrning och 
bromsar fungerar säkert och lätt, 
växelspaken löper smidigt och be
stämt mellan växellägena och kan 
hanteras med två fingrar. Lägg där
till den förut nämnda, goda utblic
ken över framvagnen och det står 
klart att Consul är en utmärkt stads
bil. En svaghet under sådana förhål
landen är den väl stora vändcirkeln, 
som ibland förorsakar en extra »sax- 
ning» vid parkering.

Ute på landsvägarna trivs Consul 
bäst med lugnt, jämnt körsätt, mo
torn arbetar tyst och behagligt vid 
marschfarter upp till 85 km/t eller så 
— vid 90 börjar det brumma i vagns
korgen, vilket vi fann iriterande efter 
en stund. Vid högre farter försvin
ner åter brumljudet, men ljudnivån 
förblir ändå ganska hög. Toppfarten 
torde ligga vid ungefär 115 km/t.

Vi fann kursstabiliteten god på 
plan väg, men på bomberade vägar 
och i stark sidvind måste man vara 
beredd att parera kursavvikelser. 
Efter någon timmes bekantskap med 
vagnen kräver detta ingen större an
strängning. Styrningen är tillräckligt 
exakt för normala behov.

Kurvegenskaperna är bra, ty vag
nen kränger måttligt och bakänden 
svänger inte iväg utåt i första taget. 
Fjädringen är tämligen fast och Con
sul varken nickar eller gungar — i 
det avseendet förtjänar konstruktio
nen högt beröm. På småknölig väg
bana händer det att bakaxelns rörel
ser blir livliga, vilket hörs och känns, 
och vid igångsättning — särskilt 
backning — uppstår ibland bakaxel- 
vibration, om man handskas litet 
ovarsamt med kopplings- och gas
pedalerna.

Förarsätet är ovanligt brett och åt
minstone ett barn kan sitta där jämte 
två vuxna utan att förarens armbågs- 
utrymme äventyras. Konstläderkläd- 
seln är rejält utförd, men känns en 
smula halkig i sdled om man kör fort 
i kurvorna. Hela interiören verkar fö
redömligt ljus och rymlig; bagage
rummet bjuder gott om plats och be
kväma lastningsförhållanden.

Den vagn TV provkörde var ett av 
de första exemplaren som kom till 
Sverige och hade gått ca 1.600 mil. Den 
var i det närmaste helt skrammelfri.

Consul fyller de allra flesta an
språk man ställer på en familjevagn 
och en arbetsvagn. Den är rymlig 
utan att ha stora yttermått, och den 
kräver inte driven körteknik. Den är 
inte särskilt tystgäende, men inte 
heller bullersam, frånsett vid mycket 
hög fart. Den motsvarar just vad 
massor av svenska vardags- och sön- 
dagsbilder behöver.

VAGNBESKRIVNING:

Typbeteckning:  Ford Consul.
Tillverkare: Ford Motor Co. Ltd.,

Dagenham, England.
Generalagent:  Ford Motor Co., Stock

holm.
Skatt per år:  184 kr.
Vagnskorg: Självbärande, helt av stål 

med svetsade fogar. Fem sittplatser, 
framsäte och baksäte i form av soffor. 
Fyra dörrar med sänkbara fönster, ven- 
tilationsrutor i framdörrarna.

Motor:  Fyrtakts radmotor med vipp- 
armsstyrda toppventiler, vattenkyld med 
pump, fläkt och termostat, batteritänd- 
ning med varvtals- och vacuumreglerad 
tändförställning.

Kraftöverföring: Bakhjulsdrift. Enkel 
torrlamellkoppling, tre växlar framåt, 
växelspaken under ratten, öppen kar
danaxel med två mekaniska knutar, slut
växel av hypoidtyp.

Bromsar:  Hydrauliska fyrhjulsbrom- 
sar, handbromsen påverkar bakhjuls- 
bromsarna mekaniskt.

Styrning: Utväxling med skruv och 
tapp, ratten på vänster sida.

Fjädring:  Framtill separatfjädring
med kapslad spiralfjäder jämte hydrau
lisk stötdämpare, uptill lagrad direkt i 
vagnskorgen, nedtill styrd av tvärlänk 
samt kränghämmare. Baktill stel axel 
med längsgående bladfjädrar samt hyd
rauliska stötdämpare av hävarmstyp.

Elanläggning:  12 volt, 228 watts ge
nerator, 45 amp-tim batteri.
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Främre hjulupphängningen på Citroen är enkel 
och robust. Växellådan ligger framför motorn 
och framhjulen drivs med korta kardanaxlar.

VAGNBESKRIVNING:
Typbeteckning:  Berline 11 Sport.
Tillverkare:  S. A. André Citroen, Paris, Frank

rike.
Generalagent:  Automobiles Citroen AB, Virkes- 

vägen 26, Stockholm.
Bilskatt per år:  184 kr.
Vagnskorg: Självbärande, helt av stål med svet

sade fogar. Fem sittplatser, bagagerum i bakändan, 
åtkomligt utifrån; fyra dörrar med hissbara fönster.

Motor:  Fyrcylindrig radmotor av fyrtaktstyp;
vattenkyld med pump och fläkt; vipparmsstyrda 
toppventiler, batteritändning med varvtals- och 
vacuumreglerad tändpunkt, därtill tändningsreglage 
på instrumenttavlan.

Kraftöverföring: Framh julsdrift, enkel torrla-
mellkoppling. Tre växlar framåt, växelspaken i 
instrumenttavlan.

Bromsar:  Lockheed hydrauliska fyrhjulsbrom-
sar; handbromsspaken påverkar bakhjulsbromsarna 
mekaniskt.

Styrning: Utväxling med kugghjul och kugg-
stång, ratten på vänster sida.

Fjädring:  Vridfjädrar och hydrauliska stötdäm- 
pare runt om; fram separatfjädring med tvärställda 
länkar, bak hel axel och längsgående länkar.

Elanläggning:  6 volt, 90 watts geneartor, 85 amp- 
tim batteri.

CITROEN
TV-betyg på CITROEN 11 SPORT:
BRA:

— Har utmärkt stabilitet, varken kränger eller 
svajar.

— Styrning och bromsar ger exakt kontroll över 
vagnen både i stadstrafik och vid snabb lands- 
vägskörning.

— Tillåter hög, jämn medelfart utan sensationer 
för passagerarna även i halt före och på dålig 
vägbana.

— Framh julsdriften ger lågt, plant golv och gott ut
rymme i höjdled trots att vagnen är låg och 
bred.

MINDRE BRA:

— Motorns arbete hörs och känns mera än i 
många andra bilar i samma prisklass.

— Instrumenttavlan är spartansk i utförandet samt 
saknar kylartermometer och oljemanometer.

— Värme- och ventilationssystem för nordiska för
hållanden måste byggas in — är inte förutsedda 
vid tillverkningen.

T

*

<
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Citroen 11 Sport på isgata av vårvintertyp — ett väglag där vagnens lysande vägegen- 
skaper kommer fullt till sin rätt. Detta är en 1954 års vagn med större bagagerum.

11 SPORT
Konstruktionsbeskrivningen för 

Citroen låter så modern som om 
det vore frågan om en skapelse av 
år 1950, men i själva verket konstru
erades vagnen för mer än femton år 
sedan. Det är därför frågan om en 
mogen konstruktion, vars barnsjuk
domar för länge sedan kunnat hävas.

Bilen är ju fransk och vänder sig 
främst till en hårdkörande publik, 
som ställer höga krav på vägegenska- 
per och marschhastighet men bekym
rar sig mindre om ljudlös gång och 
lyxbetonad utrustning. Fransmannen 
vill ha en bil med temperament, vil
ken han själv så småningom förser 
med särskilt anskaffade tillbehör ef
ter personlig smak. Härmed är också 
Citroen karakteriserad.

Den självbärande vagnskorgen ver
kar stabil och hållbar. För oss nord
bor är den angenämt dragfri vid dör
rarna. Vindrutans sidstolpar är gans
ka grova, men i övrigt har föraren 
mycket god sikt. Utblicken över den 
långa, breda framvagnen bidrar till 
det intryck av ovanlig körsäkerhet 
som omedelbart inställer sig och som 
alltmer förstärkes, ju bättre man lär 
känna vagnen.

Styrningen fordrar små rattrörelser 
och ger osedvanligt exakt kontroll — 
den går inte särkilt lätt vid parke- 
ringsmanövrer eller i gathörn men 
kräver inte heller atletiska krafter. 
Fjädringen är särpräglad och känns 
fast över hela fartskalan Vid måttliga 
farter har vagnen en kort, karakteris
tisk nickrörelse när en större ojämn
het passeras; vid högre farter flyter 
den fram även på medelmåttig väg
bana. Krängning förekommer prak
tiskt taget inte.

TV:s landsvägsprov med »11 Sport»

var mer omfattande än vanligt och 
skedde i två etapper. Den första gjor
des över ett par tiotal mil på snöföre 
och isnöblandat regn — och vi måste 
ge vagnens vägegenskaper under des
sa besvärliga förhållanden ett mycket 
högt betyg. Andra etappen gick Stock
holm—Linköping—Stockholm under
första-maj-helgen. Dagstidningarna 
har livligt beskrivit hur vägarna i 
bl. a. Kolmården såg ut efter årets 
tjällossning. Vi körde om ett mycket 
stort antal andra vagnar på det av
snittet och fann att den enda som 
höll vår egen takt var en Mercedes- 
Benz 170 S, ett betyg så gott som nå
got åt bägge vagntypernas egenska
per på dålig väg. Även på de sämsta 
bitarna kunde man hålla 60—70 km 
fart utan att fjädrarna slog i botten, 
utan att vagnen verkade plågad och 
— viktigast i sammanhanget — utan 
kursavvikelser eller kast.

Citroen 11 Sport har inte någon 
märkvärdig toppfart — den torde ligga 
vid 115 å 120 km/t. Däremot har vag
nen en ovanlig förmåga att nå hög 
medelfart, därför att motorn tycks 
trivas utmärkt vid 90 å 100 km i tim
men och köregenskaperna ger bred 
säkerhetsmarginal vid sådana farter. 
Det är av särskilt intresse i detta 
sammanhang att kolvhastigheten vid 
100 km fart är ca 12 km m/sek, ett 
värde som talar för god slitstyrka — 
vagnen är också högt växlad. Detta 
faktum betyder att smidigheten på 
direkt växel inte är att skryta med 
och man håller sig helst på tvåans 
växel när farten understiger 25 å 30 
km i timmen. Man kan starta på två
an, men kopplingen får då oskäligt 
stor belastning.

Styrprecisionen och den goda sik

ten gör vagnen ovanligt lätthanterlig 
i trafik; efter några timmars bekant
skap med den känner man sig mogen 
för manövrar med decimetermarginal.

Pedaler och växelspak i Citroen är 
originellt utformade, men man vänjer 
sig snabbt vid dem. Växelspaken sit
ter bra till och synkroniseringen fun
gerar utmärkt. Mekanismen är dock 
inte lämplig för snabba upp- och ned- 
växlingar på sportvagnsmanér; tvåan 
är f. ö. så pass lågt växlad att föga 
skulle vinnas därmed.

Accelerationen är lika bra som den 
höga effektsiffran pr ton anger. Från 
stillastående når man 100 km/t på 
mindre än 25 sek och vid omkörning
ar räcker effektöverskottet väl till.

Bromsarna är mycket effektiva, 
drar aldrig ojämnt och kräver mått
ligt pedaltryck — de är med andra 
ord fullt vuxna de höga medelfarter 
vagnen kan prestera.

Utrustningen är enkel, men prak
tisk och rejäl. Den kombinerade sig
nal- och belysningsarmen under rat
ten är händig. Uppvärmningen i 
den vagn vi körde var ordnad med 
radiatorer i golvet och visade sig fullt 
tillräcklig. Inbyggda imsprutor för 
vindrutan saknas, men kan arrange
ras om man så önskar.

Samtliga sittplatser är bekväma 
och körställningen utmärkt. Bagage
rummet är kanske i minsta laget en
ligt moderna begrepp.

»Cittran» är inte särskilt tystgåen
de och en del vibrationer känns i rat
ten. Kompromisser med vägegenska- 
perna för att vinna lekande lätt man
övrering har man medvetet avstått 
ifrån, och därför är vagnens kynne 
en aning kärvt men strålande effek
tivt — den är en rejäl maskin att åka 
fort och säkert i.

Anmärkning: Citroen 11 Sport har 
sedan ovanstående skrevs fått ökat 
bagageutrymme. I övrigt har smärre 
detaljförbättringar införts.
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TV-betyg på FORD ZEPHYR:
BRA:
— Utmärkt smidighet och svepan

de snabb acceleration utan ex
ercis med växelspaken.

— Förstklassig sikt från förar
platsen i alla riktningar.

— Bra utrymmen för både passa
gerare och bagage.

— Lättgående styrning, även vid 
parkeringsmanövrer.

INTE SÅ BRA:
— En del vibrationer når passa

gerarna på »småknottrig» väg
bana.

— Rätt kraftigt vindbrus vid hö
ga farter.

— Opraktisk bränslepåfyllning —■ 
man kan inte fylla på från en 
reservdung utan att ha tratt 
med vinkelpip.

— Motorrummet är helt öppet 
nedåt och motorn blir kraftigt 
nedstänkt i smutsigt väglag.

F O R D
Z E P H Y R

Zephyr har stor motoreffekt i för
hållande till sin vikt, även när 
vagnen är fullastad. De 6 cylindrarna 

medför en smidig och vibrationsfri 
gång hos motorn och vagnen är utom
ordentligt behaglig att köra i stads
trafik, därför att den går runt gat
hörn med 20 km/t utan att behöva 
växlas ned. Effektiv synkronisering 
och ett väl konstruerat länksystem 
mellan rattväxelspak och växellåda 
gör växlingen till ett lekverk. I tra
fikköer kan man, åtminstone på plan 
mark och med en å två personer i 
vagnen, starta på tvåans växel som 
också medger krypkörning ned till 
promenadtakt. Zephyr är fullt jäm
förlig med de amerikanska vagnarna 
när det gäller motorns smidighet i 
trafik. Härtill kommer att utblicken 
över framvagnen är sällsynt bra ge

nom den breda och svagt böjda vind
rutan. Framvagnens utformning, sedd 
från framsätet, påminner om moder
na sportvagnskarosserier och redan 
efter några timmars bekantskap med 
vagnen tar man sig fram i trafiken 
med endast decimeterbreda margina
ler utan att hjärtat för den skull 
åker upp i halsgropen.

Accelerationen är mycket god på 
alla växlar och tvåan ger när man så 
önskar möjlighet att från stillastå
ende svepa direkt upp till ungefär 
70 km/t. Startar man på ettan nås 
100 km på 25—30 sekunder och det 
mest använda accelerationsområdet 
från 30 till 60 km/t kräver 5 sekun
der på tvåan och 8 sekunder på trean. 
Utnyttjar man accelerationsresurser- 
na till det yttersta märks en rätt 
kraftig höjning av bränsleförbruk-

k

Zephyr finns också i en elegant kabrioletmo- 
dell med elektriskt upp- och nedfällbart tak.
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Ford Zephyr Six, »storebror» till Consul, har hög motoreffekt, den är snabb 
ute på vägarna och lättstyrd. En Zephyr segrade i Monte Carlo-rallyt 1953.

ningen. Körd med lätt fot på gaspe
dalen förefaller Zephyr att ha mått
lig, om även inte anmärkningsvärt 
liten bränsleåtgång.

Styrningen är relativt direkt utväx
lad, löper lätt under alla förhållan
den och har en säregen, något elas
tisk karaktär. Vagnen svänger därför 
mjukt även om man gör en snabb 
rattrörelse. Styrningen är på det hela 
taget mycket behaglig och stötfri 
samt har lagom stor återgångsten- 
dens efter en sväng. Bromsarna är 
utmärkta med väl avstämt pedaltryck 
och fullt tillräckligt grepp även när 
man måste stanna kvickt.

Vagnen är uttalat understyrd, men 
har en liten tendens att svansa med 
bakändan på lös grusväg, rätt natur
ligt med tanke på den avsevärda mo
torstyrkan. På permanentad väg har 
Zephyr alldeles utmärkta köregen- 
skaper; den är stabil och behaglig i 
kurvorna och kränger inte nämnvärt. 
Fjädringen ger inga nicksvängningar 
utan vagnskorgen rör sig mjukt rakt 
upp och ned med god stötdämparver- 
kan.

Ute på landsvägarna ger de goda 
vägegenskaperna och den briljanta 
accelerationen till resultat att man 
kan uppnå medelfarter, som annars 
är förbehållna vagnar i betydligt 
högre prisklass. Omkörningsproble- 
met minskas avsevärt när man sitter 
vid ratten i Zephyr, ty en tryckning 
på gaspedalen sänder vagnen förbi 
framförvarande fordon på mycket

kort tid; man kommer alltså fort 
fram utan att ta risker.

