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Den fenomenala kraftkällan är denna 4
cyl. 1. lit. motor, vilken utvecklar en förvå-
nansvärd styrka. — Accelerationsförmågan
är ovanligt stor på grund av vagnens låga
totalvikt.

JUVÄQUATRE 1939.
"Den mesi fulländade småvagnen" Den berömda franska smaken har kom-
mit till uttryck i ett harmoniskt, enkelt men elegant utseende, som tidigare ej
funnits i denna storleksklass.
Solitt lådchassis av banbrytande konstruktion.
Utomordentliga vagegenskaper tack vare rationell viktfördelning.

De individuellt fjädrande fram-
hjulen är av sinnrikt enkel kon-
struktion med endast trenne rör-
liga leder. Inga komplicerade
upphängningsmetoder hava kom-
mit till användning. —

Renaults berömda rymliga karosserier hava varit förebild även för
denna modell, som har ett gott utrymme för fyra personer. — De
breda dörrarna möjliggöra ett lätt in- och utstigande.

Motorns Hkr.: 30
Cyl. antal : 4
Cyl. diam. och slaglängd .... 58x95
Cyl. volym : 1.003
Cyl. lock : Aluminium
Kompressionstal: 6.5:1
Förgasare: Solex—Bistarter
Bensintankens volym Itr.: .... 27
Bromsar: Mekaniska
Topphastighet km t.: 95/100
Bensinförbrukning Itr.: 7
Axelavstånd: 2.350
Spårvidd: 1.160
Vagnens totallängd : 3.730
Vagnens totalbredd: 1.400
Vagnens tota Ihöjd : 1.500
Framsitsens bredd: 1.160
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Kylarens volym: 9
Vevhusets volym : 2.5
Vagnens vikt: 750

Pris Mk. 35,000: —
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OY. RENAUTO AB.
KASERNGATAN 44 - TELEFON 65659

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES RENAULT är namnet på den firma som
tillverkar de förnäma Renault automobilerna vilka alltsedan 1898 tillhört
eliten bland världens bilar. Renault är således ett av världens äldsta automo-
bilfabrikat och Renault-fabriken utanför Paris, som sysselsätter 40,000 arbetare,
tillhör världens största på sitt område.

Det faktum att Renaultvagnarna helt och hållet tillverkas inom de egna fab-
riksanläggningarna eller av Renault ägda specialfabriker samt att råmaterialet
kommit från egna gruvor, skogar etc. har gjort att mycket har kunnat sparas
på mellanhandsförtjänster, frakter, administration etc. Dessa betydande bespa-
ringar ha resulterat i att Renault trots hög kvalitet, betydande förbättringar
och komplettare utrustning dock kunnat bibehålla sina erkänt låga priser.
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