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Een wereldprimeur is de AOD, dé automatische overdrive 'transmissie. Deze. bak. bespaart tien procent
brandstof in vergelijking met een gewone automati7' 7..
sche

;

-*

"Nieuw is verder een elektro-

Jüsch

instrumentenpaneel' dat

tal van functies verricht. Revolutionair is de sleutellqze por-

tierafsluiter,

het zogenoemde
Entry System", dat
werkt via een computer met cij-

fercombinaties.

daar aan de over» Men heeft
de grote plas bepaald

.-

kant van

niet stilgezeten, maar kennelijk
Naarstig gezocht naar een passend antwoord op General Mo-

tors' gedurfde introduktie van
kleine auto's met dwarsgeplaatste motoren en voorwiel-

aandrijving.
" Het bijzondere. aan de automatische overdrive transmissie,
AOD zoals, de Amerikanen het
systeem noemen, is dat hij de
derde versnelling voor 60 procent en de vierde, de overdrive,
Voor 100 procent mechanisch
~-y■■-.
overbrengt.
Z Dit houdt in dat tijdens het
schakelen de verliezen als gevolg van slip in de koppelomvormer geheel worden geëlimineerd. Dit heeft ten gevolge dat
het brandstofverbruik met tien
■procent daalt. Het rendement is
derhalve een stuk hoger. ; 7 t
~"
De vier nieuwe modellen zijn
7de Lincoln Continental, de Continental Mark 5 (voor het eerst
7ook in een vierdeursuitvoering),
de Thunderbird en de Cougar
.XR-7.
:,.7. ."
*" In doorsnee zijn ze zon 40 centimeter korter en 300 tot 450 kilogram lichter dan hun voorgangers. Deze ingreep is niet ten
koste gegaan van de binnenruimte. In tegendeel, die is groter dan voorheen. Dit is ook het

"

die men in verschillende uitvoe■, levert
variëren' van
’26.258 tot-’51.205 in standaard
uitvoering, exclusief BTW.
De afzet van Ford USA automobielen in Nederland had vooreen paar jaar 7geleden niets te
betekenen. In 1976 waren het er
namelijk nog maar. 72 stuks.
Niet iets om over te schrijven
naar. de kleinzoon van Henri
ringen

.*..>*,'.-■,".
Ford. 7
Ford Nederland moest er dan
bok wat aan doen om het getij te
keren. Aartsvijand Genaral Motors ging het immers beter af.

In 1977besloot men met de gebroeders Hessing van Hessing:
De Bilt BV, succesvolle zaken-1
mensen onder meer als verkopers van Rolls Royce, in zee te

..

gaan.

:

:

Hessing De Bilt BV nam de
hele Ford USA-busmess over en
zie, wat Ford Nederland niet gelukte (ze had het apparaat er
ook niet voor), lukte wèl de De
Biltsegebroeders. ■'■'.
■In 1978 steeg de verkoop tot
730 voertuigen en dit jaar' verwacht mét 1688 USA-automobielen te verkopen. Onvermeld
mag niet blijven dat de sympathieke Hessings het dollargetij
mee hebben gehad. ! ; '..
De firma zit er boven op. Getuige het stunt je met de Mercury Capri, het luxe broertje van
de succesvolle Ford Mustang.'
Hessing-is de enige firma in
Europa die deze auto in Nederland verkoopt. ..".».■'■.'■ ;.;>ï
Technisch is de Capri gelijk

doorWIM BONT

7

aan de Mustang. Onder de kap
van de beide merken huizen al
naar gelang hun uitvoering

. -

twee nieuwe motoren. Het zijn
de 3.3 liter zescilinder lijn en de
4.2 literVB-machine. Ze zijn res-'
pectievelijk voorzien van vierversnellingsbak en een automa7
tische transmissie.
De Mercury Capri onderscheidt zich vooral door een ander front. De afmetingen zijn
overigens gelijk aan .de Ford
Mustang. De Capri levert men
ook in een Rally-uitvoering. De
Mustang-. en :de Capri-prijzen
variëren van 19.905 tot 21.609
gulden, exclusief BTW.

