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sedan grand tourisme super-luxe 4n,4
5-6 zitpXaatsen 

- 
4 portieren

Carburateur motor 76 SAE pk

of bcnzine-injectiemotor 96 S.AE pk

Ook degenen, die de hoogste eisen stellen, zullen verrukt zijn over de elegance en het comfort van de ver-
fi.jnde bektreding en over de gcperfectioneerde uitvoering van de Sedan 404 Super-Luxe, waaraan nog kunnen
lvortlen tocgevocgrl de grote prestaties van de 404 motor, die lcverbaar is als carNruratcur motor 76 SAE pk
of als benzinc-injecÉiemotor 96 SAE pk.

Als klassewagcrr is de Seclan 404 Super-Luxe uitgerust met thermostabelc remnren rnet Hyclrovac rembe-
krachtiger. Deze technische oplossing verzekert tt een maximLlnt aan veiligheid, door alle voordelcn van de
trolt"trnelren, als ook van de schijfren-r in één zelfcle rcinsystecm te vercnigen. Ondcr alle omstandigheclen
(vorst, regen, rijden in dc bergen) is een constant en uiterst hoog remvenlogen verzekercl, terwijl dank zij
de Hy<Jrovac bekrachtiger slechts een lichte druk op het renrpeclaal behoeft te worderr uitgeoefcncl.

Dc Sedan 404 Super-Luxe wordt met een schuifclak geleverd, terwijl ook verchroomde koplan-rpranden en
gepolijste roestvrij-stalen sierwieldoppen tot de standaarcluitvoering behorcn.
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uitrusting ingesteld op veiligheid en gemakkelijke bediening
AIle bedieninqsorsanen en instrumenten zijn ontworpen en gepraatst met het oog op een gemakkelijke
*9t::':t "" èen [rettige t*t"ii"l,-àr.ï#,'"" niet in de-laatsfe plaars, voor de veiligheid van de besruur-der en passagiers' onder het soepele stuurwiei m.et twee spaken bevinden zích, aano" .E.Àt.rrl:ae, het kleineversnellingshandel met korte sla-g en de automatisch- terJgvati"rrJ" 

"riooteurschakelaar, aan de linkerzijdede verlichtingsschakelaar, gecomÉineerd -.t tr"t ,,ri"nis;gfuui;. niii"ïÏ"g van de twee claxons, resp. voor destad en voor de grote weg, geschiedt door een 
"iá*oo.iíg.Het veiligheids-dashboard,^Í::g:ï*t:,lffle kanten en €en vloeiend geheel vormend, is voorzien van eenbeschermrand,gpgevuld met schuimrubbèr. Aan weerskanten van hei dashboard bevinden zich twee venti-fatterasters welke reselbaar zijn wat betreft richting .n nó.u..iÀ.iiiào o" lucht. Het instrumentenbord metregelbare verlichtinpf is zeer ólledig: snelheidsmeter, rherrnometer, bËnzinemeter, kiloÁ"iËitJr". mer dag-

l".l"rf,'.u-nutemeter, 
elektrisch klokje. rn het midden "* ;ig;;o'Jet"r en een asbakje met kanrelend

Dubbele verchroomde ruitenwissers, geruisloos en snel functionerend zorgentesamen met de ruitensproeiersvoor een goed uitzicht onder alle omstandishede.r. t*"" uè.rt"lb; "zon-net<teppen; 
;;;";;;"n met spre-geltje' De achteruitkijkspiegel kan door een-simpe]g lrut.p'à;Ë;;;ekanteld worden, indien een achter-opkomende auto met zijn lampen in de spiegel scn{nt.

Ilangenoe peclalen met groot steunvlak maken:*iq.:iid:r mogelijk. De handrem is gemakkelijk bereik-baar' aldus een factor van grote veiligheid voor de beituurder uo.--"Ld. De binnenvertcÈting geschiedt dooreen ptafonnier met automatisch contàcr op de voorportieren 
"r;;;;.;;;"Á;;ï;i,jl; ;ï;?".i""..

airconditioning en yerwarming

De in. de-404.aanwezige aircondirioning en verwar_mrng heelt vele mogelijkheden. Toelaten van lrisseru,cnr,.verwarming van de binnenkomende lucht, ver_warmrng van de in de wagen circulerende lucht, rer_menging van koude en wàrme lucht, ontwài"ÁË" ofontdooien van de ruiten, al dan niet íiaà"f, i. 
"""ti_raror, ole met twee verschillende snelheden kan dr.aai_en., Twee regelbare luchtkleppen richten è"" Ë"t.uIuchttoevoer naar de vloer. De regelbare ventilatie_

raste_rs op het dashboard zorgen vóor een effióienteventilatie door doelmatige vlrspr.eiding uà" 
-iiis."

lucht.







