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JUVAOUATRE
RENAULT JUVAQUATRE on uusi tulokas pikkuvaunujen luokassa. Se
tarjoaa Teille enemmän hyötyä ja huvia vähemmin kustannuksin kuin mi-
kään muu auto koskaan on pystynyt antamaan. Se vastaa Teidänkin kor-
keita vaatimuksianne niin pitkillä rasittavilla matkoilla, kuin keveässä mu-
kavassa huviajelussakin.

RENAULT JUVAQUATRE on ilmiömäisen taloudellinen vaunu. Sen
polttoainekulutus on tavallisessa ajossa 6.5 litraa 100 km:lla, nousematta
yli 7 litraa ylikuormituksessakaan. Sen öljykammion tilavuus on vain 2.5
litraa. Se kuuluu alimpaan veroluokkaan, ja sen käyttökustannukset ovat
erittäin pienet.

Erillinen etujousitus ja poikittainen takajousi antavat RENAULT JUVAQUA-
TRE'IIe ajo-ominaisuudet joita muuten löytää vain kalleissa urheiluvau-
nuissa. Pieni, mutta terhakka moottori nostaa nopeuden 100 km t:iin,
vaunun hillitysti totellessa pienintäkin kädenliikettänne. Renault-tehtailla
suoritetuissa virallisissa kokeissa on RENAULT JUVAQUATRE 50 tunnin
yhtämittaisessa ajossa saavuttanut keskinopeuden 107.82 km t. Ajomuka-
vuutta ja ohjausliikkeiden nopeutta lisää täysin synkronisoitu, äänetön
vaihdelaatikko, joka toisella vaihteella sallii 70 km t. nopeuden.

Ajovarmuuden takeena ovat kokoteräskori, Securite-lasit kaikkialla ja

Renault-tehtaiden itse valmistamat nopeat, pehmeät ja varmat jarrut.



PRIMAQUATRE

Keskiluokan vaunujen suuressa joukossa on RENAULT PRIMAQUATRE
omaa luokkaansa. Sen voittamattomat ajo-ominaisuudet, ainutlaatui-
nen kiihtyväisyys, suuri kestävyys ja huippuunsa kehitetty taloudelli-
suus asettavat sen autojen arvoluettelossa paljon kalliimpien vaunujen
joukkoon.

PRIMAQUATREN nelisilinterinen moottori on ilmiömäisen taloudelli-
nen. Se antaa 3.600 kierroksella 60 hv., polttoainekulutuksen ollessa
vain 11 litraa 100 km. Monthleryn koeradalla suoritetuissa virallisissa
kokeissa on PRMAQUATRE'IIa 50 tunnin keskeytymättömässä ajossa
saavutettu 131.06 km/t. keskinopeus. Ajon jälkeen ei vaunussa voitu
todeta mitään kulumisen tai viottumisen merkkiä. Moottorin käynti on

Servo-laite.

Primaquatrella on täydellinen sarja malleja:

Primaquatre 5 h. Conduite Interieure
» 2 h. Coupé

2 + 2 h. Cabriolet
» 5 h. Coach

Kaikissa malleissa on suuri värivalikoima.

VIVAQUATRE
VIVAQUATRE on tilava, suuren perheen taloudellinen käyttö- ja huvivaunu. Sen
kori on erittäin tilava, niin esim. 154 cm leveälle etuistuimelle mahtuu huolettomasti
3 henkilöä. 8 h. mallissa on pituutta riittävästi pitkienkin henkilöiden jaloille.

Kaikissa ikkunoissa on varmuuslasit ja edessä on vedoton tuuletus. Ulkonevassa matka-
tavara-arkussa on varapyörän lisäksi runsaasti tilaa matkatavaralle.

Moottori on 4-silinterinen 60 hv. ja kuluttaa vain 12 litraa 100 km kohti. Vaunun kiih-
tyväisyys on hyvä ja sen huippunopeus on 100 km f. kierros-

luvun ollessa 3600.