■■

"

De Mercury Capri driedeurs sedan f'astback van'Ford
Hij onderUSA, het luxe broertje van de Ford
scheidtzich onder meer dooreenanderfront. :'

pmikenmoepr ubliek

De stijlvolle, maar voor Europese begrippen toch nog grote wagen, Ford Thunderbird tweedeurs hardtop.'
7

.

"Steeds meer niet-treinreizigers bezoeken een stations-restauratie om er voor een redelijke prijs
(meestal onder het tientje) snel te eten. Dit constateert
de heer DA. Broèckhuizen, direkteur van de NS-dochteronderneming Servex, die alle tachtig Nederlandse

stationsrestauraties exploiteert.

"Een nieuwe markt van klanten wordt gevormd doorkamerbewoners, oudere alleenstaanden en ook echtparen, waarvan
man en vrouw werken en die als
zé 's avonds uitgaan niet altijd

.

-s-.-jy-rV'y
'.
zelfkoken.
T.7„Vlug een hapje eten, daar
gaat het deze klanten evenals de
treinreizigers meestal om en op
snelheidzijn de restauraties van
oudsher ingesteld", aldus de
heer Broèckhuizen.
~7NJet-treinreizigers kunnen de
stationsrestauraties 's middags
na half zes meestal goed bereiken, omdat dan de overdag door
auto's van forensen in beslag

genomen parkeerplaatsen vrij

zijn.

""Met het oog op het aantrekken
van nieuwe klanten 'zijn. vele

.stationsrestauraties

de laatste
"tijd, verbouwd en anders ingelicht De cafetariastijl heeft

:
duidelijk afgedaan, het wacht-

Fietsen met
de hand
Sturen met je voeten en fietsen
WBt je handen., het is weer
eens vaat anders, vond de Ita-

liaanse fietsenontwerper

An-

tonio Spagnuolo uit Milaan.
Hij toont hier een met de hand
aangedreven fiets, die hij aanprijst met de mededeling, dat
tet. S» goed is' voor de armspieren en het bovenlichaam
om om deze manier te fietsen.

fh passant onturierp Sapgnuok> ook nog eventjes een.kin'der/tetsje, dat hij zijn kleindochter liet showen:
„De fietsenhandel is nog niet
*tuk' win het ontwerp. Het is
"te; onticvrper
niet
gelukt
«emand te inte-

resseren

voor
terieproduktie,

maar wie weet.
komt. het daar
nog eens van.'

■ ■".

'

'

kameridee ook. Gestreefd wordt
naar wat meer „warme gezelligheid" met kleedjes pp tafel, een
warme vloerbedekking, nieuw
houten meubilair en zover dat
in Nederland kan naar bediening met een glimlach.
„Door het brengen van oudHollandse gerechten, zoals hutspot met klapstuk, capucijners
of bruine bonen met spek,' boerenkool met worst (voor 8,15)
blijken we" aldus de Servex direkteur „tegemoet te komen aan
een grote vraag. Daarnaast worden in de grotere restauraties
ook meer uitgebreid menu's gebracht, maar de "vlugge hap"
zoals de Honki Tomki
een
doet
aangeklede hamburger
het toch hetbest." '..
In het algemeen hebben we de
prijsstijgingen in vijf jaar tot 15
a 20 percent beperkt", aldus de
heerBroèckhuizen. „Dat kon alleen dankzij een enorme omzet,

——

die in die vijf jaar met 50 percent steeg en door een efficiënte
organisatiie." ;;
Per, jaar worden in de stationsrestauraties -14 miljoen
kopjes koffie geserveerd en 6
miljoen kroketten verorberd, i
De keukenomzet overschrijdt de
26miljoen gulden.
Af en toe worden speciale ac-

-

-

km per

- .
"

uur.. een:brandstof■'%
:

verbruik op van 1 op 10,9 voor de
1400-versie met de,vierbak'en 1
op 11.6 voor de uitvoeringen met
een vijfbakstransmissie bij een
snelheid van 120km per uur. :.v:

'

; "Ah:
door.
Han van den berg

Het front van de Lancia Delta met een duidelijke eigen
stempel. De grilleisvanroestvrij staal.

