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MOTOR

___—___mecilinders
Boring en slag
Cilinderinhoud ..........Compressie verhouding .....Maximum vermogen (DIN)
Maximum koppel (DIN)

Kleppenbediening

Plaats kleppen ..........Aantal - plaats - nokkenas
Bediening

Inlaat

opent{
sluit

Klepafstelling bij
controle distributie
Klepspeling bij koude
motor

Uitlaat
Inlaat
Uitlaat
Inlaat
Uitlaat

Ontsteking - type ........Aantal kontaktpunten
Ontstekingsvolgorde
Vaste voorontsteking
Centrifugaal vervroeging
Contactpuntafstand
Bougies - type

Bougiedraad
Elektrode afstand
Benzine toevoer

Carburateurs - aantal - type

Luchtfilter -type

Smering - type

Pomp - aantal - type

Olie - filters - aantal

Koeling - type

Regeling
Ventilateur

CHASSIS

Koppeling -type

Afmeting frictie-voering
Versnellingsbak

Overbrengingwerhoudingen. . . .

Cardanassen - aantalVoor
Koppeling - aantal - plaats135 C 000, viertakt benzine
Steekassen - aantal - plaats . . . .

Differentieel - type
Overbrenging

V6 - onder een hoek van 65°
92,5 x 60 mm.
2418 cm3
9:1
180 Pk bij 6600 omw/min
22 kgm. bij 4600 omw/‘min

Remmen

Diameter remschijf
Hangend in cilinderkoppen
4 - bovenliggend in cyl. koppen
Door tandwielen en 2 distribu-
tiekettìngen
40° B.D‚P.
52° O.D.P‚
53° O.D.P.
31° B.D‚P.
0,50 mm.
0,50 mm.
0,20 mm.
0,40 mm.

Aantal blokjes per schijf
Totale remoppervlakte

Remdrukregalaar
Handrem - werking
Bediend door ..........Voorwielophanging
Type veer ............Schokbrekers - aantal -type VR .

Achterwielophanging
Type veer ............Schokbrekers - aantal - type AR .

Stabilisatoren — aantal
Plaats stuur
Type bediening - overbrenging . .

Draaicirkel
Aantal omwentelingen stuurwiel
van aanslag tot aanslag

Thyristor ontsteking met verdeler
2 sets
1 - 4 - 2 - 5 — 3 - 6
10°
30° 1 20
0,32 —.' 0,38 mm.
Marellikoud CW9LP/CW2GOL

„…maai CW8LP/CW2GOL Vele ' type
Champion NGY koud: N60Y Toespoor onbelast

14 x 1,25 mm,
Camber onbelast

0 5 ‘— 0 6 mm Caster onbelast

Elektrische benzinepomp met Ba“denmaa‘
_

drukrege|aaf ' Bandenspanning voor_______
3. Weber 40 DNCFG, vertika- Achter
le tweedubbele carbura-
teurs met mechanische
choke en acceleratiepomp

Droog, met verwisselbaar ele—
ment
Onder druk, met gesloten car-
terventilatie
1. Tandwielpomp
{ 1. zeef aan oliepomp2
1. Full flow filter

Spanning
Wisselstroomdynamo
Spanningsregelaar
Accu - aantal - capaciteit
Startmotor, nominaal vermogen
Bendix bediend door ......Aantal tanden - overbrenging

Gesloten koelsysteem. radia-
teur, horizontaal liggende
koelpijpjes met axpansietank-
je. Circulatie d.m.v. water-
pomp
d.m.v. thermostaat
zelfdenkend

Gewicht

Maximum toelaatbaar totaal ge-
wicht
Voorastltuk
Achterasdruk
Aantal zitplaatsen
Maximum draagvermogen
Maximum snelheid
Klimverrnogcn ..........Maximum toelaatbaar aanhanggew.

Enkelvoudige droge plaatkop-
peling met diafragma druk-
groep
228 x 155 min.
5 vooruith 1 achteruit
1. 2,901 gesynchroniseerd

! ‚763 gesynchroniseerd
1,301 gusynt:hvoniseerd
1 gesynchroniseerd

2
3.
4

5 . 0,874 gesynchroniseerd
A, 3,070

Belangrijkste Gegevens

Spanning voor volt)olaste wagen.
Bij gebruik van de wagen door één persoon kan de spanning op
de achterbanden "10! 0,2 kg/cm2 verlaagd worden.

2 {1 flexibele koppeling
1 centrale steun

2 - achter
Sperdifferentieel
met schuine vertanding - 9/43

Geventileerde schijfremmen
Door pedaal — hydraulisch ge—

scheiden remsysteem met va-
cuum rembekrachtiger en rem-
drukregelaar
Voor 270 mm.
Achter 280 mm.
2

voor 204 cm2
Achter 113 cm2
Gebouwd in remcircuit achter
Op achterremschijven
Hefboom - mechanisch
onafhankelijke vering
schroefveer
2 - hydraulisch - telescopisch
onafhankelijk
Schroefveer
2 - hydraulisch - telescopisch
2 - stangen voor en achter
Normaal links
Worm en schroef - 16,4:1
1 1,6 m.

3

Magnesium 6‘A" x 14"
+4 __' +6 mm.
+0°10' _'— +0°50‘
+3O10' ;- +3°50'
ER/70 "VR14S Radiaal CN36
2,2 kg. cm2
2,2 kg. cm2

ELEKTRISCHE UITRUSTING

12V
900 W
Automatisch
1 - 77 Amp.u.
1,5 kw.
Elektrisch relais
11 -1:12,18

GEWICHT EN PRESTATIES

800 kg.
900 kg.
4 + 40 kg. bagage
320 kg.
Boven 205 km/uur
Circa 55%
geremd ongeremd
1100 kg. 650 kg.
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