


PEUGEOT EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN VAN

Sinds 1928 heeft Peugeot ziin fabriek te Lille
gespecialiseerd in de constructie van Dieselmoto-
ren voor industrie, landbouw, marine, openbare
werken enz. Dank zij haar langiarige ervaring op
dit gebied, heeft deze fabriek met succes de toe-
passing van de Dieselmotor op personenauto's en
lichte bestelauto's, met een laadvermogen van 500
tot i400 kg, kunnen realiseren.
PEUGEOT is de eerste Franse constructeur, die
de door hem geÍabriceerde wagens in serie uitrust
met een Dieselmotor van eigen fabrikaat.
De INDENOR Dieselmotor, waarmede diverse
403 en 404 modellen zijn aitgerust, biedt voor de-
gene, die gemiddeld 2.000 km per maand rijdt, be-
halve een opmerkelijk lange levensduur van het
mechanisme, enorrne economische voordelen. Ove-
rigens biedt de Dieselmotor INDENOR alle kwa-
liteiten, die men gewoonlijk verlangt van een
personenauto of een lichte bestelauto, n.l.: SNEL.
HBID _ GEMAKKELIJK ONDERHOUD -BEDRIJFSZEKERHEID EENVOUDIGE
BEDIENING.

ZUINIGF{EID. Daar het rendement
van een Dieselmotor groter is dan dat
van een benzine-motor. is het brand-
stofgebruik + 307c lager, teru'ijl de
prijs van Diesel-brandstof in Neder-
land I één-dercle bedraaqt van die van
benzine. Een Dieselmotor is derhalve
inderdaad economischer dan een ben-
zinemotor.

SOEPELFIEID EN ACCELERÀTIE-
VERMOGEN. Een van de biizondere
eigenschappen van de Indenor Diesel'
motor is zijn soepele r^, erking en zijn
groot vermogen bii Iaag toerental.
.ru'aardoor vlotte acceieratie zonder
veelvuldig gebruik van tussenversnel-
lingen. Deze eigenschappen worden
vooral geapprecieerd in bergterrein en
\ /anneer een aanhang\À/agen of caravan
moet worden getrokken.

SOLIDITEIT. De nauwkeurige fabri-
cage-methode, welke bij de constructie
van de Indenor Dieseimotor wordt toe-
gepast, zijn 5 x gelagerde en thermisch
behandelde krukas van gesmeed staal,
maken deze motor buitenqewoon solide,
waardoor een lange levensduur.

PRESTÀTIES. De regulateur van de
i;rcnrritnnmn 7^r^t hii .ll. tnarantal...,ru'rtrvilrv

voor de voor een maximum rendement
vereiste dosis brandstof. De motor ac-
celereert snel, zelfs bij plotselinge over-
belasting. De topsnelheid, naar gelang
de modellen gelimiteerd tot l20ll30
km u. maakt even$el. zelfs bij vol be-
laste uagen. moyennes vJn 90 km u

mogeli;k.

KLIMVERMOGEN. De grote kracht
van de motor bij elk toerental, biedt
aan de wagen een buitengewoon klim-
vermogen. Hij is een opmerkelilke
,,kiimmer", zelfs met volle belasting of
met een aanhangwagen.

VEILIGFIEID. De compressieverhou'
dino 2l : I veel oroter dan die van de*__'J -'
benzinemotor, biedt een buitengewone
remkracht, die bi.idraagt tot opvoering
van het efficiënte remvermogen. Bli af-
dalingen wordt de rverking van de
remmen in grote mate ontlast en de
slijtage der remvoeringen is derhalve
gerlnger.'o Woo/,nz oF Mn/no



SEDÀNS 403 Scpt
en {01 Confort
tr4otor Indcnor

XPD E5

55 PK (SAE)
)E DIESELMOïOREN INDENOR 85 en 88

CCA4F'ORT' ts,N GERI.IISLOOS-
.ItrïD. De ,,Dieselklop" r'an eer.r Die-
selrro'ror. r'an buiten hoorbaar' \\'an'
ireer cie motor stationair draait, ver-
dr. iini :()(lla een snelheid vrrn 40 a 50
k'm1u is bereikt. Dank zij de speciale
voorzieninqen, biedt de PEUGEOT-
Diesel bil kruissnelheid gertrisloos con-
fort, dat even aangenaam is als clat van
een u;ror'rr rnet hen:inemOtOr. BOVen-
dien treedt, zelfs bii stilstand, geen
enkele trilling op rn de c:rlrosserie:
portiercn, motorkap, kofferdeksel enz.