Varvtalet blir ganska högt när man 
kommer upp till farter över 100-km- 
strecket, fastän kolvhastigheten på 
grund av motorns korta slaglängd 
håller sig vid måttliga värden. Upp 
till 100 å 105 km/t är motorn tystgå
ende och den farten tycks passa vag
nen utmärkt under obegränsad tid. 
Låter man Zephyr löpa upp mot de 
120—125 km/t, där toppfarten tycks 
ligga, infinner sig en del vibrationer 
och oljud och man har svårt att vär
ja sig för tanken att en överväxel 
skulle göra bilen till en ännu bättre 
landsvägsvagn. På smågatsten och 
liknande vägbanor uppstår ett svagt 
muller inuti vagnen, dock inte star
kare än hos de flesta bilar med själv
bärande vagnskorg.

På en punkt är Zephyr underlägsen 
en del andra vagnar: på »tvättbrä- 
desvägar» och dålig permanentbe
läggning når en del vibrationer ige
nom till passagerarna; den som är 
känslig för sådant kan där finna en 
anledning till irritation.

Ford Zephyr ger utan tvekan myc
ket god valuta för pengarna. Den 
vänder sig till de bilköpare som vill 
åka undan på vägarna och lika myc
ket till dem som framför allt vill ha 
en bil med amerikansk smidighet och 
effektreserv i motorn. Samtidigt är 
den europeiskt liten i yttermåtten och 
lättmanövrerad i stadstrafik — en 
idealvagn för damerna!

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Ford Zephyr Six.
Tillverkare: Ford Motor Co, Dagenham, 

England, och Stockholm.
Skatt per år:  212 kr.
Byggnadssätt: Bärande vagnskorg av stål 

med svetsade fogar; bakhjulsdriven, motorn 
framtill.

Vagnskorg: 4 dörrar med gångjärn i
framkanten, sänkbara huvudrutor och vrid
bara ventilationsrutor. Fyra sittplatser; 
framsäte och baksäte utförda som soffor, 
klädda med skinnimitation (plastbelagd 
väv). Bagagerum i bakänden, åtkomligt 
utifrån.

Motor:  Sexcylindrig vattenkyld radmotor 
med vipparmsstyrda toppventiler; vatten
kyld med pump, fläkt och termostat; bat- 
teritändning med varvtals- och vacuumreg- 
lerad tändförställning.

Kraftöverföring: Enkel torrlamellkopp-
ling; tre växlar framåt, öppen kardanaxel 
med två knutar, slutväxel av hypoidtyp. 
Växelspak under ratten.

Bromsar:  Hydrauliska fyrhjulsbromsar;
handbromsen påverkar bakhjulsbromsarna 
mekaniskt.

Styrning: Utväxling med skruv och tapp; 
ratten på vänster sida.

Fjädring:  Framtill separatfjädring med 
spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare 
sammanbyggda till fjäderben, som upptill 
är lagrade i vagnskorgen och nedtill styrs 
av en tvärlänk och en längsgående länk 
vilken samtidigt utgör armen i en kräng- 
hämmare. Baktill stel axel och längsgående 
bladfjädrar med hydrauliska stötdämpare 
av hävarmstyp.

Elanläggning:  12 volt; 57 amp-tim batteri.
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S A A B  -

Med stor orätt har en del folk 
betraktat Saab:s vagn som något 

slags »svenskbyggd DKW». Tvåtakts- 
motor och framhjulsdrift har de två 
fabrikaten gemensamt, men mycket 
litet därutöver. Saab är en helt själv
ständig, djärv och till övervägande 
del mycket lyckad konstruktion.

Vagnens yttre väcker ofta beund
ran och här vågar man faktiskt ta till

frasen om det ändamålsenligas skön
het. Få serietillverkade bilar torde 
kunna mäta sig med Saab-92 ifråga 
om lågt luftmotstånd och få kan upp
visa lika mycket nyttigt inneutrym- 
me med samma yttermått. Ännu färre 
har båda egenskaperna kombinerade.

Nittitvåan är inte särskilt lätt, 
men förefaller i gengäld solid och 
gedigen. Kompromissen mellan sta

diga doningar och låg vikt förefaller 
gjord med klok hänsyn till svensk 
smak — och svenska vägar. Konstruk- 
tionsledaren har inte varit rädd för 
nya idéer och ovanliga utvägar och 
därför är vagnen okonventionell på 
många punkter. Enkelhet utan dag
tingan med det tekniskt sunda tycks 
ha varit parollen vid konstruktions
arbetet.
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Man kommer lätt i och ur framsto- 
larna, ty dörrarna är breda. Baksätet 
är naturligtvis inte lika lätt tillgäng
ligt, men bjuder oväntat gott utrym
me i sidled och acceptabel plats även 
för långa ben. Takhöjden i baksätet 
passar bättre för baskermössa än 
plommonstop, om man är över medel
längd. Utrymmet i framvagnen är 
mycket gott, ja, man kan till och med 
stuva bagage mellan framstolarna 
och dörrarna. De två framstolarna är 
efter kontinental smak ganska fasta i 
stoppningen och ger utmärkt kör- 
ställning. Instrumenttavlan har till
räcklig utrustning och de olika regla
gen, strömställarna etc. känns rejäla 
och pålitliga att hantera.

Bagageutrymmet är större än man 
är benägen att tro med ledning av 
bakvagnens yttre linjer. Det finns 
emellertid ingen bagagelucka, utan 
stuvningen måste ske via baksätet, 
vars ryggstöd kan fällas ned och då 
bildar en fortsättning framåt av 
bagagerumsgolvet.

Vid körning i stadstrafik finner 
man sikten från förarsätet bra och 
det känns tryggt att sidstolparna vid 
vindrutan inte verkar som skygglap
par. Motorljudet är ganska diskret 
vid måttliga hastigheter och de lägre 
växlarna är inte högröstade. Bästa 
körtekniken förefaller vara att ge gas 
då och då och dessemellan utnyttja 
frihjulet, ty tvåtaktsmotorn är inte 
riktigt lika smidig som en fyrtaktare 
i trafikköerna. Under 30 km/t tycks 
det vara bäst att använda tvåan, vil
ket på grund av frihjulet inte torde 
inverka nämnvärt på bränsleåtgången 
och dessutom ger god acceleration 
vid behov.

Växelspaken under ratten fungerar 
utmärkt och frihjulet jämte den yp
perliga synkroniseringen gör att man 
kan växla utan att trampa ned kopp
lingen — man lättar blott ett ögon
blick på gaspedalen. Det förtjänar 
nämnas att på de tre exemplar av 
Saab-92 vi kört har motorn aldrig 
tjuvstannat under »frihjulning».

Fjädringen känns fast på stadsga
torna och en ensam passagerare i 
baksätet åker inte helt stötfritt över 
spårvägsspår o. d. Vid högre fart ute 
på landsvägarna försvinner detta och 
kvar finns blott trygghetskänslan 
från ett fjädersystem som tycks tåla 
vad som helst från vägbanans och 
förarens sida. Fjädringen och fram- 
hjulsdriften gör tillsammans denna 
vagn mycket körsäker och härtill ad
derar sig behaget av en ovanligt 
exakt styrinrättning. Rattutväxlingen 
är låg och man styr vagnen med myc
ket små rörelser. Friktionen i styr
mekanismen förefaller att ha gjorts 
relativt stor — med avsikt? — men 
styrningen blir aldrig störande tung. 
Bromsarna är utmärkta och tycks 
vara tillräckligt slitstarka för det 
extra arbete frihjulet åsamkar dem. 
De kräver relativt högt pedaltryck, 
dock inte högre än att även en spens
lig kvinna bör kunna tvärstoppa vid 
behov. Som alla frontdrivna bilar bör 
Saaben dras med gaspådrag genom 
kurvorna och den tekniken är inte 
svår att lära. Sedan kan man fullt ut
nyttja vagnens förmåga att nå me- 
delfarter som ligger förvånande nära 
den marschfart man använder.
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VAGNBESKRIVNING:

Typbesiktning:  Saab-92 De Luxe.

Tillverkare:  Svenska Aeroplan AB, 
Trollhättan.

Bilskatt: 100 kr per år.

Vagnskorg: Självbärande, helt av
stål med svetsade fogar. Fyra sittplat
ser, bagagerum i bakänden, två dör
rar med sänkbara fönster, två bakre 
sidfönster med fasta rutor.

Motor:  Tvåtakts radmotor, 2 cyl.
vattenkyld med självcirkulation, bat- 
teritändning med varvtalsreglerad 
tändförställning.

Kraftöverföring: F ramhjulsdrif t,
enkel torrlamellkoppling, tre växlar 
framåt samt frihjul, växelspaken un
der ratten.

Bromsar:  Lockheed hydrauliska fyr- 
hjulsbromsar, handbromsspaken ver
kar mekaniskt på bakhjulsbromsarna.

Styrning: Utväxling med kugghjul 
och kuggstång, ratten på vänster sida.

Fjädring:  Separatfjädring med vrid
fjädrar och hydrauliska teleskopstöt- 
dämpare för alla hjul, fram med två 
framåtriktade längsgående länkar, 
bak med bakåtriktad arm.

Elanläggning:  6 volt, 130 watts ge
nerator, 85 amp-tim batteri.

På huvudvägar med smältande snö 
— mycket halt före alltså — gick det 
bra att hålla en medelfart på 60 km/t 
på vanliga däck utan snökedjor, var
vid 80-km-strecket aldrig överskreds. 
En skicklig förare bör på sommar
vägar kunna hålla medelfarten kring 
80 km/t med denna vagn, vilket är 
en hel del med en för slitstyrka 
byggd 3/4-liters motor.

Alltefter smak och brådska kan 
man använda 60, 80 eller 90 km/t 
marschfart. Det uppstår ganska kraf
tigt resonansljud i vagnen mellan 80 
och 90, som återkommer några ögon
blick varje gång fartmätaren passerar 
ett skarpt avgränsat hastighetsom
råde, men det är ingen som helst 
svårighet att hålla farten strax över 
eller strax under denna »störnings
nivå». En del vägbeläggningar, sär
skilt smågatsten, framkallar brum- 
ljud i vagnskorgen, men den egen
heten har många bilar med självbä
rande karosseri.

Accelerationen på direkt växel är 
med hänsyn till motorstorlek och 
vagnvikt anmärkningsvärt bra, sär
skilt i fartmätarens mellanregister. 
Motorn ger stort vridmoment vid 
måttliga varvtal och segdrar utmärkt 
i stigningar. Den har många kon- 
struktionsdrag som tyder på tålighet 
och betydande livslängd. Dit hör inte 
minst den låga kolvhastigheten, som 
är 10,6 m/sek vid 90 km/t.

På tvåans växel får man bästa »dra
get» mellan ungefär 25 och 50 km/t,

men eftersom maximifarten är ca 65 
km/t på den växeln kommer den föga 
till användning på huvudvägar. På di
rekt växel visade sig vagnen accele
rera från 50 till 80 km/t på ca 17 sek, 
en siffra som bör vara tillräcklig för 
en stor procent bilister.

Tvåtaktsmotorns stora enkelhet 
och låga underhållskostnader uppvä
ger i mångas ögon dess något mindre 
smidighet vid låga varvtal och dess 
småputtrande avgasljud. Dessa ka
rakteristika har hos Saab-92 däm
pats ned och det är mest en vanesak 
om man finner dem irriterande eller 
inte.

Värmesystemet i Saab-92 är utan 
tvekan bland de effektivaste vi pro
vat, både vad beträffar temperatu
ren i vagnen och imfrihet hos vind
rutan. Det arbetar med uppvärmd 
friskluft och förefaller att räcka väl 
till för svenska högvinterförhållan- 
den.

Någon direkt svag punkt hos vag
nen kunde vi inte upptäcka under 
vår 15 mils provtur, men den skulle 
utan tvekan vinna på en sänkning 
av ljudnivån — både vägljud, meka
niska ljud och resonansljud orsakade 
av motorn.

I mångt och mycket är Saab-bilen 
utomordentligt tilltalande och den 
förefaller att vara god valuta för 
pengarna. Den ger snabb, säker och 
ekonomisk landsvägstransport för 
af färsfolk och mindre familjer.

Förarsätet i Saab har blivit ännu bekvämare. Reglage och instrument är redigt och smakfullt 
ordnade — ägaren behöver inte heller komplettera instrumenten köra säkert vintertid.
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Skodan är en särpräglad vagn, en bil med »per
sonlighet». Den är inte som de flesta andra 
typer insmickrande vid första bekantskapen 
och »idiotiätt» aff köra. Den har en robust 
och till och med en aning kärv karaktär med 
en fast fjädring som tål hög fart på usla vägar.

TV-betyg på SKODA 1200: 
SÄRSKILT BRA:
— Styv fjädring, separat upphäng- 

ning för alla hjul och »direkt» 
styrning ger vagnen utmärkta 
köregenskaper och stor kurv- 
säkerhet.

— Modernt karosseri med lågt 
luftmotstånd och relativt hög 
utväxling ger Skoda god 
marschfart, som tack vare 
fjädringens karaktär kan hål
las nästan överallt där föraren 
har fri sikt.

— Rymligt framsäte, baksäte och 
bagagerum.

— Vibrationsfri och ganska tyst
gående motor, som tycks trivas 
med hård körning; den visar 
ingen tendens till överhettning 
vid fullgaskörning i långa upp- 
försbackar ens under högsom
marens värme.

INTE SÅ BRA:
™" Fjädringen är hårdare än nu

mera brukligt; särskilt i bak
sätet känns små snabba verti- 
karrörelser vid lägre hastig
heter.

— Accelerationen på högsta väx
eln är inte särskilt kraftig när 
vagnen har tre—fyra personer 
ombord; näst högsta växeln 
ger praktiskt 60 å 65 km/t och 
är därför blott begränsat an
vändbar vid omkörningar.

SKODA 1200
Den beprövade fyrsitsiga vagn med 

relativt liten motor som de tjec
kiska Skodaverken tillverkat sedan 
före kriget har nu utvecklats ännu 
ett steg. Den har fått ett nytt och 
rymligare karosseri och motorns 
slagvolym har genom större cylinder
diameter ökats med 10 procent. Chas
siet har i övrigt inte undergått några 
större förändringar.

Skoda är en särpräglad vagn. I des
sa tider, då bilarna överlag görs lät
tare att köra och mera insmickrande 
vid första bekantskapen, behåller 
Skoda sin robusta, och en aning kär
va karaktär. Den har fast fjädring 
som är nära nog stötig på dålig väg
bana vid låg fart. Vid högre lands
vägsfarter går vagnen »som på räls» 
och avverkar alla slag av ojämna väg
banor, inklusive tjälskador och

»tvättbräden», med små vertikalrö
relser och obetydliga vibrationer i 
karosseriet. Den har inte mjuk kom
fort men väcker stort förtroende vad 
kör säkerheten beträffar. Man får in
trycket att hjulställen — med sepa- 
ratfjädring för alla fyra hjulen — 
tål god fart på usla vägar i nära nog 
obegränsad utsträckning. Bilen är 
praktiskt taget fri från krängning i 
kurvorna.

Kursstabiliteten är god på rak väg 
och Skodan är inte störande känslig 
för sidvind. Vid hård kurvtagning 
visar sig en obetydlig överstyrnings-- 
tendens, som är en logisk följd av 
bakhjulsupphängningen med sväng- 
axlar. Friheten från krängning och 
styrinrättningens karaktär gör det 
lätt att hålla vagnen på vägen — 
bakvagnssladd uppstår först vid hård 
pressning och är lätt att motverka.
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Elegant med samtidigt 
rejäl inredning. På kor
tare turer kan det sitta 
tre personer både fram 
och bak. Förarbenen 
får gott plats och fart
mätaren talar nästan 
sanning.

*

Motorn arbetar vibrationsfritt och 
tämligen tyst. De lägre växlarna har 
stora utväxlingsförhållanden— med 
lätt lastad vagn kan man starta på 
tvåans växel. Trean ger god accelera
tion upp till 60 å 65 km/tim; denna 
växel är lämplig i trafikköer och för 
att klara gathörn. Blott trean och 
fyran är synkroniserade och man 
måste »dubbeltrampa» för att lägga 
in tvåan, vilket då och då är nödvän
digt i stadstrafik. Växelmekanismen 
arbetar föredömligt fast och exakt; 
rattväxelspaken är rejält och samti
digt ovanligt elegant utförd.

På direkt växel kan vagnen köras 
från ca 35 km/tim upp till en topp
fart av ca 110. Marschfarten kan hål
las vid 90 å 95 hela dagen, varvid 
motorn spinner tyst och behagligt.

Med S2V2 hk per ton tjänstevikt 
har vagnen måttlig motorstyrka; 
accelerationen är hygglig med lätt 
last men bilen blir en smula trög 
med fullt lass.

Styrningen är av den »direkta» ty
pen med tre rattvarv mellan fulla 
framhjulsutslag; Skodan är händig i 
stadstrafik och på krokiga vägar. Vid 
parkeringsmanövrer och snäva hörn 
kräver ratten i gengäld att man tar 
i ganska hårt.