***********************************************

■De onafhankelijk vering 7"is
rondom van het McPerson-systeem.-Voor een goede antiroest.behandeling en ventilatie-: en

.

verwarmingssysteem 7'y y heeft
Lancia bij Saab,>in7Zweden
leentjebuur gespeeld.''
' Het remsysteem 7- vóór schij-

—

'zogenoemde „low-profile" type
in de maten van 165/70 SR 13'
met uitzondering van de 1300
.met de 4-bak, de eenvoudigste
uitvoering, die uitgerust is met
145SR 13radiaalbanden.
'De Delta is tot in de kleinste
details bijzonder, netjes afgewerkt'Het interieur is modern
en' vooral functioneel van vormgeving, iets waarin de Italiaanse
ontwerpers meesters zijn.. Het
praktische dashboard is met een

VVN:

ties gevoerd, nu in oktober is
jeen.Belgische' maand op stapel
gezet. In vele restauraties staan
op de spijskaarten ■"'■ gerechten
zoals Waterzooi,'Belse flensjes,'
varkensbiefstuk a la Tyl Uilenspiegel en op elk' station" kan
men Luikse wafels bij de koffie
bestellen, of. Belgisch Trappis'.'.",*■ 7 :
tenbier drinken.

.

-

■
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wordt niet door de Wegenwacht
overgenomen, daar de meeste
autoverzekeringen daar al in

'

x

Als gevolg van deze uitbreiding van service, waarop men
buiten' de eigen woonplaats. in
heel Nederland een beroep kan
doen," wordt de. Wegenwacht
naar 33 gulden.

-'

van 729

dePeugeot3os.
7 De levering begint

binnenkort
'in: Italië.'De Nederlandse liefhebbers zullen nog even in de

wachtkamer moeten.7Verwacht
wordt dat voor jde| Delta' hier
zon 18.000 gulden voor de goedkoopste en zon 20.000, gulden
voor de, duurste uitvoering zal

worden gevraagd.'-77
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TEL: 010 131222.

Wisselaar Credietbank, Avenue Concordia 22 Rotterdam.-
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'. Betaling per kwartaal mogelijk
"■ Voor al uw financieringen en hypotheken
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Strevelsweg 41b Rotterdam
:--'.' 7=l
Tel. 010-BSSOIB privé: 01833-1032
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Tel: 01110-2281— Zierikzee.
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AUTOVERZEKERINGEN vanaf 200 gulden.

: .
mag het stadslicht branden-in
parkeren. Tijdens het

$

TTEL: 010-137880
service)

"alleen", mag; wel
Stadslicht.
worden, tijdens het H

'gebruikt.

-
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komt te vervallen. De NHB gaf
ook recht op vervoer.van. personen en voertuig bij aanrijdingsschade. Die vorm van hulp

verhoogd

-

■

zachte stof bekleed, men zal er
geen ijzer in vinden.";
y Voor wat de interieurafmetingèn betreft kan de Delta wedijveren met auto's als de Giulietta, dë Audi 80, de Renault 18 en

.

