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Ilmiömäistä voimaa kehittää tama pieni
mutta vankka ja kestävä 4 sil. 1 litran moot-
tori. — Kiihtyväi syys on harvinaisen hyvä,
johtuen vaunun pienestä kokonaispainosta.

JUVÄQUATRE 1939.
Ihanteellinen pikkuvaunu. Kuuluisa ranskalainen maku on luonut sopusuhtaisen,
hillityn loisteliaan ulkonäön, jota ei ennen ole tavattu pikkuvaunujen joukosta.
Ajo-ominaisuudet ovat ennätyksellisen hyvät, johtuen järkiperäisestä paino-
jaoittelusta, poikittaisjousituksesta ja suhteellisen suuresta raidevälistä, joka on
sama edessä ja takana.

Erillinen etujousitus on yhtä yk-
sinkertainen kuin nerokas. Siinä
on ainoastaan kaksi liikkuvaa osaa
ja kolme voitelupistettä.

Renaulfn kuuluisaa korirakennetapaa on käytetty tässäkin mallissa,
joten sen tarjoama tila riittää ihmeteltävän hyvin neljälle hengelle.
Leveät ovet helpottavat sisään- ja ulosastumista.
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Hinta Mk.

Moottori hv.: 30
Silinteriluku: 4
Sil. läpim. ja iskun pituus: 58x95
Silinteritilavuus: 1.003
Silinterikansi: Äluminia
Puristussuhde: 6.5:1
Kaasuttaja: Solex — Bistarter
Polttoainesäiliön tilav.: 27
larrui Mekaniset
Huippunopeus km/t.: 95/100
Polttoaineen kulutus: 7
Akseliväli: 2.350
Raideväli: 1.160
Vaunun suurin pituus: 3.730

» » leveys: 1.400
» » korkeus: 1.500

Etuistuimen leveys: 1.160
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Peruuttaja 19x13x18
35x18x27

Jäähdyttäjän tilav.: 9
Olykammion tilav.: 2,5
Vaunun paino: 750
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SOCIETÉ ANONYME DES USINE RENAULT on sen yhtiön nimi joka val-
mistaa kuuluisia Renault-autoja, jotka vuodesta 1898 ovat kuuluneet maailman
valiomerkkien joukkoon. Renault on maailman vanhimpia autonvalmistajia, ja
Renault-tehtaat Parisin edustalla, joissa on 40.000 työläistä, on maailman suu-
rimpia alallaan.

Renault vaunut valmistetaan kaikilta osiltaan omissa tehtaissa tai tytäryhtiössä,
ja raaka-aineet saadaan omista kaivoksista ja metsistä y.m. joten ostajan hy-
väksi tulevat kaikki valmistuksen ja hallinnan keskityksestä johtuvat säästöt.
Näistä huomattavista säästöistä johtuu että Renault korkeasta laadusta, huo-
mattavista parannuksista ja täydellisestä varustelusta huolimatta on voinut pitää
tunnetusti halvat hintansa.
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