Skoda hör till det fåtal bilar som 
har centralsmörjning — ungefär var 
tionde mil trampar men ned en pe
dal vid förarplatsen, varvid olja ge
nom smala rörledningar tillförs chas
siets smörj ställen. En sådan anord
ning är naturligtvis praktisk, men åt
minstone på provvagnen (som hade

bortåt 2.000 mil på nacken) fungerade 
systemet inte riktigt bra. Styrningen 
hade nämligen en tendens att bli 
trög efter en en stunds körning på 
rak väg och när man försökte till
föra styrspindlarna olja genom att 
oftare än föreskrivet trycka ned cen
tralsmörj systemets pedal fick tydli
gen kopplingens urtrampningslager 
alltför mycket olja; en del hamnade 
av allt att döma på kopplingsbelägg- 
ningen och orsakade kärvhet. Kopp
lingen hade i övrigt mjukt ingrepp 
och pedalen gick lätt.

Bromsarna var effektiva och nöd
stopp kunde göras med stor ackura- 
tess utan att något hjul låste sig. Pe
daltrycket var välgraderat.

Bilen är rymlig och kan på kortare 
turer ta tre personer i både fram- 
och baksätet. Har man tjocka ytter
kläder tar vagnen bekvämt fyra vux
na plus ett barn. Bagageutrymmet 
är stort och har slätt golv, klätt med 
gummimatta. Interiören är inte lyx
betonad, men klädseln är väl utförd 
och man sitter bekvämt på alla plat
ser. Föraren har bättre plats för be
nen än i många vagnar av jämförbar 
storlek. Sikten från förarsätet är re
lativt god.

Instrumenten framför föraren om
fattar fartmätare, bränslemätare och 
kyltempmätare samt signallampor 
för laddning, oljetryck, helljus och 
körvisare. Fartmätaren var så gott 
som exakt rättvisande! Bränslemäta
ren befanns ge pålitligt utslag, ehuru 
den pendlade litet vid bränslets rö
relser i tanken. Bränsletanken ligger 
framför brandskottet och en bränsle

kran är placerad i närheten av fö
rarens fötter. Denna kan under kör
ning ställas om mellan huvudförråd 
och reservförråd (det senare tillräck
ligt för 5 å 6 mils körning).

Värme- och ventilationssystemet 
fyller måttliga krav och fungerade 
tillfredsställande. Det finns två frisk- 
luftsintag i vagnens nos; luften leds 
till reglerbara ventiler i brandskottet 
under instrumenttavlan. Värmeele
ment ingår i standardutrustningen; 
det arbetar med återcirkulation och 
är anslutet till inbyggda imsprutor. 
En intresserad ägare kan med små 
ändringar förvandla de skilda värme- 
och ventilationssystemen till en an
läggning för ventilation med upp
värmd luft. Förutsättningarna finns 
i form av friskluftsintag, ett rejält 
värmeelement samt effektivt arbe
tande termostat och vattenpump i 
kylsystemet.

Samtliga sidfönster är försedda 
med sänkbara rutor och vridbara 
snedrutor; de senare gav god venti
lation utan störande drag och utan 
visselljud från fartvinden.

Skoda 1200 är en ifråga om chassi 
och karosseristomme solid bil. Den 
har måttlig motorstyrka men väg- 
egenskaperna ligger ett gott stycke 
över genomsnittet; i händerna på en 
god förare kan vagnen prestera akt
ningsvärda medelfarter. Mjuk kom
fort och elegans i smådetaljerna 
tycks ha fått stå tillbaka för slitstyr
ka och tålighet — vagnen verkar att 
vara byggd av skickliga tekniker för 
en biltekniskt och körtekniskt intres
serad krets av köpare.
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P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna: 0 — 50 km/tim 12 sek, 0 — 80 km/tim 25 sek, 0 — 100 km/tim 40 sek

Acceleration på enstaka växlar:
20-50
km/tim

35-65
km/tim

50-80
km/tim

65-95
km/tim

Ettan
— — — Tvåan

7 sek 10,5 sek — _ Trean
— 12,5 » 16,5 sek 26 sek Fyran

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80
vid en verklig fart av 19 34 48 63 78

Vägmätaren visade 5 % för lång körsträcka

Totalt utväxl.- Fart vid
förh. 1 000 varv/min

km/tim 
20,4 6
11,76 10,5
7,6 16,3
4,78 25,8

95 110 km/tim
93 108 km/tim

Bromskraften var vid mätning på rullar

19 % av vagnvikten vid 20 kg pedaltryck 
64 % av vagnvikten vid 60 kg pedaltryck 
85 % av vagnvikten vid stort pedaltryck
Vid mätning med pendelinstrument på betongväg erhölls 80 % bromskraft (slitna däck)

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för ca 65 km/tim under medelgoda väg- och siktför- 
hållanden.

Rejält och rymligt bagageutrymme. Sam
manfattningsvis är Skodan en slitstark 
och tålig vagn som är byggd för en bil- 
och körtekniskt intresserad krets köpare.

Skåda Skoda en face. Den har ett originellt ansikte och 
ett fast väguppträdande som väcker odelat förtroende.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Skoda ”1200” Sedan.
Exportör: KO VO Ltd, Praha, Tjecko- 

slovakiet.
Generalagent:  Nordiska Automobil

AB, Stockholm.
Bilskatt: 156 kr/år.
Mått: Axelavstånd: 2.695 m, spår

vidd fram 1,25 m, bak 1,32 m. Längd 4,5 
m, bredd 1,68 m, höjd 1,52 m, mark- 
frigång 19 cm.

Vikt: Tjänstevikt 1.110 kg, motsv. 
effekttalet 32^ hk per ton. Lastad vikt 
1.465 kg, motsv. effekttalet 241/. hk per 
ton.

Byggnadssätt: Ram med centralrör
plus karosseri av stålplåt med svetsade 
fogar. 4 dörrar, bagagerum i bakvagnen 
med lucka utåt.

Motor:  Fyrcyl vattenkyld fyrtakts
radmotor med toppventiler; cyldim 72 
mm, slaglängd 75 mm; slagvolym 1,221 
liter, motsv. 29^ hk per liter slagvo
lym; kompr-förh. 6,5; max vridmoment 
7,5 m/kg vid 2 500 varv/min. Kolvhas
tighet 2,5 m/sek vid 1 000 varv/min.

Kraftöverföring: Bakhjulsdriven; skiv- 
koppling; 4 växlar framåt, därav 2: an, 
3:an och 4:an tystgående samt 3:e och 
4:e synkroniserade. Rattväxelspak.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärställd bladfjäder och tvärlänkar, 
bak separatfjädring med pendelaxlar 
och tvärställd bladfjäder. Enkelverkan- 
de hydrauliska hävarmsstötdämpare för 
alla hjul.

Bromsar:  Hydraulisk fotbroms med 
6,7 dm2 friktionsarea, motsv. 6,05 dm2 
bromsarea per ton tjänstevikt. Hand
bromsen påverkar bakbromsarna meka
niskt.

Styrning: Styrväxel med skruv och 
mutter; ratten till vänster; tre rattvarv 
mellan fulla framhjulsutslag; vändcir
kelns diam 10,8 m åt v, 11,2 åt h, mätt 
vid yttersta framdäckets utsida.

Elsystem: 12 volt, generatoreffekt
200 watt, 45 amp-tim batteri.

Ringdimension: 5,50X16".
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TV betyg på PEUGEOT 203:
SÄRSKILT BRA:
— Vägegenskaper och styrning 

förstklassiga.
__ Pigg, smidig, vibrationsfri mo

tor.
— Överväxeln ger möjlighet till 

ovanligt god medelfart med 
hänsyn till motorstorlek och 
bränsleåtgång.

INTE SÅ BRA:
— Vindrutestolparna väl breda, 

stör sikten en smula i riktning 
snett framåt.

— Tydligt motorljud inuti vag
nen vid högre hastigheter.

— Retsamt högljudda vindrute- 
torkare.

VAGNBESKRIVNIN G:

Typ:  Peugeot 203 de Luxe Sedan.
Tillverkare:  S. A. des Automobile

Peugeot, Cochaux, Frankrike.
Generalagent:  AB Gjestvagn & Co,

Stockholm.
Mått: Axelavstånd 2,58 m, spårvidd 

1,32 m. längd 4.35 m, bredd 1,61 m, 
höjd 1,56 m, markfrigång 18 cm.

Vikt: Tjänstevikt: 1.050 kg (körklar 
med förare å 75 kg), motsv. effekttalet 
43 hk/ton. Lastad vikt 1.340 kg (med 4 
pers. och 4X15 kg bagage), motsv. ef- 
fekttal 33V2 hk/ton.

Byggnadssätt: Självbärande vagns
korg av stål med svetsade fogar, fyra 
dörrar, skjutlucka av stål i taket, .ba
gagerum i bakvagnen, åtkomligt utifrån.

Motor:  4-cyl, vattenkyld topp ventilmo
tor (ventilerna motställda), cyldiam. 75 
mm, slag 73 mm, slagvolym 1,29 liter, 
kompr.-förh. 6,8. 45 hk vid 4 500 varv 
min, motsv. 35 hk per lit. slagvolym. 
Kolvhastighet 2,43 m sek vid 1 000 
varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling, 4 väx
lar framåt, varav tre synkr. och tystga- 
ende (fyran överväxel), kardanaxel i 
tub, bakaxelväxel med skruv.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärliggande bladfjäder och tvärlänkar, 
bak stel axel med spiralfjädrar och svaj- 
hämmare. Hydrauliska hävarmsstötdäm- 
pare runt om. Skivhjul med lågtrycks- 
ringar 155X400 mm.

Bromsar:  Hydrauliska fyrhjulsbrom-
sar. Handbromsen påverkar bakhjuls- 
bromsarna mekaniskt.

Styrinrättning: Styrväxel med kugg- 
stång, ratten på vänster sida. 3 rattvarv 
mellan fulla framhjulsutslag, vändcir
kelns diam. 9,4 m. mätt vid yttre fram- 
däckets utsida. ,

Elanläggning:  12 volt, 200 watts ge
nerator med spänningsreglering, 2 st. 
6 volts seriekopplade batterier, vardera 
med 58 amp-tim kapacitet.

PEUGEOT 203

Lätt att komma in i baksätet, som är mycket 
bekvämt och dessutom har vilsamt armstöd.

Peugeot har nu fått en ordentligt tilltagen bakruta 
som bjuder på god överblick över trafiken bakom.

Peugeots välkända typ 203 av 1954 
modell har åtskilliga förbättring

ar i karosseriet och 3 hästkrafter mer 
än förut att skryta med. Förändring
arna hos den mognade vagnen är till 
det yttre obetydliga men i praktiken 
avsevärda.

När man sitter i det tämligen hård- 
stoppade förarsätet har man utmärkt 
överblick över framvagnen och ser 
bra framåt — därtill också bakåt, ty 
203 :an har numera ett mycket stort 
bakfönster. Sikten i sidled störs en 
aning av vindrutestolpar som är väl 
tjocka upptill, åtminstone om föraren 
är högväxt; eftersom vagnen har se
parata framsäten är det ingen större 
affär att sänka förarsätet en smula.

Ratten är numera tvåekrad och sit
ter väl till samt medger god sikt över 
instrumenten. Fartmätaren innehål
ler både total- och turvägmätare, 
bränslemätaren är graderad direkt i 
liter och ampéremätare finns. För 
oljetryck och ky Ivattentemperatur
finns bara varningslampor. Interiö

ren i övrigt är enkel men praktisk., 
Två stora handskfack och ett fällbart 
armstöd i mitten av baksätet är bra 
detaljer.

Fyra personer får bekvämt plats,, 
men knappast fem vuxna på längre 
turer. Provvagnen hade skjutbart sol
tak, som var lättmanövrerat och drag
fritt och utan tvekan är en stor till
gång sommartid. Bagagerummet är 
av hygglig storlek och luckan utfor
mad så att man bekvämt kommer åt 
att stuva bagaget.

Tidigare Peugeot-vagnar var inte 
särskilt tystgående — både motor-,, 
växellåds- och vägljud var en smula 
påträngande. På denna punkt är en 
förbättring att notera tack vare bätt
re ljudisolering i vagnskorgen. Ka
rosseriet framkallar inget störande 
vindbrus. Motorn hörs fortfarande 
tydligt men ljudet är av en art som 
den tekniskt intresserade föraren 
gärna lyssnar till och det vållar knap
past passagerarna obehag. På plussi
dan skall vidare antecknas att mo
torn är praktiskt taget vibrationsfri..
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P R O V R E S U L T A T
Acceleration genom växlar: 0 — 50 km/tim 9,5 sek, 0 — 80 km/tim 26,5 sek 

Acceleration på enstaka växlar:
20-50
km/tim

35- 65 
km/tim

50-80 65-95 
km/tim km/tim

Ettan

Total
utväxl.
19,83

Fart km/tim 
1 000 varv/min 

5,9
8 sek _ _ _ Tvåan 8,85 13,3_ 13 sek 15 sek — Trean 5,75 20,3

- - - 21,5 sek Fyran 4,38 27

Bromskraften var
vid 20 kg pedaltryck 
vid 60 kg pedaltryck

ca 25 % av vagnens 
ca 47 % av vagnens

vikt
vikt

Strålkastarna hade tillräcklig ljusstyrka för 82 km/tim

Vägmätaren visade 4 % för lång sträcka

Fartmätaren visade 25 41 57 73 89 105 120 km/tim
vid en verklig fart av 20 35 50 65 80 95 110 km/tim

Från förarsätet i nya 
Peugeot har man god 
sikt framåt och bak
åt, men åt sidorna 
störs utsikten något au 
grova vindrutestolpar. 
Rattställningen är bra.

Utrustningen är tämligen fullstän
dig, om än inte idealisk på alla punk
ter. Standardsystemet för uppvärm
ning’ ger ingen friskluftstillförsel, 
men presterar effektivt imskydd och 
värmer fotterna på dem som sitter i 
framsätet. Det går att få ventilations
kanaler inmonterade. Det finns ven- 
tilationsrutor i framdörrarna, vilka 
tillsammans med soltaket bör göra 
vagnen sval och behaglig sommartid. 
Vindrutetorkarna är onödigt högljud
da. Strålkastarna är bra och den kom
binerade belysnings- och signalkon
takten under ratten är ypperlig.

Det är ett stort nöje att köra denna 
Peugeot-vagn. Utväxlingsförhållan- 
dena i växellådan är rätt ovanliga. 
Steget mellan ettan och tvåan är 
ganska stort och man har två kör- 
växlar för stadsbruk — tvåan, som 
ger finfin acceleration från krypfart 
upp till 60 å 70 km/tim, och trean, 
som är den direkta växeln och ger 
vagnen all önskvärd smidighet i tra
fiken. Ute på landsvägarna använder 
man normalt trean upp till 70 
km/tim, vilket inte hindrar att man

i och för omkörningar kan dra upp 
vagnen till ungefär 90 på denna väx
el. Över 70 km/tim används mestadels 
den överväxlade fyran, som ger ett 
måttligt motorvarv under marsch 
men ändå medger någorlunda god 
acceleration. Marschfarten kan hållas 
anmärkningsvärt hög — upp till 110 
km/tim tycks passa motorn fint, var
vid kolvhastigheten blott är 10m/sek.

På provvagnen, som inte gått mer 
än 450 mil, var växelspaken en smula 
kärv och inte perfekt justerad. Väx- 
lingssystemet bör efter tillsynen vid 
inkörningsperiodens slut bli mycket 
behagligt med korta, fasta spakrörel
ser.

Fjädringen är inte av den mjuka 
och gungande typen. Den känns un
der alla förhållanden fast och stadig 
utan att överföra stötar till passage
rarna. Bilen varken nickar eller 
kränger nämnvärt och bakändan, 
som är försedd med svajhämmare, 
bär sig aldrig illa åt. Överhuvud taget 
följde bakhjulen vägbanens ojämn
heter mycket bra trots att vagnen 
har stel bakaxel.

Styrprecision och kurvstabilitet är 
av bästa franska märke och föraren 
kan utan risk för oarter från vagnens 
sida utnyttja vägens och trafikens 
möjligheter till god medelfart. Vänd- 
.cirkeln är liten och man ser båda 
framskärmarna från förarsätet om 
man sträcker på halsen. Det gör vag
nen lätt att manövrera och parkera 
på trånga platser.

Bromsarna var en smula »ivriga» 
tills de blivit uppvärmda men gjorde 
ett pålitligt intryck; pedaltrycket är 
måttligt.

Peugeot 203 är en bra långfärds- 
vagn för fyra personer samt händig 
och trevlig till vardagsbruk för fa
miljen och i arbetet. Den vänder sig 
främst till ägare som sätter värde på 
en bil med förstklassiga vägegenska- 
per och goda fartmöjligheter trots 
måttliga driftskostnader, en bil som 
det är ett nöje att köra väl efter alla 
konstens regler och som kan visa en 
smula sportvagnstakter när husbond’ 
är på det humöret.
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VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Volkswagen, de Luxe Sedan.
Tillverkare:  Volkswagenwerke G. m. b. H. 

Wolfsburg, Tyskland.
Generalagent:  AB Scania-Vabis, Södertälje.
Skatt:  100 kr per år.
Mått: Axelavstånd 2,4 m; spårvidd fram 

1,29 m, bak 1,25 m. ängd 4,07 m; bredd 1,54 
m; höjd 1,5 m. Markfri gång 16 cm.