|ï

E \/oor goedkope
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ü

combinatie met het dimlicht v
Het is van het grootste belang,
dat de koplampen goed zijn afgesteld om een eventuele verblindende werking van het dimOm op te vallen -aldus veilig licht te voorkomen. 7
; Nog zon vaste regel, die Velen
Verkeer,- moeten auto's binnen
de bebouwde kom bij duisternis, blijken te vergeten: bij ;dichte
maar. ook overdag |bij schememist af sneeuwval moet binnen
ring of donker .weer met dimen buiten de'j bebouwde » kom
licht rijden. Vergeet niet, dat het naar keuze groot licht of dim-7
gebruik van stadslicht alleen, al licht '■', worden;',, gevoerd. ; (Van
dichte mist is al sprake als er
geruime tijd niet meer is toegestaan. ?7 ',y .«
minder dan 200 meter zicht is) V'
'■■ '.'."
,-,'s Nachts bij dichte Nmist of
sneeuwval moet binnen en buiten de bebouwde kom het dim".
,/,
licht branden. Gebruik dan belicht,
geen
7
groot
slist
..'
aldus
VVN, want in het donkerkaatst
5
KoperstraatlS
1 &3L&S]
de I mist 'dé stralen van' groot H
■'"■ S
bij N.S. Station Alexanderpolder,
licht; grotendeels terug,' waardoor de autobestuurder zichzelf
kan verblinden.'
" Nog niet
zó lang geleden was
y.
A-:-y"' .-:.=;
j... ■:■',
maar "> IV mistachterlicht: toege- ■s„ 7■" ;■■ '- : io
tijd
staan. Sinds enige
mogen
Herhaling
twee^van dié rood uitstralende
lichten worden, -gevoerd: jDe
ledereen met een vast
yS;
j_Aa'
■'■'■''f
,
IS
U'S
automobilist is vrij om te kiezen g
inkomen komt hiervoor
5
tussen,een of .twee mistachter'7in aanmerking. --'-■;-■. S;
"tnuprkracht
=
lOVerKracni
lichten, maar verplicht zijn ■ze | '■'
Direkt geregeld.
$"-§;
niet:'. :■:"■-■':
'.-"■''■,
W. M. v.d. Linde
"'"■ ,-': .:.■'■:
van
de
'A. Mistachterlichten friogen; al~.■■■ .'. Tel, 263977 -265459-7
leen branden '■', bij 't dichte mist,' .!"'
(ook 's avonds)reklame
7:
.'■'-- ,
:'.'..
'5=7

Hulpbrief (NHB), een aanvullend dokument bij het Wegenwacht-lidmaatschap, dat nu

contributie

bruikers. Het is in de namiddag
alweer vrij donker en de kans
op mist wordt groter, niaar veel
en
automobilisten,'- fietsers
bromfietsers, hebben' hun verlichting nog niet laten controlekan gebeuren bij de garage of de fietsenmaker, maar ook
bij verschillende afdelingen van
VVN, die; verlichtingscontroles
organiseren, waarbij deskundigen gratis de verlichting bekijken.
7.' ',7"7.- ':

.Tot nu toe was deze hulpverlening geregeld in de Nationale

voorzien. ,»

:, "Laat je zien,' is in deze tijd
van het jaar weer hét dringende
advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) aan alle wegge-

'-, Dat

Wegenwacht...düurder,.
maar beter.. "■
''

-

'Lat je
zien'

ren..; -:.'.v,

Voortaan zal de Wegenwacht,
swanneer
een auto gestrand is en

niet direct te repareren is, zorgen voor het vervoer van de inzittenden en voor het wegsiepen
van de wagen.
■:-"-:--.-i
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7 Lancia geeft

Sfeer komt terug in de stationsrestauratie

De ANWB Wegenwacht gaat

Nederland brengt';->

.

machines leveren | respectievelijk een vermogen van 55 kW (75
pk) en 62,6.kW(85 pk). De top-,
prestaties liggen op 155 en 160

Advies

'haar service per 1 januari 1980
belangrijk uitbreiden.