GEIL{ÀKKELIJK STARTEN VÀ.N
I(OLIDE MOTOR. De gloeibougies
verzekeren gemakkelilk en snel starten
van koude motor. De Dieselmotor In-
denor heeft uiteraard bougies noch
ontstekinqssysteem (dLrs ge('n moqe-
lijkheid van defect raken hiervan) en
blijft ongevoelig voor vocl.rt, zelfs in de
hoogste graad. Regen, sneeu\\r, mist en
felle koude deren hem niet. Aangezien
hij snel op bedrijfstemperatLrur komt,
is de veru'arming in de u,agen krachtig
cn doeltreffend.

C,NDERHOLID. Het onderhoud van
de Dieselrnotor Indenor is rniniem; de
PEUGEOT-organisatie beschikt o\.er
deskundig personeel.

.A,CTIE-RÀDI[.IS. Dank zii het gerin-
oe velhlnik heeft de PEUCEOT-Die-
sel, nret ziin tank van 50 liter, een actie'
radirrs van - 700 k - :()ndcr hiivrrl-
ling.

REUK- EN ROOKLOOS. Noch de
motor noch de brandstoftank veroor--
zaken een onaangename geur en de
Dieselmotor Indenor ontu'ikkelt niet
meer rook dan een benzinemotor; het
beu'ijs hiervoor wordt geleverd door
duizenc.lcn taxi's, die in Parijs circu'
leren en tienduizenden PEUGEOT'
Diesels, die in Frankrif k en andere
landen rijden.

SNELLE AFSCHRIJVING. De hose-
re aanschaf prijs van de Dieselmotor
Indenor r,r,ordt gecompenseerd door het
clerinqer qebruik en de Iage plijs van
de branclstof; bij jaarliiks 25.000 km al
in 't- 2 jaar. Nadien biedt cle Diesel
cen belangrijke besparing op de erploi'
ta tiekostcn.

SEDÀN ,10{

Motor Inclcnor
XD EE

68 PI( (SAE r

F'ÀMILIÀLII ,{O4L

Motor Inclcrtor'

XD SE

6E PI( ISAE)

STÀTIONCÀR
il04U

Motor Inclt'nor
XI) 85

55 PI( (SAE)

BESTELÀUTO
N,IET HUIF'

4O3LI

Motor Indcnor
XDI) 65

55 PK (SÀE)

BESTELÀUTO'S
D4B

Motor Incicnor
XDP 85

55 PK (SAE)



INDENOR 85
55 PK (SÀE)

INDENOR 88
68 PK (SÀE)

NDE}dOR XDP 85

ALGEMENE GEGEVENS

T1'pe XDP 85 in de .,101 en ..D4B - T1.pe liD 85.
gt'pl;ratst ondcr een iloch van 20', in de ,,.104U '

Stlrtioncar.
-1 c1'1. - in lijn - 85 x 60
cl llnderir.rhoud: 1 E16 cm;r
conrpressieverhouding: 21 : 1

\rerrnogen 55 PK (SAE) bij 1000 t.p.rn.
cylinderkop v:rn speciale lcgcring, rnct u,crt'elk:rnrcr
rrilrrt'cnb,rrc r).rll(. ( \'lindcl\('cringen
nokkenas in c1'linderblok
lro2klcppen
5 r gelagerde knrkas
4 qt'synchronisccrde versncllingen
elclitr. installatic: 12 V. 75 Amp/u.
Br:rndstoftank: 50 liter (bij ..D48 '1-1 litcr)

T1'pc XD 8E. gcplaatst onclcr een hocl< r'an 20'. in de
,,'104 Sedan en in de ,,404L Farnilialt.
'1 c1'1. ,- in lijn - BE r 80
c1'linderinhoud: 1946 cm;J
coirpressiet,erhorrding: 21 : I

vrrnlogen 6E PI( (SÀE) bij {500 t.p.nr.
c1'linderkop v:rn speciale lcgering, met s'erveik:rmcr
rritrtccrnbarC D;rfr(' (ylind( tv,rr.ringen
nokhenas in cylinderblok
liopl<leppen
5 r gelagerde krukas
:rtrtorn:rtisch in- en u.itschirlielende (..clenkende ) ven-
til:rtor
4 llcsynchror.riscerde versnt-llingen
t'lcktr. installatic: 12 V. 75 Amp/u.
Llr;rndstoftank: 50 liter

Alie in deze folder vermelde .qcge
vens onrtrent uit\'ocring. uitmsting,
afmetirrgen enz.. zijn geheel vrij-
blijvencl.
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INDENOR XD 88