Vikt: Tjänstevikt 810 kg (körklar med fö
rare), motsv. 31 hk per ton. Lastad vikt 1.155 
kg (körklar med 5 pers. och 5X15 kg ba
gage), motsv. 2IV2 hk per ton.

Byggnadssätt: Chassi av plattformstyp med 
mittbalk, utfört av pressad stålplåt med svet
sade fogar. Karosseri av stålplåt med svetsade 
fogar. Två dörrar, bagagerum i bakvagnen 
(ej åtkomligt utifrån) samt under framhu- 
ven. Bakhjulsdriven, motorn baktill.

Motor:  Fyrcyl. fyrtakts flat motor med
toppventiler. Cyl.-diam. 75 mm, slaglängd 64 
mm, slagvolym 1,131 liter. Kompr.-förh. 5,85; 
25 hk vid 3 300 varvmin, motsv. 22 hk per 
liter slagvolym. Max vridmoment 7 kg/m vid 
2 000 varv/min. Kolvhastighet 2,13 m per sek 
vid 1 000 varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling; fyra väx
lar, varav tvåan, trean och fyran tystgående 
och synkroniserade. Växelspak i vagnsgolvet.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med längs- 
gående länkar och vridfjädrar. Bak separat
fjädring med svängaxlar och längsgående 
reaktionsstag samt vridfjädrar. Hydrauliska 
tubstötdämpare för alla hjul.

Bromsar:  Hydraulisk fotbroms med sam
manlagt 5,2 dm2 friktionsarea per ton tjänste
vikt. Handbromsspaken påverkar bakhjuls- 
bromsarna mekaniskt.

Styrning: Styrväxel med skruv och mut
ter. 2% rattvarv mellan fulla framhjulsutslag. 
Ratten till vänster. Vändcirkel 11,2 m åt v., 
10 m åt h., mätt vid yttre framdäckets utsida.

Elsystem: 6 volt, generatoreffekt 130 watt, 
84 amp.-tim batteri.

Ringdimension: 5,60—15".

VOLKSWAGEN

Isina grunddrag har Volkswagen 
inte förändrats alls sedan den in

troducerades här. På ett tidigt stadi
um infördes emellertid hydrauliska 
bromsar; nu har turen kommit till en 
annan förbättring av lika stor bety
delse, nämligen synkroniserad växel
låda. Därmed har en stor kategori 
bilförare kommit i full harmoni med 
sin VW — förut körde de VW trots 
växellådan (vilken protesterade men 
i regel höll), nu kan de rentav köra 
för växellådans skull. Så ypperlig är 
den nämligen! Den ger erfarna bilis
ter en upplevelse och väcker sportin
stinkterna hos inbitna växelspakha- 
tare. Synkroniseringen på de tre hög
re växlarna fungerar finfint och den 
stabila växelspaken på vagnsgolvet 
har samma korta, fasta rörelser som 
förut.

Utväxlingsförhållandena är ytterst 
väl avstämda efter motorns egenska
per; använder man växlarna på nå
gorlunda rätt sätt åstadkommer den

blygsamma motoreffekten av 25 käst- 
krafter förvånande transportpresta
tioner. Tvåan är utmärkt i trafikköer 
och gathörn och ger förstklassig ac
celeration upp till 60 km/tim. Trean 
är idealisk på stadsgatorna och med
ger utan vidare 80 km/tim; denna 
växel lägger man in i en blink vid 
omkörningar, i snäva landsvägskur- 
vor och i motlut. Fyran är en utpräg
lad överväxel och bör inte användas 
vid lägre farter än 40 å 50 km/tim. 
För fullständighetens skull gjorde vi 
accelerationsprov inom området 35— 
65 km/tim på fyran (se tabellen med 
provresultaten), men sådant är inte 
att rekommendera i vardagslag. Fy
ran ger vagnen tyst, elastisk gång 
och ännu vid en marschfart av 70— 
80 km/tim arbetar motorn nästan säv
ligt.

Den luftkylda, »flata» motorn i vag
nens bakände är inte mekaniskt tyst
gående och brummar energiskt under 
acceleration med stort gaspådrag. Vid

Framhjulsupphängningen på Volkswagen — 
enkel och robust och utförd efter princi
per som står sig även på snabba racerbilar.

Den nya synkronväxellådan är nätt att se på, yp
perlig i användning. T ub stöt dämpar na har förbätt
rat väg eg enskap erna och framför allt komforten.
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Oöm och pigg tävlingsvagn, tillika slitvarg för vardagsbruk. 
Bär en Volkswagen i ett tävling smoment inför stor publik.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar: 0 — 50 km/tim 8,5 sek, 0 — 80 km/tim 24 sek

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80 Växel Total Fart vid 1 000 varv/min
km/tim km/tim km/tim utväxl. km/tim

" — — — Ettan 15,95 7,4
6 sek 8 sek — Tvåan 8,22 14,4
9 » 10 » 13 sek Trean 5.4 22,1

20 » 25 » Fyran 3,54 33,3
Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 km/tim

vid en verklig fart av 17 32 46 61 75 90 km/tim

Yägmätaren visade i det närmaste rätt körsträcka.

Bromskraften var, uppmätt på provrullar,
32 % av vagnvikten vid 25 kg pedaltryck, 79 % av vagnvikten vid 50 kg pedaltryck 

(alla hjul låsta).
Vid mätning med pedalinstrument på torr betongväg erhölls 95 % bromskraft. 

StrålkastarnasJjusstyrka var tillräcklig för ca 65 km/tim vid medelgoda sikt- och vägförhållande.

TV-betyg på VOLKSWAGEN:
SÄRSKILT BRA:
— Den nya växellådan med syn

kronisering är ypperlig.
—- De nya stötdämparna och den 

större ringdimensionen har 
gjort vagnen behagligare att 
åka i.

— Kör- och vägegenskaperna är 
av hög klass.

— Detalj för detalj är bilen myc
ket väl konstruerad och utförd; 
den bjuder utmärkt valuta för 
sitt inköpspris.

INTE SÅ BRA:
— Sikten från förarplatsen skyms 

snett framåt av vindrutans 
sidstolpar och snett bakåt av 
bakväggen mellan sidfönster 
och bakfönster.

—- Storväxta personer har det inte 
bekvämt i baksätet — knäna 
trycker mot framsätets rygg
stöd och huvudet vidrör inner
taket.

— Kursstabiliteten störs av sid
vind; i blåsigt väder måste 
vagnen hela tiden »passas» 
med ratten.
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höga varvtal hårdnar kylfläktens 
brus till ett tydligt visslande. Vagnen 
är därför måttligt tystgående vid far
ter upp till 60 å 70 på trean och 80 å 
90 på fyran, men under acceleration 
och vid högre farter än de nämnda 
drunknar vanlig samtalston i motorns 
livsyttringar. Fartområdet för någor
lunda tyst gång täcker sålunda de 
flesta bilisters behov. Toppfarten lig
ger över 100 km/tim och i medlut 
kryper den lätt upp till 110. Motorns 
kolvhastighet är mycket låg, vilket 
säkerligen leder till god slitstyrka.

Bromsarna är effektiva och välgra- 
derade och vi fick upprepade gånger 
ett utslag av 95 procent på vårt pe
dalinstrument; ett utmärkt resultat. 
Handbromsspaken sitter väl till och 
var mycket effektiv. Kopplingen är 
inte speciellt mjuk i ingreppet, men 
pålitlig och oöm.

Vagnens kursstabilitet är under 
vanliga förhållanden god; Volkswag
en måste dock passas väl med ratten 
i hård sidvind och vid förändringar i 
vägbanans sidlutning. Styrinrättning
en är utmärkt; den kräver blott 2% 
rattvarv mellan fulla framhjulsutslag 
samt arbetar mjukt och behagligt. 
Precisionen är mycket god och inga 
vägstötar når rattkransen.

Fjädringen hör till de drag hos 
vagnen som klart förbättrats genom 
sista tidens konstruktionsändringar. 
Nickrörelserna är så gott som borta 
och bilen går mjukare utan att ha 
förlorat något av sin stabilitet i sidled. 
Volkswagen behåller ett orubbat lugn 
inför tjälskador och plötsliga över
gångar från exempelvis asfaltväg till

halvfärdig grusväg. Hjulen tycks föl
ja varje ojämnhet i vägbanan och 
stadgar bilen i sidled på ett sätt som 
vore värdigt en dyrbar sportvagn.

Med motorn baktill kan vagnen 
väntas vara baktung; det är den ock
så i måttlig grad. Vägegenskaperna är 
emellertid så bra att det krävs både 
fartöverdåd och omdömeslös kurvtag- 
ning för att en ofrivillig bakvagns- 
sladd skall uppstå; sker detta krävs 
en erfaren hand för att hålla vagnen 
på önskad kurs. Med följsam körning 
kan man riskfritt hålla mycket hög 
medelfart på slingrande väg.

En stor procent av VW-ägarna hål
ler hög fart på svenska vägar; det 
kan vara av intresse för alla andra 
att veta att dessa kvicka fordon ly
digt följer sina förares intentioner. 
En farlig frestelse svävar dock över 
alla VW-förares hjässor — accelera
tionen är nödvändigtvis blygsam i 
fartområdet 80—100 km/tim och det 
är lätt gjort att bedöma omkörnings- 
möjligheterna vid hög fart alltför op
timistiskt.

I stadstrafik är denna bil ovanligt 
kvick och händig, förutsatt att föra
ren förstår att utnyttja de lägre väx
larna. Eftersom vagnen är neutral
styrd på gränsen till överstyrning är 
den ytterst lättskött i gathörn. Vid 
parkering har man fördel av både en 
snäv vändcirkel och en lättgående 
styrinrättning.

Volkswagen har sålunda charme
rande köregenskaper. Ifråga om ut
rymmen kan den inte få allra högsta 
betyg — men därvid får man ta med 
i beräkningen att stora utrymmen

kostar vikt och därmed både inköps- 
och driftskostnader. De berättigade 
anmärkningar som kan göras på ut
rymmet gäller inte framsätena. De är 
mycket bekväma (bl. a. är ryggstöden 
höga nog att effektivt stödja skulder
bladen) och man har plats för långa 
ben. I baksätet är däremot både tak
höjd och bagageurtymme begränsade 
t— tre barnungar har det sålunda be
kvämt där, men vuxna personer får 
det en smula trångt, särskilt om 
framstolarna måste vara långt till- 
bakaskjutna. Bagageutrymmet är ock
så begränsat, fastän det vid noggrann 
undersökning och förståndig stuv
ning visar sig rymma betydligt mer 
än man är benägen att tro vid första 
ögonkastet.

Sikten bakåt är något förbättrad 
genom ett större bakfönster, men den 
är fortfarande begränsad; vindrutans 
sidstolpar är väl breda och skymmer 
emellanåt förarens sikt i stadstrafik. 
Instrumenteringen är lika summa
risk som i det tidigare utförandet, 
om än utformad på annat sätt; 
bränslemätare saknas fortfarande till 
många köpares besvikelse.

Till de nu behandlade goda och 
mindre goda sidorna hos Volkswagen 
kommer två positiva faktorer, som 
bara de utgör en fullgod förklaring 
till vagnens popularitet. Den första 
är den obestridliga kvaliteten i utfö
randet, som måste vara en permanent 
källa till belåtenhet hos ägarna. Den 
andra är den efter svenska förhål
landen utmärkta serviceorganisation 
som under de gångna åren byggts 
upp för VW-ägarnas räkning.

Volkswagens nya instrumenttavla, här visad med inbyggd radio, som inte är standardutrustning. 
Växelspak och handbroms är idealiskt placerade, däremot är vindr ute stolparna väl breda upptill.
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Humber Hawk smälter bra in i Djurgårdens vårliga parklandskap. 
Den vagn som TV provkörde var försedd med en del extrautrust- 
ning — dimljus, baklampa, radio m. m. Lugna, svepande linjer och 
måttlig kromutsmyckning ger vagnen en sober och kultiverad elegans.

H U M B E R  HAWK
Detta är en familjevagn för en re

lativt fordringsfull publik. Den är 
elegant och rymlig för att vara av 
medelstorlek. Motorstyrkan är mått
lig och bilen karakteriseras av en 
behaglig smidighet i fjädring och öv
rigt maskineri. Fart och acceleration 
bör tillfredsställa den stora majori
teten bilägare men är inte av det slag 
som väcker entusiasm hos sportin- 
tresserade förare. En medveten be
gränsning till de krav som ställs av 
ett begränsat, om också stort klien
tel har förlänat vagnen särpräglade 
egenskaper — få sidoblickar har 
gjorts åt punkter, som huvudsakligen 
intresserar »hårda» förare.

Maskineriet är avsett att märkas 
så litet som möjligt och därför är det 
riktigast att i det här fallet börja 
med att tala om karosseriet. Om 
smakfrågor skall man inte yttra sig 
tvärsäkert — men i våra ögon är 
vagnens linjer vackra och stilrena.

Onödigt kromglitter har undvikits 
och resultatet är en mycket tillta
lande, lugn elegans. Läkaren, juris
ten, företagsledaren, köpmannen och 
många andra bilmän som inte kan se 
bort från bilens representativa egen
skaper men ändå inte vill ha en vagn 
som ser demonstrativt dyrbar ut — 
dessa har i Humber Hawk ett ut
märkt alternativ i prisläget under de 
billigare amerikanska bilarna.

Ytterdimensionerna är måttliga, till 
fördel för parkeringsmöjligheterna. 
Ändå ger bilen ett bestämt intryck 
av rymlighet, framför allt ifråga om 
inre bredd. Man kan inte heller klaga 
på utrymmet i vagnens längdriktning. 
Framsätets bredd är 125 cm, vilket 
ger möjlighet att jämte föraren och 
en fullvuxen passagerare ha en barn
unge i framsätet. Baksätet har sam
ma bredd, mätt mellan armstödens 
kanter.

Humber Hawk kan bekvämt ta fyra 
personer på långtur och tre personer

i baksätet innebär ingen svårare 
trängsel på kortare turer. Den typiskt 
brittiska skinnklädseln ger ett intryck 
av gedigen komfort, som fullt ut 
motsvaras av sätenas form och stopp
ning. Både i fram- och baksätet finns 
nedfällbara armstöd i mitten.

Sikten utåt från alla sittplatser är 
obehindrad och interiören gör ett 
luftigt intryck. Bakrutan är mycket 
stor — trots detta har karosseriarki- 
tekten lyckats undvika överdriven 
Hollywood-klatsch i exteriörlinjerna, 
som är sobert moderna. Inredningens 
detaljer motsvarar det allmänna in
trycket av måttfull modernitet och 
diskret smak. Askkoppar, dörrhand
tag och andra smådetaljer känns so
lida och angenäma under handen. En 
liten detalj som är trivsam och går 
väl i stil med vagnen i övrigt är att 
takljuset automatiskt tänds när nå
gon av dörrarna öppnas. De yttre 
dörrlåsen av tryckknappstvp funge
rar utmärkt.
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VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Humber Hawk Saloon.
Tillverkare:  Humber td, Coventry, 

England.
Generalagent:  AB Ernst Grauers,

Stockholm.
Byggnadssätt: Ram svetsad av langs

gående balkar med lådsektion: kryss
tag. Karosseri av stålplåt med svetsade 
fogar. Fyra dörrar, fem sittplatser, ba
gagerum i bakvagnen åtkomligt ut
ifrån.

Mått: Axelavstånd 2,68 m, spårvidd 
fram 1,422 m, bak 1,448 m. Längd 
4,585 m, bredd 1,778 m, höjd 1,632 m, 
markfri gång 18,3 cm.

Vikt: Tjänstevikt 1 430 kg (körklar 
inkl. förare), motsv. effekttalet 41 hk 
per ton. Lastad vikt 1 790 kg (inkl. 
5 pers. -f- 4X15 kg bagage), motsv. 
effekttalet 33 hk per ton.

Motor:  Fyrcylindrig, vattenkyld sid- 
ventilmotor; cylindermått 81X110 
mm, slagvolym 2,267 lit, 59 hk vid 
3 400 varv/min, motsv. 26 hk per li
ter slagvolym. Max vridmoment 15,2 
kg/m vid 1 800 varv/min. Kolvhas
tighet 3,67 m/sek vid 1 000 varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling, fyra 
växlar framåt, varav tre tystgående 
och synkroniserade. Rattväxelspak. 
Öppen kardanaxel. Bakaxelväxel av 
hypoidtyp.

Styrning: Styrväxel med skruv och 
hylsa på stålkulor, ratten på vänster 
sida, knappt 4 rattvarv mellan fulla 
framhjulsutslag. Vändcirkel åt vänster 
11,7 m, åt höger 11,2 m, mätt vid yttre 
framdäckets utsida.

Fjädring:  Fram separatfjädring med 
tvärlänkar och spiralfjädrar samt hyd
rauliska stötdämpare av hävarmstyp. 
Bak stel axel med längsgående blad
fjädrar, hydrauliska stötdämpare av 
hävarmstyp samt kränghämmare.

Bromsar:  Hydrauliska Lockheed-
bromsar med två bromscylindrar för 
framhjulen. Handbromsspaken påver
kar bakhjulsbromsarna mekaniskt.