Edessä olevat pitkittäisjouset ja takana oleva poikittais-
jousi, sekä kahteen suuntaan vaikuttavat nesteiskun-
vaimentajat tekevät ajon erittäin mukavaksi ja varmaksi.
Ajovarmuutta lisää iso raideväli, joka on sama, 145 cm,

edessä ja takana. Jarrut ovat maailmankuulua Servc-
rakennetta.

täysin tasainen ja pieni silinteriluku vähentää kaikkia käyttö- ja korjaus
kustannuksia.

Pitkä akseliväli, 283 cm, ja sama raideväli edessä ja takana, 130 crr
sekä poikittainen takajousi, tekevät PRIMAQUATRE'IIa ajon vaka
vaksi ja turvalliseksi suurillakin nopeuksilla. Herkkä ohjaus, kytkin j
synkronisoitu vaihdelaatikko lisäävät ajomukavuutta. Servojarrut toi
mivat keveällä jalanpainamalla pehmeästi, tasaisesti ja peltämättömäi
varmasti.

Renault-tehtaiden omalaatuisen rakennustavan mukaan on vaunun suu
rinta leveyttä käytetty hyväksi koritilaa suunniteltaessa. Vaunussa on hy
vää tilaa 5 hengelle pitkilläkin matkoilla. Etuistuimen leveys on 130 en
ja takaistuimen 130 cm. Kaikissa ikkunoissa käytetään Securite-lasie

COMMERCIAL-mallit

Renault-tehtaat valmistavat sekä Primaquatre- että Vivaquatre kokoon Com-
mercial-koreja. Commercial-kori on rakennettu siten, että sen takaistuin ja
selkänoja helposti voidaan poistaa ja korvata tasaisella lattialla. Takaseinään
on tehty iso luukku jonka kautta tavaraa voidaan kuormata ja purkaa.
Kun tavarankuljetus on suoritettu on vaunu muutamalla kädenotteella taas
muutettavissa tavalliseksi henkilövaunuksi.

Primaquatre CommerciaTin kantavuus on 500 kg ja Vivaquatre Commer-
cial'in 1000 kg.

Etäisyys etuselkä-
nojasta takaseinään Leve Vs Sisäkorkeus

Primaquatre 1,42 m 1,24 m 1,05 m

Vivaquatre 1,85 „ 1,48
„ 1,05 „
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RENAULT 1939.
JUVAQUATRE PRIMAQUATRE VIVAQUATRE VIVAQUATRE

6 heng. 8 heng.

Moottori hv 30 60 60 60
Moottorin tilavuus litr. .. 1,0 2,4 2.4 2.4
Silinteriluku 4 4 4 4
Sil. läpimitta ja iskun pit. 58X95 85X105 85X105 85X105
Silinterikansi Alumiinia Alumiinia Alumiinia Alumiinia
Männät Nelson-Bonalite Nelson-Bonalite Nelson-Bonalite Nelson-Bonalite
Kaasuttaja . . Solex Strömberg Strömberg Strömberg
Polttoaineen kulutus litr. . 7 11 12 12
Huippunopeus km/t 100- 130 110 100
Jarrut Mek. Servo Servo Servo
Akseliväli m 2.35 2.83 2.84 3.10
Raideväli 1.16 1.30 1.45 1.45
Kääntösäde 3.8 5 5.5 6.0
Suurin pituus 3.73 4.38 4.62 4.69
Suurin leveys 1.40 1.54 1.77 1.77
Suurin korkeus 1.50 1.55 1.63 1.67
Etuistuimen leveys 1.20 1.30 1.54 1.54
Jäähdyttäjän tilavuus litr. 9 13 13 13
öljykammion til. Itr 2.5 4 4 4
Polttoainesäiliön til. litr.. . 27 45 97 97
Akkumulaattori amp.t. . . 95 115 115 115
Renkaat 4.75X16 5.75X16 6.25X16 6.25X16
Paino kg 750 1.200 1.400 1.500

oy REN AUTO ab
HELSINKI - KASARMINKATU 44

PUH. 65 656

Paikallisedustaja