':
:ié"f'*it£Jl

''

.-

is
ven en achter trommels
voorzien van een bekrachtiger.
De radiaalbanden zijn van- het

WW: SERVICE BREDER,
CONTRIBUTIE HOGER

'.:': Deze service geldt ook als de
bestuurder ziek is geworden.
Wanneer de inzittenden dan
niet binnen redelijke termijn
verder kunnen reizen,' zorgt de
ANWB .voor een vervangend
chauffeur,' die hen naar de
plaats van bestemming binhen

.

hische ontsteking.
De. dwars 'voorin 'geplaatste

—-

’

De wegligging van de nieuwe
Lancia Delta is bijzonder góéd.
Op het'
bochtige parcours
langs de Italiaanse Middellandse Zeekust lag de goed ogende
„5-deurswagen". aan de weg gekleefd. De precieze besturing, de
licht";bedienbare 'versnellingsbak en de J.stilte" die binnen in
de wagen; heerste,; maakte de
proefritten van de verschillende
types tot een', waar i genoegen.
Een langere test moet deze eerste gunstige indruk natuurlijk
nog bevestigen. '" y
Lancia is een zelfstandig werkend onderdeel van het Fiatconcern. Men koestert het merk als
Het dashboard in Italiaanse stijl is overzichtelijk en
de leverancier van elite automobielen. ■'■■-. -.-■ i
functioneel ingericht, onder het afsluitbare kastje is
:7' Het bestrijkt dan ook het deel nog aflegruimte voor kleine dingen. Het toiletspiegeltvan'de markt waar de kopers
':. 7-.■"■-' je bevindtzich in de deksel van het kastje.
doorgaans niet op een paar centen méér of minder kijken! Daar
moet dan"; wel kwaliteit, tegenover staan. '■■':',-... y.yy '":
; Naast de Beta's en de Gamma's miste Lancia echter 'og een
kleinere ] auto, die ten slotte 50
procent van'de automarkt bestrijkt. In de bovenste regionen
van die markt | moest nog een
plaatsje' zijn voor een' kleinere
auto a la Golf maar dan met het
typische .Lancia-etiket, 7 duidelijk herkenbaar als de' aparte,
compacte auto. En dat is onmiskenbaar de Delta.
- '-.V yy De modi geïntegreerde bumpers vormen een onderdeel
j .Onder de fraaie motorkappen van de wielbakken. Ze zijn
vervaardigd van een kunstyan de drie versies huizen weliswaar Fiat Ritmo-machines, al stof en kunnen een botsing van 5 km per uur opvangen
zijn ze dan door de Lancia-inge'Jf7,:' zonder dat er vervorming optreedt. yTyff
nieurs'aangepast'en technisch
verbeterd.: Voor de rest is het
aan.de Delta alles Lancia wat de
'-[."
klok slaat."
*' "' ""■'
"Hety duidelijk 'herkenbare
koetswerk 'is van de hand van
de beroende Italiaanse ontwerper Giugiaro. De 'afmetingen
van de wagen zijn: lengte 3885,
breedte 1620 en hoogte 1380 mm,
terwijl de wielbasis 2475 mm is.
Een praktische eigenschap lis
dat de achterbank kan worden
neergelaten, waardoor een grotere bagageruimte ontstaat.
y Er zijn drie modellen met een
keus uit twee motoren: de 1300
cm3met een vier- en een vijfversnellingsbak en een 1500 cm3
mét een vijfbak en een electro-

.

_

Staionsreu

.-

geval met de kofferruimte.'.
De prijzen van deze wagens

imnde arkt

zeer.

"Tord USA verrast vriend en vijand met een reeks

[.wereldprimeurs: een automatische versnellingsbak
met overdrive, lancering (in de duurdere klasse) van
vier nieuwe modellen," kleine zuinige motoren, een
"computergestuurd controle systeem, het EEC 111, dat
'onder meer nauwkeurig de ontsteking, het gasmengsel
en de toevoer van lucht naar de uitlaatgaskatalysator
"recelt.
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Motto van

verkeer: 'Laat jezien:'.
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sneeuwval of. andere weersomstandigheden die; het' zicht beperken tot minder dan 50 meter.:
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