Elsystem: 12 volt, 51 amp-tim bat
teri.

Ringdimension: 6,40X15".

Kör ställningen är vilsam och instrument, reglage, askkopp m. m. är pla
cerade inom bekvämt räckhåll. Den breda vindrutan ger utmärkt sikt.

Ivörställningen är behaglig — per
sonligen fann vi ryggstödet en aning 
för bakåtlutande, men det kan vara 
en smaksak — och den enda anmärk
ning man kan göra på utblicken från 
förarsätet är att sidostolpen är i bre
daste laget. Den odelade vindrutan 
är emellertid bred, varför stolpen 
inte skymmer annat än i snäva hörn. 
En lång förare har ingen svårighet att 
se båda framskärmarna vid manövre
ring på trånga utrymmen.

En ovanligt trevlig detalj är gas
pedalens pendang, en extra pedal av 
»orgeltrampstyp» till vänster om 
kopplingspedalen. Den fungerar som 
vilstöd för vänsterfoten och trycker 
man ned den påverkas omkopplaren 
för hel- och halvljus. Varför har 
ingen förut genomfört denna prak
tiska idé?

Växelspaken sitter under ratten

och fyller normala anspråk på be
haglig och lätt funktion. Man skulle 
dock önska att den var fjäderbelas- 
tad i riktning mot treans och fyrans 
växellägen. Handbromsspaken sitter 
inne under instrumenttavlan och kun
de vara lättare åtkomlig; den funge
rar emellertid utmärkt. På instru
menttavlan finner man en stor och 
tydlig hastighetsmätare, kylartermo
meter och bränslemätare. Oljetryck 
och laddning signaleras med resp. 
grön och röd signallampa.

Den vagn vi körde var försedd med 
ett för vagnen byggt ventilerande 
värmesystem, som dock inte ingår i 
standardutrustningen. Det föreföll 
effektivt — särskilt imsprutorna för
tjänar ett gott betyg. Vi märkte 
inget drag under en längre tur i 
+ 10° G och frisk vind. Denna bil 
är tystgående, motorn hörs mycket

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlarna: 0 — 50 km/tim 10,5 sek, 0 — 80 km/tim 25 sek 

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80 65-95 Växel Utväxl. Fart vid 100 varv/min
km/tim km/tim km/tim km/tim

Ettan 14,5
km/tim

8,7
7 sek . _■ . . _ _ Tvåan 11,24 11
7,5 » 9 sek 11,5 sek _ Trean 6,78 18,6

10,5 » 10,5 » 14,5 » 20 sek Fyran 4,55 27,8

Fartmätaren visade 21 39 54 73 91 109 125 km/tim
vid en verklig fart av 20 35 50 65 80 95 110 km/tim

Vägmätaren visade 6,5 % för lång körsträcka. 

Bromskraft, uppmätt på provrullar,

vid 20 kg pedaltryck 33 % av vikten; därav 59 % på framhjulen och
41 % » bakhjulen 

» 60 » » 49 % » » » 63 % » framhjulen och
37 % » bakhjulen 

» start » 87 % » » » 56 % » fiamjhulen och
44 % » bakhjulen

På torr betongväg uppnåddes vid kraftig bromsning 87 % bromskraft enligt Tapley pendel- 
instrument.

Strålkastarnas ljusstyrka uppmättes till sammanlagt 33 000 normalljus, tillräckligt för ca 
80 km/tim under medelgoda sikt- och vägförhållanden.
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litet upp till 80 å 90 km/tim. Vid hög
re farter orsakar motorn ett svagt 
brumljud i karossen. En del vindsus 
hörs från ventilationsrutorna i fram- 
dörrarna även när de är stängda. Att 
man lägger märke till detta ger en 
antydan om vagnens allmänna ljud
nivå. På mycket dålig vägbana hörs 
en del mullranden från hjulen och 
fjädringen, men de är knappast av 
störande karaktär.

Köregenskaperna får pluspoäng 
framför allt ifråga om smidigheten. 
Den fyrcylindriga motorn är relativt 
långslagig, lågvarvig och allt annat 
än ettrig. — Den har en ångmaskins- 
aktigt smidig gång som på ett ypper
ligt sätt träder i stället för en stor 
effektreserv.

Man startar normalt på tvåan (et
tan används endast för start i upp- 
försbacke) och kör i stadstrafik mest 
på trean och fyran. Det är en stor 
fördel att de tre högsta växlarna är 
effektivt synkroniserade därför att 
tvåan kan läggas in innan vagnen 
stannat. Allt detta leder till att bilen 
är mycket mera lättkörd i staden än 
man vill tro, när man hör att den har 
fyra cylindrar och fyra växlar. Från 
30 km/tim kan man accelerera med

stort gaspådrag på högsta växeln 
utan en darrning från motorn.

Ute på landsvägarna tycks vagnen 
trivas bäst med en marschfart av 
70—90 km/tim enligt mätaren. På 
raka sträckor kan man gå upp till 
105—110 utan att motorn på minsta 
sätt besväras, men ljudnivån ökas då 
en aning, som förut påpekats.

Vid en verklig fart av ca 90 km/tim 
kör man på ungefär halv gas. Acce
lerationen vid den farten är inte sär
skilt kraftig, men i motlut håller 
vagnen farten bra uppför — det är 
ett gott stycke kvar till gaspedalens 
bottenläge. Hastigheten på de olika 
växlarna är inte särskilt hög. På 
trean når man 75 km/tim och det lö
nar sig därför i regel inte att växla 
ned för en kvick omkörning. Det be
hövs inte heller, ty accelerationen 
inom det normala fartområdet på 
landsvägarna är fullt tillräcklig.

Styrningen går ganska lätt och 
vagnens kursstabilitet på rak vag är 
god. Helt okänslig för stark sidvind 
är den dock inte. I kurvor visar den 
sig tydligt understyrd och löper runt 
landsvägskrökar på ett förtroendein
givande sätt. Den kränger då mycket 
obetydligt. På dålig vägbana uppstår 
ibland måttlig hjulstudsning.

TV-betyg på HUMBER HAWK:
SÄRSKILT BRA:

— ovanligt stor smidighet på 
högsta och näst högsta väx
larna gör vagnen lätt och be
haglig att köra.

— rymligt och väl genomtänkt 
karosseri.

— ett bra värmesystem, som pas
sar till färdiga anslutningar 
på vagnen finns att få mot 
extrapris.

— trevlig detalj: vilstöd för väns
ter fot kombinerat med av- 
bländningskontakten.

INTE SÅ BRA:

— brumljud vid höga varvtal gör 
vagnen mindre trivsam för en 
ägare som föredrar sportmäs
sigt körsätt; för de flesta sak
nar detta betydelse.

— vindrutans sidostolpar i bre
daste laget; i vissa situatooner 
kan de skymma t. ex. en fot
gängare.

Bakdörrarna är rejäla och tillräckligt stora för att man utan besvär kan 
komma in och ur vagnen. Den stora bakrutan ger »glasverandasikt» bakåt,
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M G  M I D G E T

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar : 0 — 50 km/tim 7,5 sek; 0 — 80 km/tim 16,5 sek, 0 — 90km/tim22,5 sek. 

Acceleration på enstaka växlar :
20-50
km/tim

35-65
km/tim

50-80
km/tim

65-95
km/tim

Ettan

Utväxl.

17,94

Fart vid 
1 000 varv/min, km/ti 

6_ _ _ _ Tvåan 10,61 11
8,5 sek 9 sek 10 sek _ Trean 7,1 17

14 » 14,5 » 13,5 » 17 sek Fyran 5,125 23

Fartmätaren visade 30 50 70 90 110 km/tim
vid en verklig fart av 27 45 63 82 100 km/tim

Vägmätaren visade 2 % för lång körstxäcka

Strålkastarna gav tillräcklig ljusstyrka för en fart av ca 60 km/tim vid medelgoda väg- och 
siktförhållanden.

VAGNBESKRIVNING:

Tillverkare:  The MG Car Company 
Ltd, England.

Generalagent:  Förenade Bil AB i
Malmö.

Byggnadssätt: Ram plus öppet, två
sitsigt karosseri med bagageplats i bak
ändan. Bakhjulsdriven, motorn framtill.

Motor:  Fyrcylindrig fyrtakts radmo
tor med toppventiler. 5-

Kraftöverföring: Enkel torrlamell-
koppling, fyra växlar framåt, öppen kar
danaxel, slutväxel av hypoidtyp.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärlänkar och spiralfjädrar; bak stel 
axel med längsgående bladfjädrar. Hyd
rauliska stötdämpare runt om.

Bromsar:  Lockheed hydrauliska fyr- 
h julsbromsar; handbromsen påverkar 
bakhjulsbromsarna mekaniskt.

Styrning: Utväxling med kuggstång, 
ratten på vänster sida.

Elsystem: 12 volt, 51 amp-tim batteri.

T
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G:s Midget-typ med beteckning
en TD är den senaste länken i 

en kedja ypperliga racer- och sport- 
vagnar i litet format. Och det må med 
en gång sägas att den inte vansläktas 
— varken ifråga om prestanda, kör- 
■egenskaper eller det traditionellt 
måttliga inköpspriset. TD-typen skil
jer sig från föregångarna främst däri 
att den fått separat framhjulsfjäd- 
ring och överhuvudtaget mjukare och 
mera komfortabel fjädring. Det finns 
entusiaster som anser att detta är 
ett steg bakåt — TV tycker tvärtom.

Vår storvuxne provförare fann det 
en aning knepigt att komma i och ur 
vagnen till en början — men det gick 
att experimentera ut en teknik för att 
smärtfritt komma ned i det låga sä
tet. Körställningen är utomordent
lig, med följande reservationer: väns
tra foten får inte plats bredvid kopp- 
lingspedalen, och är man mer än 180 
em lång bör man räkna med att låta 
flytta förarsätet litet längre bakåt än 
den normala justeringsanordningen 
medger.

Utblicken över den långa motorhu
ven och de trivsamt »gammaldags» 
framflyglarna kunde knappast vara 
bättre — man har fullständigt klart 
för sig var vagnens hörn går fram 
och kan utnyttja alla luckor i tra
fikströmmen. Instrumenteringen in
nefattar en varvräknare, men kylvat
tentermometer saknas i standardutfö
randet. Oljemanometern har stort 
mätområde och tydlig gradering — 
värdefullt för den som vill vårda sig 
om sin motor.

Framsätena har separata sittdynor 
med ett sammanhängande ryggstöd, 
som gärna kunde ha kraftigare ur- 
skålningar till stöd för föraren och 
passageraren vid frisk kurvtagning; 
den detaljen bör kunna förbättras av 
ägaren till rimlig kostnad. Bagageut
rymmet är i underkant för långrese- 
bagage åt tyå personer.

I övrigt förtjänar karosseriet bara 
lovord; det är sommardagstjusigt, 
praktiskt och trevligt. Suffletten går 
någorlunda lätt att fälla upp och ned 
och med sidostyckena på plats är vag
nen riktigt bra ombonad. Kör man 
vagnen öppen fordras skinnrock och 
huva, utom möjligen under en vär
mebölja.

Det är förresten en upplevelse att 
»åka öppet», man får en härligt 
omedelbar kontakt med vagn och väg 
och natur, en kontakt som vi inte 
upplevt sedan pojkåren och som yng
re bilistgenerationer inte upplevt alls. 
Erfarenheten är värd att göra!

Maskinellt är Midgeten ett litet 
mästerverk. Motorn går änglalikt upp 
mot 6.000 varv i minuten när man så 
vill och känns oöm och pålitlig. Den 
tål ju kraftig trimning och standard
utförandet uthärdar nog nästan vad 
som helst utan menliga följder. Det 
lätta surret från ventilmekanismen 
och det ettriga avgasljudet ger vag
nen färg och karaktär — och är dess
utom en god hjälp för varvtalsbe- 
dömningen vid växling.

Växellådan hör till de bästa som 
bilindustrin hittills presterat på om
rådet. Den kräver snabba spakrörel
ser och det kan hända att man trots 
synkroniseringen får en skrapning 
vid grov felbedömning av varvtalet 
— den som är road av att utnyttja 
en växellådas möjligheter har här 
ett instrument av rang att spela på.

Styrningen är utmärkt med »snabb» 
ratt men ändå måttliga rattkrafter. 
Fjädringen är så pass fast att man 
kan tala om stötighet vid låg fart 
på mycket ojämn vägbana. Vid nor
mal fart är den rent ut sagt komfor
tabel — och det kan man sällan på
stå om utpräglade sportvagnar. MG 
är nästan helt fri från nickning och 
svajar inte. Den kränger måttligt i

kurvorna, mera än sina föregångare, 
men det fenomenet drar inte med sig 
några oarter. Bakvagnen sladdar först 
vid mycket hård dragning i kurvorna 
och behärskas då med lätthet.

Enda komfortanmärkningen är att 
vindrutepartiet skakar en smula i 
sidléd på usla vägbitar, så att ratten 
»masserar» förarens handleder — 
med ett lätt fingergrepp i rattkransen 
har man föga obehag av detta.

Accelerationen är bra om växellå
dan utnyttjas ordentligt, men ganska 
skral om man inte tar till de lägre 
växlarna i fartregistret under 50 
km/tim eller så. De större amerikans
ka vagnarna slår nog denna lilla 
sportbil i acceleration även om den 
växlas aldrig så skickligt. Blir man 
snopen vid denna upptäckt finns det 
många kompensationer. De ypperliga 
kurvegenskaperna, styrprecisionen 
och den förstklassiga stabiliteten — 
vagnen är ungefär neutralstyrd vid 
all normal körning —• kommer föra
ren att känna sig som en ung gud på 
vägen.

Till allt detta kan man lägga yp
perliga bromsar, som tål flitig an
vändning utan att överhettas och 
som medger hård intygling från hög 
fart utan sneddragningstendenser. 
Hög fart — ja, Midgeten är inte 
märkvärdigt snabb, toppfarten ligger 
vid 120—125 km/tim på fyran och 95 
—100 på trean. Men den är mycket 
snabb från plats till plats. Medelfar
ten kan hållas en bit högre än med 
de flesta vardagsvagnar som skryter 
med större fartmöjligheteter — och 
den kan hållas hög med bibehållen 
säkerhet.

MG Midget kräver inga expertkun
skaper. Dess briljanta köregenskaper 
skänker ogrumlat nöje vid ratten — 
den som sätter värde på »ras» hos en 
bil får i TL-typen ovanligt mycket 
för sina pengar.

TV-betyg på MG MIDGET:
SÄRSKILT BRA:

— glänsande vägegenskaper.
— ypperliga bromsar.
— drömväxellåda.

INTE SÅ BRA:

— väl trångt vid pedalerna.
— varken kylartermometer eller 

bränslemätare som standardut
rustning.

— bagagerummet i knappaste la
get för långturer.
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En aktningsvärd kilometer slukar e. överväxeln skänker en 
»naturlig marschfart» på 100 km. Den är trivsam och smi
dig men ni måste veta var flyglarna är. Huven skymmer.

N A S H
R A M B L E R
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Nash Rambler är en relativt liten 
vagn för US A-förhållanden, av
sedd för amerikaner som antingen 

söker särskilt låga driftskostnader 
eller som behöver två bilar och inte 
har behov av en andravagn med fullt 
ut samma dimensioner som de van
liga amerikanska typerna.

Jämförd med europeiska bilar är 
Nashen mycket rymlig i sidled, sär
skilt i framsätet. I fråga om plats 
för knän och fötter är den frikostigt 
tilltagen i framsätet och fullgod även 
för baksitspassagerarna. Det är hu
vudsakligen ifråga om bagageutrym
met som man märker att Rambler är 
en något mindre bil än flertalet USA- 
byggda vagnar.

Nashens bagagerum är ungefär 
lika rymligt som på en modern me
delstor europeisk vagn. Reservhjulets 
placering och en del andra inred- 
ningsdetaljer fann jag dock inte lyc
kade — interiören under bakluckan 
gör inget tilltalande intryck.

Karosseriets utsida har tilltalande 
släta, fylliga linjer. Den vagn jag 
provade var en två-dörraras »hard
top», dvs det fanns ingen stolpe mel
lan vindruta och sidofönstrets bak
kant utan hela vagnsidan blev öppen 
när fönstren vevats ner. Fönsterra
marna påminner om dem i en kab
riolet. Hundraprocentigt dragfri var 
vagnen inte.

Även om Ramblern inte verkar lika 
ombonad som en vanlig sedan finns 
en god kompensation för detta i form 
av ett utomordentligt bra värmesy
stem (standardutrustning). Det sköts 
med ett enda reglage! Bland övrig 
utrustning finns en radio, som jag 
inte lyckades få något egentligt väl
ljud ur; det var kanske inte enbart 
radions fel.

Inredningen är modernistisk, sär
skilt vad instrumenttavlan beträffar. 
Instrumenten är samlade i en cirkel
rund infattning på en plint strax 
framför ratten. Laddning och olje
tryck visas med lampor, men det 
finns ordentliga mätare för kyltem- 
peratur och bränsleförråd. Det sist
nämnda instrumentet var till synes 
rättvisande och visaren vippade inte 
vid vagnens rörelser.

En utmärkt detalj är att bränsle
tanken rymmer hela 75 liter; man 
kan således lugnt köra långa sträc
kor även vid den tid på dygnet då 
det kan vara svårt att finna en ben
sinstation som håller öppet.

Växelspaken sitter på en kulled i 
den förut nämnda plinten på instru
menttavlan; jag märkte ingen skill
nad i bekvämlighet mellan denna an
ordning och en vanlig rattväxelspak. 
Spaken hade behaglig och fast rörel
se. Handbromsspaken sitter långt ned 
till vänster om föraren — den är inte 
i vägen, men inte heller speciellt lätt 
att nå.

Motorn startas när man trampar 
kopplingspedalen i botten. Det är en 
detalj som verkar finurlig i första 
taget, men åtminstone i början tram
pade jag gång på gång oavsiktligt 
pedalen i botten, så att startmotorn 
slog till medan bilmotorn gick. Det 
lät illa och var förmodligen inte nyt
tigt för startdrev och kuggkrans. 
Denna detalj kan säkerligen lätt änd
ras av de vagnägare som så vill.

Med relativt låg vikt, en enkel kraf
tig sidventilmotor och överväxel fann 
jag Ramblern vara en snabb bil. Den 
visade mycket god smidighet i stads
trafik och accelerade kvickt från låga 
farter på direkt växel.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar:

0-50 km/tim 8 sek; 0-80 km/tim 17,5 sek; 0-100 km/tim 33 sek med överväxeln urkopp- 
lad. Med inkopplad överväxel: 0 — 100 km/tim 32 sek.

Acceleration på enstaka växlar:
20-50 35-65 50-80 65-95 Växel Totalt ut-
km/tim km/tim km/tim km/tim Ettan växlförh.

11,4
— — — — Tvåan 7,14

5,5 sek 6 sek — — Trean 4,375
8 » 8 » 9 sek Trean
— — 13 » 17 sek +överväxel 3,06

Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 110
vid en verklig fart av 17 30 42 57 73 87 99

Fart vid 1 000 varv/ 
min km/tim 

13,3 
21,2 
34,6

49,5

Vägmätaren visade 7 % för lång körsträeka.

Bromskraften var, uppmätt med pendelinstrument på betongväg,
32 % vid 15 kg pedaltryck, 46 % vid 25 kg och 80 % vid 40 kg.

Strålkastarnas ljusstyrka bedömdes tillräcklig för ca 80 km/tim vid medelmåttiga sikt- och 
vägförhållanden.

TV-betyg på NASH RAMBLER: 
SÄRSKILT BRA:
— gott utrymme för de åkande 

trots måttlig totallängd.
— trevlig att köra, smidig i sta

den och snabb på landsväg.
— överväxeln underlättar omkör

ningar och ger ganska tyst 
gång.

— stor bensintank ger lång kör- 
sträcka mellan påfyllningarna.

INTE SÅ BRA:
— bagagerummets inredning före

faller illa planerad och är inte 
skonsam mot reseffekterna

— motorhuven skymmer fram- 
flyglarna.

— »hard-toppens» kabrioletföns- 
ter ger inte lika god tätning 
som i en sedan.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Nash Rambler Country Club 
Sedan, med överväxel.

Tillverkare:  Nash Motor Div., Nash- 
Kelvinator Corp, USA.

Generalagent:  Nordiska Automobil
AB, Stockholm.

Skatt:  212 kr/år.
Mått: Axelavstånd 254 cm, spårvidd 

fram 135 cm, bak 134,7 cm. Längd 448 
cm, bredd 186,7 cm, höjd 150 cm. Mark- 
frigång 19,7 cm.

Vikt: Tjänstevikt (körklar med fö
rare) 1.250 kg, motsv. effekttalet 66% 
hk per ton. Lastad vikt (körklar med 5 
pers. + 5X15 kg bagage) 1.605 kg, 
motsv. 51% hk per ton.

Byggnadssätt: Självbärande karosseri 
av pressad stålplåt med svetsade fogar. 
Två dörrar, alla sidfönster helt sänk- 
bara, ingen sidstolpe vid dörrens bak
kant. Bagagerum i bakänden, åtkomligt 
utifrån.

Motor:  Sexcyl, fyrtakts, vattenkyld
sidventilmotor, cyldiam 79,37 mm, slag- 
längd 95,25 mm, slagvolym 2,835 lit, 
kompr.förhåll 7,25. Max effekt 83 hk 
vid 3 800 varv/min, motsv. 29 hk per li
ter slagvolym. Max vridmoment ca 19% 
mkg vid 1 600 varv/min. Medelkolvhas
tighet 3,17 m/sek vid 1 000 varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling; växel
låda med 3 växlar framåt, varav två 
synkroniserade och alla tystgående; 
växelspak på instrumenttavlan invid 
ratten; överväxel.

Hjulställ:  Fram separatfjädring med 
tvärställda hjullänkar, spiralfjädrar och 
tubstötdämpare; bak stel axel med 
langsgående bladfjädrar och tubstöt
dämpare.

Styrning: Styrväxel med skruv och 
rulle; ratten på vänster sida; fyra ratt
varv mellan fulla framhjulsutslag; vänd
cirkelns diam 12,5 m, mätt vid yttre 
framdäckets utsida.

Bromsar:  Hydraulisk fotbroms med 
6,19 dm2 sammanlagd bromsarea, motsv. 
4,95 dm2 per ton tjänstevikt. Hand
bromsspaken påverkar bakhjulsbrom- 
sarna mekaniskt.

Elsystem: 6 volt, generatoreffekt 200 
watt, 90 amp-tim batteri.

Ringdimension: 6,40X15".
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Modernistisk inredning. Motorn startar 
när kopplingen trycks i botten och trean 
går automatiskt in när gasen går i botten.

Mindre tilltalande. Reservhjulet verkai 
malplacerat och grejorna skyddas dåligt.

På landsväg körde jag mestadels på 
överväxel — då är varvtalet föga mer 
än 2.000 v/m vid 100 km/t och motorn 
hörs inte mycket; fartvinden gav 
emellertid visselljud i fönstertätning- 
arna vid högre farter. Vagnen är inte 
extremt tystgående, men ljudnivån är 
inte heller så hög att den blir irrite
rande på långturer.

Jag tyckte bra om överväxeln; på 
öppen, god väg fick vagnen rulla på 
med en »naturlig marschfart» av ca 
100 km/t och gav då intryck att kun
na fortsätta i åratal utan ansträng
ning. Accelerationen på överväxeln är 
inte av det slag som får ryggstöden 
att knaka — men man går blixt
snabbt ned på direkta trean genom 
att trampa gasen i botten, varvid en 
elektrisk kontakt slår ifrån överväx
eln. Detta är till stor nytta för kvicka 
omkörningar; nedväxlingen sker 
automatiskt utan att man behöver 
röra kopplingspedalen och accelera
tionen på den direkta trean är till
räcklig för att tydligt underlätta de 
flesta omkörningar. När man vill 
återgå till överväxeln är det bara att 
lätta på gasen ett par sekunder — 
personligen tycker jag att den auto
matiska uppväxlingen då tar litet för 
lång tid; detta obetydliga skönhets- 
fel kompenseras av den snabba ned
växlingen, som är viktigast ur kör- 
säkerhetssynpunkt.

Mätningarna visade att acceleratio
nen upp till 80 å 90 km/t blir bäst 
utan överväxeln (som emellertid kan 
användas från ca 50 och uppåt). Det 
är meningslöst att på direkta trean 
dra upp farten till 100-km-strecket; 
man når kvickast dit genom att släp
pa in överväxeln vid ungefär 80 — 
varvid mätaren visade knappa 90.

Kopplingen var utmärkt smidig och 
behaglig. Det gick bra att starta på 
tvåans växel till vardags.

Bromsarna var av det förträffliga 
slag som arbetar mjukt och kraftigt 
utan överdriven servoverkan. De är 
inte rikligt dimensionerade och mat
tades något vid uppvärmningen un
der bromsproven, men de väckte mitt 
förtroende under en snabb långtur. 
Bromspedalen kräver inte stor kraft 
— 40 å 50 kg på pedalen räcker vid 
nödbromsning.

Styrningen var mjuk och aningen 
elastisk; vagnen har understyrnings- 
karaktär även med fullt lass och hål
ler kursen väl, också i sidvind.

Fjädringen ger behaglig åkning 
utan stötar, nickrörelser eller över
driven gungning. Nashen kränger 
något i kurvor, men känns tillräckligt 
stabil även för folk som kör ganska 
fort.

Sikten från förarsätet störs i någon 
mån av en fyllig och hög motorhuv, 
som skymmer framflyglarna vid par- 
keringsmanövrer — i övrigt ser man 
bra. Bakfönstret är stort och ger god 
sikt vid backning.

Nash Rambler är smidig och lätt
hanterlig i stadstrafik och en akt
ningsvärd kilometerslukare på lands
väg. Den är modernistisk i stilen samt 
lätt och trivsam att köra — inte 
minst i utförandet med överväxel, 
som gör de ständiga omkörningspro- 
blemen på svenska vägar lättare att 
reda ut.
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W O L S E L E Y  4/44

Endast kylaren är kvar av den traditionella Wolseley-stilen, 
karossen kunde lika gärna vara italiensk eller amerikansk.

Den traditionsrika WolselejTabri- 
ken har med typ 4/44 släppt kon

servativa engelska ideal och skapat 
en vagn av kontinental europeisk typ. 
Pontonkarosseriet har enkla linjer 
och kunde lika gärna finnas på en 
amerikansk eller italiensk vagn. Det 
är blott fronten — med sitt om Wol- 
seleys traditionella kylarform påmin
nande luftintag — och de sparsamt 
använda kromornamenten som skvall
rar om att detta är en bil från de 
brittiska öarna.

Dörrarna är ovanligt breda och det 
är mycket lätt att stiga i och ur vag
nen. Till detta bidrar sätenas skinn
klädsel, som är mindre sträv än tyg 
och gör det lätt att sätta sig bekvämt

tillrätta. I bakvagnen finns ett fäll
bart mittarmstöd; två personer har 
där mycket gott armbågsrum, fast 
utrymmet är i minsta laget för tre 
vuxna under längre resor. Vagnen 
har två separata framstolar; ställer 
man dessa överens kan tre personer 
sitta i bredd. Arrangemanget har 
mest teoretiskt intresse, ty i så fall 
blir det ganska trångt för föraren. 
Framsätenas ryggstöd hade med för
del kunnat vara mer urskålade än de 
är — visserligen hade då bara två 
personer fått plats i framvagnen, men 
å andra sidan hade dessa suttit sta
digare i sidled. Framsäteskamraten 
fick ta stöd med händerna när jag 
utnyttjade möjligheterna att ta kur
vorna i god fart.

Dörrlister och frontkarm av pole
rat ädelträ samverkar med skinn
klädseln för att skänka interiören en 
gedigen och trivsam prägel — härvid
lag är vagnen typiskt brittisk. Alla 
fönster är stora, så att man har god 
sikt utåt.

Förarens sikt kan jag ge gott betyg 
(men jag kunde inte se högra fram- 
flygeln utan att luta mig åt höger). 
Vindrutans sidstolpar är ganska höga 
och inte störande breda. Backspegeln 
sitter bra till och har bländfritt glas, 
men den är så liten att man inte får 
hela den bild av vägen bakom vagnen 
som den stora bakrutan ger möjlig
het till.
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Bagagerummet ger gott och väl det 
utrymme man kan vänta hos en mo
dern bil av denna storlek och det är 
väl disponerat. Reservhjulet står ver
tikalt på ena sidan. Bränslepåfyll
ning sker genom en liten låsbar lucka 
på vänstra bakflygeln.

Motorn har de flesta delarna ge
mensamma med MG Midgets motor: 
den har dock endast en förgasare och 
ger ungeför 10 hk mindre effekt än 
sin berömda systermaskin. Det är 
enligt min personliga mening skada, 
dels därför att 4/44 :ans vägegenska- 
per skulle räcka till för en vassare 
motor, dels emedan accelerationen 
inte är imponerande. I gengäld är 
vagnen ytterst smidig.

I stadstrafik ger den utmärkta 
kopplingen och de genomgående sto
ra utväxlingsförhållandena nära nog 
lika mjuk gång vid låg hastighet som 
om motorn varit sexcylindrig. För att 
accelerera kvickt från låg fart när 
det blir en öppning i trafiken får 
man emellertid gå ned på tvåans 
växel. Här kommer jag in på en de
talj hos vagnen som jag inte blev 
förtjust i, nämligen rattväxelspaken. 
Den är ganska lång och har stor rö
relse. Mekanismen känns elastisk och 
det är inte säkert att man exempelvis 
från trean får in tvåan kvickt och 
exakt. Mekanismen passar därför inte 
den som tycker om att kunna växla 
snabbt. De som föredrar en relativt 
stor, långsam och mjuk rörelse hos 
växelspaken trivs antagligen bättre 
med denna detalj på Wolseleyn.

Nyss nämndes de stora utväxlings

förhållandena. De har smidigheten i 
stadstrafik på sitt kreditkonto men 
måste debiteras för att vagnen inte 
når höga hastigheter på växlarna 
utan att motorn blir ganska högljudd. 
Den börjar låta ilsken från 50 km/tim 
och uppåt på tvåans växel och vid 65 
sätter ventilslammer in. På trean får 
motorn en hårdare ton vid 70 å 75. 
Toppfarten på direkt växel tycks lig
ga vid 115 å 120 km/tim. För den som 
åker fort skulle Wolseleyn bli ännu 
trivsammare att köra på landsväg 
med ett mindre utväxlingsförhållan- 
de i bakaxeln. Som vagnen nu är till
talar den framför allt de bilister som 
kör jämnt och lugnt. En marschfart 
av 100 km/tim tycks vagnen mycket 
väl tåla.

Wolseleyn ligger bra på vägen — 
bakhjulen följer vägbanan och håller 
sig på plats även vid hård fart i kur
vorna. Krängningen i skarpa krökar 
är obetydlig.

Styrväxeln är av kuggstångstyp 
och ger stor precision. Ratten går 
relativt lätt vid parkering och i tvära 
hörn, trots att den bara behöver vri
das 2% varv mellan fulla framhjuls- 
utslag. Som på många andra vagnar 
med kuggstångsstyrning finns en 
friktionsanordning i styrväxeln för 
att dämpa vibrationer från vägen. 
Den ger en lätt tröghet åt hela meka
nismen, märkbar när man kör rakt 
fram. På det hela taget är emeller
tid 4/44: ans styrinrättning av hög 
klass.

Bromsarna hejdade vagnen med 
tillräcklig kraft och tog jämnt på alla

fyra hjulen. De kräver ganska stor 
pedalkraft vid nödbromsning; det 
bör inte vara svårt att behandla des
sa bromsar rätt på vinterföre. De 
bromsbelägg som var monterade hade 
en tendens att mattas vid upprepade 
hårda bromsningar; de visade också 
en obetydlig tendens att hugga första 
gången de användes på morgonen.

Körställningen fann jag trivsam 
och reglagen satt inom bekvämt räck
håll; undantag: ventilationsluckans
manöverspak, som föraren har svårt 
att nå. Rattens signalhornsring sit
ter tyvärr så till att man emellanåt 
ofrivilligt kommer åt den, med en 
kraftig hornsignal som följd. Vagnen 
har hängande pedaler. De var väl pla
cerade och behagliga att använda.

Strålkastarna visade sig mycket 
bra, fastän en och annan mötande 
tycktes finna halvljuset störande 
starkt. Två dimlampor ingår i stan
dardutrustningen; de sitter ett styc
ke lägre än strålkastarna och ger 
vitt ljus, inte gult.

Värmesystemet prövades och be
fanns vara effektivt. Fläkten var 
kraftig och luftströmmen från den 
kan delas upp mellan framvagn och 
vindruta eller också tillföras enbart 
vindrutan eller enbart de åkande. 
Värmereglagen är inte svåra att kom
ma underfund med.

Wolseley 4/44 är en sober och vår
dat utförd vagn av modernt snitt. 
Köregenskaperna medger god genom- 
snittsfart, men vagnens karaktär är 
ändå främst tillrättalagd för familje- 
bruk och ett lugnt körsätt.

Pontonformen ger inte bara ett modernt intryck, den ger också 
litet luftmotstånd. Dimljus och vindrutespolare är standard.
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Wolseley 4/44 har bra körställning och bra 
styrning. Växelspaken — som på bilden syns 
i ettans läge — har rörelser i största laget.

Bagageutrymmet är väldisponerat med släta 
och pegamiodklädda innerväggar som sko
nar resväskorna. Plats för verktyg till höger.

P R O V R E S U L T A T :
Acceleration genom växlar: 0 — 50 km/tim 11 sek; 0 — 80 km/tim 24 sek; 0 — 100 km/tim 36 sek. 

Acceleration på enstaka växlar:
20-50
km/tim

35-65
km/tim

50-80
km/tim

65-95
km/tim

Växel Total
utväxl.

Fart vid 1 000 varv/min 
km/tim

— — — — Ettan 19,51 6
7,5 sek 8 sek — — Tvåan 11,55 10,2

10,5 » 10,5 » 11 sek _ Trean 7,72 15,3
18,5 » 18,5 » 19,5 » 23 sek Fyran 5,13 23
Fartmätaren visade 20 35 50 65 80 95 110 km/tim

vid en verklig fart av 17 31 44 58 72 86 101 km/tim

Vägmätaren visade ca 8 % för kort vägsträcka.

Bromskraften uppmättes på provrullar till 46 % av vagnvikten vid 15 kg pedaltryck, 62 % av 
vagnvikten vid 25 kg pedaltiyck, 94 % av vagnvikten vid 50 kg pedaltryck, med pendel
instrument på betongväg till ca 20 % va vagnvikten vid 15 kg pedaltryck, ca 32 % av vagn
vikten vid 25 kg pedaltryck, ca 55 % av vagnvikten vid 50 pedaltryck, 70 % av vagnvikten 
vid 70 kg pedaltryck.

Strålkastarnas ljusstyrka var tillräcklig för en hastighet av ca 85 km/tim vid medelgoda väg- 
och siktförhållanden.

TV-betyg på WOLSELEY 4/44:

SÄRSKILT BRA:

— Rymligt karosseri, smakfullt 
och gediget inrett.

— Utmärkt fjädring och en styr
inrättning med precision gör 
vagnen körsäker och snabb på 
landsväg.

— Riklig och bra utrustning in
går i priset, t. ex. ventilerande 
värmesystem, dimlampor, mun
stycken för vindrutespolare.

INTE SÅ BRA:

— Motorn hörs rätt kraftigt vid 
höga varvtal.

— Rattväxelspaken har otillräck
lig precision för snabb växling.

— Backspegeln är i minsta laget 
och utnyttjar inte det stora 
bakfönstrets siktmöjligheter.

VAGNBESKRIVNING:

Typ:  Wolseley 4/44 fyradörrars Sedan.

Tillverkare:  Wolseley Motors Ltd,
Cowley, Oxford, England.

Generalagent:  Förenade Bil, Malmö.

Mått: Axelavstånd 29 cm, spårvidd 
fram 128,7 cm, bak 129,5 cm. ängd 439,4 
cm, bredd 155 cm, höjd 155 cm.

Vikt: Tjänstevikt 1 210 kg (körklar 
med förare å 70 kg), motsv. effekttalet 
381/» hk/ton. Lastad vikt 1 480 kg (kör
klar med 4 pers. å 70 kg -f- 4X15 kg 
bagage), motsv. effekttalet 31^å hk/ton.

Byggnadssätt: Självbärande karosseri 
av pressad stålplåt med svetsade fogar. 
Fyra dörrar, fyra sittplatser bagagerum 
i bakvagnen, åtkomligt utifrån. Motorn 
framtill; bakhjulsdriven.

Motor:  Fyrcylindrig vattenkyld topp- 
ventilmotor, cylindermått 66,5X90 mm; 
slagvolym 1 250 cm3; kompr.-förhåll. 
7,2; 461å hk vid 4 800 varv/min, motsv. 
37 hk per liter slagvolym. Max vridmo
ment 8,1 m/kg vid 2 400 varv/min. Me
delkolvhastighet 3 m/sek vid 1 000 
varv/min.

Kraftöverföring: Skivkoppling; fyra
växlar framåt, varav tre tystgående och 
synkroniserade; rattväxelspak; öppen 
kardanaxel; hypoidväxel i bakaxeln.

Styrning: Styrväxel med kuggstång; 
ratten på vänster sida; 2% rattvarv mel
lan fulla framhjulsutslag. Vändcirkel- 
diam. åt vänster 11,3 m, åt höger 11,5 
m, mätt vid yttre framdäckets utsida.

Fjädring:  Fram seperatfjädring med 
tvärlänkar och spiralfjädrar; bak stel 
axel med längsgående bladfjädrar; 
hydr. tubstötdämpare för alla hjul.

Bromsar:  Lockheed hydrauliska, fram 
med två motställda backar; total broms
area 6,77 dm2, motsv. 5V2 dm2 per ton 
tjänstevikt. Handbromsspaken påverkar 
bakbromsarna mekaniskt.

Elsystem: 12 volt (Lucas), 51 amp- 
tim batteri.

Ringdimension: 5,0X15".
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CHEVROLET
Frånsett några minuters körtur i 

Stockholms södra utkanter, främst 
ägnade åt studier av Powerglide — 
den turbinväxellåda som för fjorton
hundra kronors extra utlägg befriar 
ägaren till en Chevrolet från besvä
ret att växla själv — var det ganska 
länge sedan jag hade tillfälle att köra 
någon Chevrolet.

Nu gällde det en tvåtimmarstur 
med en 1953 års fyra-dörrars sedan 
av 2100-serien, försedd med vanlig 
växellåda. Vagnen hade bortåt 300 
mil på vägmätaren och var således 
just inkörd.

Här var alltså USA:s bestseller 
bland bilar — i USA en vagn i låg 
prisklass, här i Sverige en 15.000-kro- 
norsbil. Sedan decennier har fabri
katet över hela världen byggt upp ett 
gott anseende för pålitlighet och slit
styrka. Vägegenskaperna har däremot 
knappast väckt entusiasm hos bilfolk 
med sportmässiga synpunkter på va
let av vagn. »Chevan» är en världs- 
succé denna fåtaliga köparkategori 
förutan.

Nu visste jag att Chevrolet för ett 
par år sedan ändrat rätt avsevärt på 
vagnens hjulställ, men uppriktigt 
sagt väntade jag inte de egenskaper 
som visades vid provturen.

Bättre vägegenskaper än väntat!

På slingrande vägar i Roslagen fick 
Chevroleten sno genom svepande kur
vor och snäva krökar, på asfalt och 
grusväg, med normal fart och under 
rätt hård press. Och det gick galant! 
Obetydlig krängning i kurvorna ... 
god styrprecision ... inget självsvåld 
hos bakvagnen ... möjlighet att stad
ga vagnen med hjälp av tvåans växel 
upp till 80 km/tim! Jag tror det är 
på tiden att sluta rynka på näsan åt 
amerikanska bilars vägegenskaper — 
Chevrolet är på den punkten i dag 
fullt jämbördig med europeiska vag
nar.

Fyra och ett halvt rattvarv mellan 
fulla framhjulsutslag är kanske i 
mesta laget när det gäller att parera 
ett bakvagnskast — men jag fann

inget behov för stora rattparader ens. 
när vagnen drogs hårt genom snäva 
kurvor med löst grus! Styrutväxling- 
en bör, såvitt jag kan bedöma, inte 
förorsaka några problem ens på halt 
vinterföre om vagnen körs vettigt.. 
Att styrningen är behagligt lättgåen
de vid parkeringsmanövrer är själv
klart — det skall vara en mycket späd 
lilja som verkligen behöver den ser- 
vostyrning som kan fås som extraut- 
rustning (1.350 kronors pristillägg) 
Ratten snurrar tillbaka av sig själv 
efter ett gathörn.

Kursstabiliteten på rak väg är ut
märkt — även i sid vind. I kurvor kan 
gropig vägbana någon gång orsaka 
studsning hos bakaxeln; uppgiften 
skall tas som en nosig och opartisk 
testförares minnesanteckning, ty 
Chevrolet förtjänar inte någon direkt 
anmärkning på den punkten.

Tyst gång vid alla farter.

Motorn går tyst och det nya karos
seriet orsakar ganska litet vindbrus
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Chevrolet har en lugn och ren instrumentpanel med vål 
koncentrerade mätare. Bilden visar power-glide-mo- 
dellen med väljarspak för den automatiska växellådan.

—- även vid 80 å 90 km/tim kan ven- 
tilationsrutorna få stå öppna, ty det 
vanliga visseiljudet från dem är di
skret och hindrar inte samtal med 
»vanlig röst». Gatsten ger mullerljud 
i vagnen, men jag vet nästan ingen 
bil som går riktigt tyst på det slaget 
av vägbeläggning och Ghevroleten 
tycks mig tystare än flertalet.

Mina långa ben hade härligt utrym
me och jag fann förarsätet mycket 
bekvämt. Alla reglage satt bra till 
och fotterna hade god plats vid pe
dalerna. Instrumenttavlan är över
skådlig och jag satt värde på att am
peremeter och oljemanometer inte 
var ersatta av signallampor — nå, 
det är kanske mest en personlig 
smakfråga!

Inredningen var mycket välgjord; 
arbetet var fullt ut så väl gjort som 
vagnens svenska pris gör skäligt. Ny- 
lonklädseln var behaglig och den 
»tygmönsterpressade» gummimattan 
i framvagnen en trevlig nyhet. Båda 
framdörrarna kan låsas med nyckel 
utan risk för att man låser sig själv 
ute — en detalj som man uppskattar 
på trånga parkeringsplatser.

Bromsarna var effektiva, fastän 
jag fann dem litet för »ivriga» i min 
smak — de tog rätt kraftigt redan 
vid litet pedaltryck och det kan be
tyda bekymmer på isgata; det är myc
ket möjligt att detta ändrar sig när 
bromsbeläggen blivit ordentligt in- 
slitna. Å andra sidan behövde jag 
inte ta i hårt för att få full broms
verkan vid ett tvärt stopp och för 
vanlig bromsning räckte det med att 
»smeka pedalen».

Med 106 hästkrafter för att dra 
tjänsteviktens 1.630 kilon — hela 65 
hk pr ton — är Chevrolet snabb i 
accelerationen. Toppfarten är troligen 
ungefär 135 km/tim, men viktigare 
för svenska ägare är bilens förmåga

att timme efter timme avverka snabb
vägar med sådär 110; det kommer väl 
till pass vid utlandsresor.

En behaglig all-round-bil.

Chevrolet är en mycket bekväm 
och behaglig bil. Utrymmena är rik
liga, inredningen gedigen, vagnen går 
tyst och man åker lugnt — nästan 
helt stötfritt och utan överdrivna 
gungrörelser. Provbilen hade bak
fjädrar av exporttyp och 6-lagrade 
däck på alla hjul. Med den amerikans
ka fjäder- och ringutrustningen går 
vagnen troligen ändå mjukare — 
personligen skulle jag dock inte 
vilja mista den fasthet i bakvag
nen som exportfjädrarna ger. Bilen 
är tillräckligt stor, komfortabel och 
snabb för att vara en härlig lång- 
färdsvagn, det kunde jag konstatera 
under bortåt tio mil på Uppsalavägen. 
Ändå känns den inte stor som ett hus 
när man skall ta sig fram på trånga 
stadsgator. Motorn är smidig och drar

jämt och kraftigt vid låg fart. Man 
kan utan svårighet starta på tvåans 
växel och lägga in trean efter tjugo— 
trettio meter. Den som vill kan köra 
hela da’n utan att växla! Ute på 
landsvägarna trivs bilen lika bra vid 
110 kilometers fart som vid 60—70; 
vägegenskaperna är såpass goda att 
vagnen snarare hjälper än stjälper 
föraren i en oväntad, svår trafiksi
tuation.

Chevrolet tar dålig vägbana och 
tjälskott med jämnmod och utan att 
tappa humöret — en smula hänsyn 
mot vagnen ifråga om farten på ur
usel väg är allt som behövs för att 
bilen skall verka oberörd och föraren 
känna sig lugn för skadegörelse.

Bilen byggs i Stockholm av ameri
kanska delar och jag tror man kan 
påstå att om det är någon skillnad 
på de USA-byggda och de Sverige- 
byggda Chevroletvagnarna, så är den 
skillnaden inte till svenska köpares 
nackdel!

Den solida Fisher-karossen tål många års på
frestningar på svenska vägar utan gnissel. I år 
har närmare 2 000 »Chevor» sålts i Sverige.
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STUDEBAKER
C H A M P I O N

r

Under motorhuven finns Studebakers beprövade sidventilsexa på 
86 hk — 61 hk för att sätta fart på ett ton av vagnvikten.

Ahhh ..., så flott» — eller kortare 
sagt »asflott» — låter allmänna 

omdömet när en av Studebakers 
1953:or kommer glidande i trafiken. 
Dessa nya vagnar ser »annorlunda» ut 
— har de till äventyrs också andra 
egenskaper än amerikanska bilar i 
allmänhet?

Svaret på frågan har har vi sökt 
genom en tvåtimmars provtur med 
en Champion kupé, en karosserityp 
som är lägre byggd än den vanliga 
sedanen på samma chassis.

Den är ovanligt lågt byggd, men 
utrymmena har blott i ett avseende 
lidit av detta — är man tre i fram- 
sätet får mittpassageraren sitta med 
benen snett framåt höger, ty växel
lådan bildar en stor puckel i golvet.

Bagageutrymmet är väl tilltaget, 
man sitter bekvämt, takhöjden är 
fullt tillräcklig och sikten framåt 
god; högra framskärmen syns från 
förarsätet.

Den låga taklinjen bereder ingen 
svårighet när man skall stiga i och 
ur; för att ta sig in i baksätet måste 
man dock ödmjukt kröka rygg. 

Studebaker har enligt vår åsikt se-
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Studebaker Champion 1953 är med sin svepande linjer 
en verklig ögonfägnad. Det lågbgggda karosseriet medför 
att vagnens tyngdpunkt ligger lågt. Köregenskaperna är 
amerikanska med en lagom lätt europeisk anstrykning.

dan åratal tillbaka de bäst ordnade 
instrumenttavlorna bland alla ameri
kanska bilar; 1953 års Champion hål
ler samma stil.

Bilens huvudmått är 5,13 m längd, 
1,77 m bredd och 1,43 m höjd. Tjäns- 
tevikten är 1.410 kg och med den be
prövade sidventilsexan på 86 hk un
der motorhuven finns 61 hästkrafter 
för att sätta fart på ett ton av vagn
vikten. Det är en god, om än inte 
överdådig siffra — Champion är av
sedd att vara en ekonomisk bil.

Accelerationen är utmärkt i jäm
förelse med medelstora europeiska 
vagnar, medelgod efter amerikanska 
begrepp — yankees med stora krav 
på acceleration väljer givetvis den 
större modellen med 120 hk V-8-mo- 
tor, som för övrigt också kan fås i 
Sverige. Den vagn vi körde hade över
växel.

Det lågbyggda karosseriet medför 
att hela bilens tyngdpunkt ligger lågt 
och den kränger nästan inte alls i 
kurvorna. I det avseendet kan nya 
Studebaker mäta sig med en hel rad 
europeiska vagnar med erkänt goda 
vägegenskaper.

I övrigt antecknades på plussidan 
en utmärkt växlingsmekanism med 
korta, precisa rörelser hos spaken un
der ratten. Vagnen nådde ca 80 
km/tim på tvåan. På trean kommer 
den förmodligen upp i 120 km/tim 
eller så, medan man på överväxeln 
kan köra över 130 när vägarna det 
tillåter.

Fabriken säger att dessa nya vagnar 
har typiskt amerikanska köregenska- 
per. Kupén föreföll dock mindre ut
präglat under styrd än de flesta ame
rikaner. Vi fann att Champion klara
de sig utmärkt i hög fart på krokiga 
grusvägar — den var trevlig att köra 
och beredde inte föraren några svå
righeter. Bakvagnen sladdar villigt 
men sällan ofrivilligt och vagnen 
känns välbalanserad. Den påverkas 
inte i störande grad av stark sidvind.

Styrningen är lättgående och be
haglig; precisionen är tillräcklig för 
normal landsvägskörning. Bromsarna 
fungerade bra.

Karosseriet var väl isolerat mot 
både motorsurr och vägljud — det 
vanliga åskmullret på gatstensbelägg- 
ning lät i det här fallet som åska på

avstånd. Karosseriets form är tydli
gen aerodynamiskt gynnsam, ty vind
bruset vid hög fart var inte iöronen- 
fallande och men kunde köra ganska 
fort med öppna fönster utan obehag
ligt drag. Med överväxeln inkopplad
— och följaktligen lågt motorvarvtal
— gick vagnen mycket tyst och be
hagligt.

Med överväxeln i funktion blir ac
celerationen givetvis sämre än på di
rekt växel. Trampar man gasen i bot
ten kopplas överväxeln automatiskt 
ur och man har den direkta växelns 
bättre acceleration till förfogande 
utan att behöva röra växelspaken. 
Detta ger föraren utmärkta möjlig
heter till kvicka omkörningar. När 
man sedan lättar på gasen träder 
överväxeln åter automatiskt i funk
tion.

1953 års Studebaker Champion är 
en trevlig bil med ovanligt och slå
ende yttre. Köregenskaperna är ame
rikanska med lätt europeisk anstryk
ning. Bilen ställer inte alls några 
krav på sportmässig körteknik; varje 
bilist kan njuta av dess goda egen
skaper.
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Tekniska data i tabellform

Bilmarknaden har kommit i normala spår — de flesta märken finns för omgående 
leverans och t. o. m. amerikanska vagnar kan köpas för svenska kronor. Bilspe
kulanterna kan åter välja och vraka bland märkenas mångfald. Teknikens Värld 
har därför gjort denna sammanställning av de viktigaste uppgifterna om de bil
märken som i dag finns att köpa i Sverige. På grund av det labila prisläget har 

vi ansett det säkrast att inte ta med priserna i denna sammanställning.

MÄRKE, MODELL OCH TILLVERKNINGSLAND
Cyl. antal, 
typ, ven
tilsystem

MOTOR 
Cyl. vo

lym i
cm3

Hkvid
varv/min.

Tj. vikt 
i kg.

AC 2-lit. 4-dörr. Saloon, England 6 R, tv 1991 75/4500 c:a 1400
ACE 2-sits. Sport, England
Generalagent: SVECIA BIL & MOTOR AB, Stockholm

6 R, tv 1991 85/4500

Alfa Romeo 1900, Sport, 4-dörr. Sedan, Italien 4 R, tv 1884 80/4800 1220
Alfa Romeo 1900 C, 2-dörr. Coupé 4 R, tv 1884 100/5500 1120
Alfa Romeo 2500, Gran Tourismo, 2-dörr. Coupé 
Generalagent: BONNIERS BILBOLAG, Stockholm

6 R, tv 2443 105/4800 1600

Allard Palm Beach 21 Z, 3-sits. 2-dörr. Kabriolet 6 R, tv 2262 68/4000 950
Allard Monte Carlo, Saloon, England

Generalagent: AB INGVAR BERGENGREN, Stockholm

V-8, tv 
(Lincoln- 

motor)

5203 205/4200

Alvis TA 21, 4-dörr. Saloon, England 
Generalagent: AB GJESTVANG & Co., Stockholm

6 R, tv 2993 83/4000 1610

Armstrong-Siddeley Sapphire, 4-dörr. Saloon, England 

Generalagent: AB A. WIKLUND, Stockholm

6 R, tv 3445 1- förg.: 
125/4400
2- för g.: 

155/4400

1650

Aston Martin DB 2, 2-dörr. Coupé, England 
Generalagent; BONNIERS BILBOLAG, Stockholm

6 R, tv 2580 125/5000 —

Austin A 30, 4-dörr. Sedan, England 4 R, tv 803 30/4800 790
Austin A 40, Somerset, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1200 42/4500 1120
Austin A 70, Hereford, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 2199 68/3800 1390
Austin Healey 100, 2-dörr. Sportkabriolet 
Generalagent•• AB HANS ÖSTERMAN, Stockholm

4 R, tv 2660 90/4000 c:a 1025

Bentley Mark VI, 4-dörr. Saloon, England 

Generalagent: AB A. WIKLUND, Stockholm 

(Förklaringar på sid. 64)

6 R, 
halvtopp

4566 2100



MÄRKE, MODELL OCH TILLVERKNINGSLAND
Cyl. antal, 
typ, ven
tilsystem

MOTOR 
Cyl. vo

lym i
cm3

Hkvid
varv/min.

Tj. vikt 
i kg.

BMW 501, 4-dörr. Sedan, Tyskland 
Generalagent: AB FÖRENADE BIL, Malmö

6 R, tv 1971 65/4400 1430

Borgward-Hansa 1800, 2-dörr. Limousine, Tyskland 4 R, tv 1758 60/4000 1230
Borgward-Hansa 1800, 4-dörr. Limousine 4 R, tv 1758 60/4000 1250
Borgward-Hansa 1800, 2-dörr. Sportkabriolet 4 R, tv 1758 60/4000 1240
Borgward-Hansa 1800, Herrgårdsvagn 
Generalagent: WULF & Co. AB, Vänersborg

4 R, tv 1758 60/4000 1280

Bristol 401, 2-dörr. Coupé, England
Generalagent: AB HANS ÖSTERMAN, Stockholm

6 R, tv 1971 85/4500 1340

Buick Century. U.S.A. V-8, tv 
m. Dynaflow

5230 195/4100
200/4100

c:a 2000

Buick Super V-8, tv 
m. Dynaflow

5230 177/4100
182/4100

c:a 2000

Buiek Roadmaster

Generalagent GENERAL MOTORS NORDISKA AB, Stockholm

V-8, tv 
Dynaflow 
standard

5230 200/4100 c:a 2000

Cadillac Serie 62, 4-dörr. Sedan, U.S.A.
Generalagent: GENERAL MOTORS NORDISKA AB, Stockholm

V-8, tv 5420 230/4400 c:a 2200

Champion 400, 2-dörr. Sportkabriolet, Tyskland 
Generalagent: AB MOTORTILLBEHÖR, Stockholm

2 R 398 15/4000 620

Chevrolet Serie Two-Ten, 4-dörr. Sedan, U.S.A.

Generalagent • GENERAL MOTORS NORDISKA AB, Stockholm

6 R, tv 
m. Powerglide

3860 110/3700
120/4000

c:a 1650

Chrysler Windsor de Luxe, 4-dörr. Sedan, U.S.A. 6 R, sv 4332 119/3600 1860
Chrysler New Yorker de Luxe, 4-dörr. Sedan 8 V, tv 5426 235/4400 1900
Chrysler Custom Imperial, 4-dörr. Sedan 
Generalagent:

AB NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK, Nyköping

8 V, tv 5426 235/4400 2150

Citroen 2 CV, 4-dörr. Frankrike 2 B, tv 375 9/3800 600
Citroen Berline 11 Normale, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1911 57/4250 1250
Citroen Berline 11 Sport, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1911 57/4250 1190
Citroen Berline 15/6, 4-dörr. Sedan
Generalagent: AUTOMOBILES CITROEN AB, Stockholm

6 R, tv 2867 77/3800 1470

De Soto Diplomat Custom, 4-dörr. Sedan, U.S.A. 6 R, sv 3570 100/3600 c:a 1575
De Soto Powermaster, 4-dörr. Sedan 6 R, sv 4107 116/3600 c:a 1775
De Soto Fire Dome, 4-dörr. Sedan 
Generalagent •• FÖRENADE BIL AB, Malmö

AB MOTORINDUSTRI, Stockholm

8 V, tv 4524 170/4400 c:a 1959

DKW Limousine Special, 2-dörr., Tyskland 
Generalagent AB NORDISK AUTOIMPORT, Stockholm

3-cyl. 2-t. 896 34/4000 c:a 900

IFA F 8, 2-dörr. Sedan, Östtyskland 2 R 
2-takts

690 20/3500 880

IFA F 9, 2-dörr. Sedan 

Generalagent:
SVENSKA BIL & TRAKTORIMPORTEN, AB, Stockholm

3 R 
2-takts

900 30/3800 970

Dodge Kingsway Custom, 4-dörr. Sedan, U.S.A. 6 R, sv 3570 100/3600 c:a 1545
Dodge Coronet V 8
Generalagent: PHILIPSONS AUTOMOBIL AB, Stockholm

V-8, tv 3960 150/4000 c:a 1670

EMW, 340/2, 4-dörr. Sedan, Östtyskland 6 R, tv 1971 57/— 1340
EMW, 372/2, 2-dörr. Sportkabriolet 
EMW stationsvagn
Generalagent: AB EMW-AGENTUREN, Stockholm

6 R, tv 1971 57/— 
55/—

1210
1350

Ferrari 250 Europa, 2-dörr. Coupé, Italien V-12, tv 2963 210/6300 1150
Ferrari 250 Mille Miglia
Generalagent: TORE BJURSTRÖM, Örebro

V-12, tv 2953 250/7200 900
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MÄRKE, MODELL OCH TILLVERKNINGSLAND
Cyl. antal, 
typ, ven
tilsystem

MOTOR 
Cyl. vo

lym i
cm3

Hk vid 
varv/min.

Tj. vikt 
i kg.

Fiat 500 C, Convertible, Italien 4 R, tv 570 16,5/4400 c:a 650
Fiat 1100 A & B, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1089 36/4400 900
Fiat 1400, Standard, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1395 44/4400 1190
Fiat 1900, Standard, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1901 60/3700 1250
Fiat 1100, TV 4 R, tv 1089 50/5200 c:a 900
Fiat 1400 Diesel
Generalagent; SVENSKA FIAT AB, Stockholm

4 R, tv 1900 40/3200

Ford Populär, 2-dörr. Sedan, England 4 R, sv 1172 34/4000 850
Ford Nya Anglia 4 R, sv 1172 36/4400 810
Ford Nya Prefect 4 R, sv 1172 36/4400 835
Ford Consul, 4-dörr. Sedan 4 R, tv 1508 47/4400 1170
Ford Zephyr, 4-dörr. Sedan 6 R, tv 2262 68/4000 1235
Ford Taunus, 12 M, 2-dörr. Sedan, Tyskland 4 R, sv 1172 38/4250 940
Ford Vedette, 4-dörr. Sedan, Frankrike 8 V, sv 2160 68/4800 1350
Ford Customline Fordor, 4-dörr. Sedan, U.S.A. 
Generalagent • FORD MOTOR Co., Stockholm

6 R, tv 115/3900

Goliath GP 700 E., 2-dörr. Sedan, Tyskland
Generalagent. NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK, Nyköping

2 R, 2-takts 
dir.insprutn.

688 29/4000 1000

Gutbrod Superior 700
Generalagent •• AUTOROPA AB, Malmö

2 R, 2-takts 
dir.insprutn.

658 30/4300 770

Hillman Minx, 4-dörr. Saloon, England 
Generalagent: ERNST GRAUERS AB, Stockholm 

HJ. WALLIN AB, Göteborg

4 R, sv 1265 37,5/4200 1032

Hotchkiss Anjou, 13/50, 4-dörr. Sedan, Frankrike 4 R, tv 2312 70/4000 1590
Hotchkiss Anjou, 20/50, 4-dörr. Sedan 
Generalagent; AB MOTORINDUSTRI, Stockholm

6 R, tv 3485 95/4000 1750

Hudson Jet, U.S.A. 6 R, sv 5048 160/3800 c:a 1900
Hudson Hornet, 4-dörr. Sedan
Generalagent: AB HANS ÖSTERMAN, Stockholm

6 R, sv 3310
2-förg.

104/3800
114/3800

1380

Humber Hawk Mark V, 4-dörr. Sedan, England 4 R, sv 2267 58/3400 1432
Humber Super Snipe Mark IV, 4-dörr. Sedan 
Generalagent: ERNST GRAUERS AB, Stockholm 

HJ. WALLIN AB, Göteborg

6 R, tv 4139 116/3600 1895

Isetta Autoscooter, 4-hjulig, Italien
Generalagent: SVECIA BIL & MOTOR AB, Stockholm

1 dubbelkolv 
2-takts

236 9,5/4500 c:a 390

Jaguar Mark VII, 4-dörr. Saloon, England 6 R, tv 3442 160/5200 1800
Jaguar XK 120, Super Sport
Generalagent: FREDLUNDS AUTOMOBIL AB, Stockholm

6 R, tv 3442 160/5200 1260

Jowett Jupiter R 4 4 B, tv 1486 65/5000 c:a 900
Jowett Jupiter, 2-sits. Kabriolet
Generalagent: NORDISKA AUTOMOBIL AB, Stockholm 

AB MOTORTILLBEHÖR, Stockholm 
ALPEN GUNDERSEN, Göteborg

4 B, tv 1486 63/4500 1000

Kaiser Henry J. Corsair, 2-dörr. Sedan, U.S.A. 6 R, sv 2641 80/3800 1260
Kaiser Manhattan, 4-dörr. Sedan
Generalagent: AB HANS ÖSTERMAN, Stockholm

6 R, sv 3706 118/3650 1650

Lancia Aurelia, 4-dörr. Sedan, Italien 6 V, tv 1754 56/4700 1230
Lancia Grand Tourisme
Generalagent • FALL AI AB, Stockholm

6 Y, tv 1991 80/5000

Lincoln Capri och Cosmopolitan, U.S.A.
Generalagent: FORD MOTOR COMPANY AB, Stockholm

V-8, tv 5203 205/4200 —■

Lloyd LP 400 och LS 400 S., Tyskland
Generalagent: NORDISKA AUTOMOBIL AB, Stockholm

2, 2-takts 386 13/3750 570

Marathon Corsaire, 2-dörr. Coupé, Frankrike 
Generalagent: BONNIERS BILBOLAG, Stockholm

2 B, tv 500 42/5300 Tomvikt: 
c:a 495

Mercedes-Benz 170S-V, Tyskland 4 R, sv 1767 45/3600 c:a 1300
Mercedes-Benz 170S-D 4 R, Diesel 1767 40/3200 c:a 1350
Mercedes-Benz 180 4 R, sv 1767 52/4000 c:a 1225
Mercedes-Benz 220 6 R, tv 2195 85/6000 —
Mercedes-Benz 300 6 R, tv 2996 125/— 1850
Mercedes-Benz 300 S
Generalagent • PHILIPSONS AUTOMOBIL AB, Stockholm

6 R, tv 2996 150/4850
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MÄRKE, MODELL OCH TILLVERKNINGSLAND
Cyl. antal, 
typ, ven
tilsystem

MOTOR 
Cyl. vo
lym i

cm3

Hk vid 
varv/min.

Tj. vikt 
i kg.

Siata 208 S., Italien
Generalagent • SVECIA BIL & MOTOR AB, Stockholm

V-8, tv 
(Fiat)

1996 110/6000 . —

Simca 9 Aronde, 4-dörr. Sedan, Frankrike 4 R, tv 1221 45/4400 1040
Simca 9 Aronde Sport Coupé 4 R, tv 1221 51/4800 c:a 1050

Generalagent: PHILIPSONS AUTOMOBIL AB, Stockholm

Singer SM 1500, 4-dörr. Sedan, England 4 R, tv 1497 58/4600 c:a 1300
Singer SM 1500 Roadster, 2-dörr. Sportkabriolet 4 R, tv 1497 58/4600 c:a 950

Generalagent •• AB A. WIKLUND, Stockholm

Skoda 1200, 4-dörr. Sedan, Tjeckoslovakien 
Skoda 1200 Stationsvagn

4 R, tv 1221 36/4000 1140 it 
1200

Generalagent •• NORDISKA AUTOMOBIL AB, Stockholm

Standard Vanguard, 4-dörr. Saloon, England 4 R, tv 2088 68/4200 1350
Standard 8 4 R, tv 803 26/4500 790
Standard 10 4 R, tv 948 36/— —
Standard Vanguard Diesel
Generalagent:

AB NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK, Nyköping

4 R 
förkammar- 
diesel

2092 40/3000 c:a 1425

Studebaker Champion, 4-dörr. Sedan, U.S.A. 6 R, Sv 2779 85/4000 1410
Studebaker Commander, 4-dörr. Sedan 8 V, tv 3812 120/4000 c:a 1550
Studebaker Landcruiser, 4-dörr. Sedan 8 V, tv 3812 120/4000 1630

Generalagent: AB GJESTVANG & Co., Stockholm

Sunbeam-Talbot 90, 4-dörr. Saloon, England 
Sunbeam-Talbot Alpine Sport Roadster
Generalagent: ERNST GRAUERS AB, Stockholm

4 R, tv 2267 77/4100
80/4200

1460
1410

HJ. WALLIN, Göteborg

Triumph Sport, 2-dörr. Sportkabriolet, England 4 R, tv 1991 90/4800 1040
Generalagent :

AB NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK, Nyköping

Vauxhall Wyvern, 4-dörr. Sedan, England 4 R, tv 1507 43,5/4000 1150
Vauxhall Velox, 4-dörr. Sedan 6 R, tv 2262 65,5/4000 1210

Generalagent: GENERAL MOTORS NORDISKA AB, Stockholm

Willys Aero Eagle, U.S.A. 6 R, 
halvtopp

2648 90/4200 1350

Willys Aero Ace
Generalagent •• AB SCANIA YABIS, Södertälje

6 R 
halvtopp

2648 90/4200 1350

Volkswagen, 2-dörr. Limousine, Tyskland 4 B, tv 1192 30/3400 810
Volkswagen Kleinbus 4 B, tv 1192 30/3400 1120

Generalagent: AB SCANIA VABIS, Södertälje

Wolseley 4/44, 4-dörr. Sedan, England 4 R, tv 1250 46/4800 1234
Wolseley 6/80, 4-dörr. Sedan 6 R, tv 2214 80/4600 1390

Generalagent •• FÖRENADE BIL AB, Malmö

Volvo PV 444 E. 2-dörr. Sedan, Sverige 4 R, tv 1420 44/4000 1050
Volvo PV 445, Duett 4 R, tv 1420 44/4000 1140
Volvo PV 831, Droska 6 R, sv 3670 90/3600 1860

Generalagent: AB VOLVO, Göteborg

ZIM, 4-dörr. Limousine, Ryssland 6 R, sv 3480 90/3600 2080

Generalagent.* AB GRADUR, Stockholm

FÖRKLARINGAR:

B = Boxermotor, motor med horisontellt motlig- 
gande cylindrar.
R = Rak motor, med alla cylindrarna i en rad.
V = V-motor, cylindrarna i två rader, vilka med 
varandra bilda ett V.
SY = Sidventil, eller stående ventil.

TV = Topp ventiler, eller hängande ventil. 
Kabriolet = Bil med nedfällbart tak. 
Sedan = Bil, helt täckt.
Coupé = Bil helt täckt eller med ett säte. 
Saloon = Engelsk beteckning för täckt bil.

Yid TY :s testningar sker kontrollen av hastighetsmätare, vägmätare, bromsar 
och strålkastare bos Biltekniska Provningsanstalten i Stockholm.
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