,, ha ute coutu re" interieu r

De bekleding is naar keuze van echt leder of van luxueus
laken. De sor,rplesse en de gebogen vorm van de zittingen
cn van de leuningen verzekeren een uitzonderlijk comfort
voor bestuurder en passagiers. De geïsoleerde vloer, welke
geluiddempend is gemaakt, is vóór bekleed met rubber
nlattcn en achter met moquette.
De gescheidcn voorstoelen, welke naar voren en naar
achtcren over een grote afstand verschuifuaar zijn, heb-
ben leuningen, die men in verschillende standen kan
verstellen. Alle portieren ziin voorzien van een arm-
leuning; tussen àe voorstoeien bevinctt zich een arm-
leuning, die ook als handschoenenkastje kan dienen, ter-
wijl de brede achterbank in het midden voorzien is van
een corrfortabele neerklapbare armleuning.
Bij geheel neergeklapte rugleuningen van de voorstoelen
beschikt men over 2 ruime slaapbanken. Door één slaao-
bank in te richten kan men eventueel ecn liggend persoón
op de meest rustgevende wijze vervoeren.
De voorportieren, die van binnen voorzien zljn van zij-
vakken, kunnen van buiten afgesloten worden met de-
zelfde sleutel, die ook gebruikt wordt voor het contactslot
en de bagagerr-rimte.
Voor alle sloten is dus maar één sleutel nodig.
De gecapitonneerde bagageruimte met een inhoud van
ruim een halve kubieke meter, kan gemakkelijk 5 of 6
koffers bevatten en nog veel kleine handbagage. Het
reservewiel met hoes staat verticaal aan de rechterzijde,
r'vaardoor het weinig ruimte inneemt en, indien het eruit
genomen moet worden, de bagage dus niet behoeft te
worden verplaatst.
Het brecle openverencle kofferdeksel is voorzien van een
sler"rtelslot, terwijl de binnenverlichting bij het openen
automatisch gaat branden.
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Het dashboard is uitgerust met cen siga
reaansteker terwijl de achterpoltiere
ziin voorzien van asbakies.
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cabriolet super-luxe
2 * 2 zitplaafgsn - 2 portieren

Bij de elegante en comfortabele 404 Cabriolet heeft men de keuze uit een
404 carburateurmotor 76 SAE pk of een 404 benzine-iniectiemotor 96
SAE pk.
Dit model is leverbaar in verschillende kleurencombinaties met harmonië-
rende leren bekleding.
De twee brede en comfortabele voorstoelen, die naar voren en naar achteren
over een grote afstand verschuifbaar zijn, hebben leuningen die naar voren
kunnen klappen om de achterbank, waarop ruim plaats is voor 2 passagiers,
gemakkelijk bereikbaar te maken. Het dashboard, dat geheel bekleed is, is
voorzien van een sigareaansteker, terwijl het handschoenenkastje afsluit-
baar is.

De kap, die gemakkelijk te bedienen is, wordt na te zijn opgevouwen in een

hoes opgeborgen. De zeer brede achterruit biedt volmaakt zicht; deze ruit is
dank zij een speciale ritssluiting geheel van de kap los te nemen, zodat men,
indien gewenst, met open achterruit kan rijden.

Een afneembare hard-top kan, tegen meerpriis, worden b[igeleverd.
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W coupé super-luxe a1a4
4 zitplaatsen 

- 
2 portieren

De 404 Coupé, een klassewagen met een elegante en verfijnde lijn, rs naar
keuze uitgerust met een 40-1 carburateurmotor 76 SAE pk of met de 404
benzine-injectiemotor 96 SAE pk.
De Coupé 404 is leverbaar in verschillende harmoniërende kleuren met bij-
passende lakenbekleding. De brede en comfortabele, gescheiden voorstoelen
zijn over een grote afstand naar voren en naar achteren verschuifbaar, terwijl
men de leuningen in verschillende standen kan verstellen. De ruime achterbank
is gemakkelijk bereikbaar door de brede portieren en de naar voren te klappen
rugleuningen van de voorstoelen.
De neerklapbare armleuning in het midden van de achterbank bevat een as-

bakje. Het geheel beklede dashboard is voorzien van een sigareaansteker,
terwijl het handschoenenkastje afsluitbaar is.
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Targemene gegevens
Afmetingen:

Totale lengte Sedan 4.41 m; Cabriolet en Coupé 4.49 m

Totale breedte Sedan 1.62 m; Cabriolet en Coupé 1.68 m

Wielbasis 2.65 m; spoorbreedte v66r: L.34 m; achter: 1.28 m

Hoogte belast Sedan 1.40 m
Cabriolet met opgezette kap 1.38 m
Cabriolet met neergeslagen kap 1.27 m
Coupé 1.33 m

Vering:

Schroefveren, dubbelwerkende hydraulische telescoopschokbrekers en stabilisators,
zowel vóór als achter.

Versnellingsbak met 4 volledig gesynchroniseerde versnellingen.

Remmen: Thermostables met Hydrovac rembekrachtiger.

Banden: Michelin X op de modellen met carburateurmotor
Michelin XAS op de modellen met benzine-injectiemotor

4O4 carburateur motor
Overvierkant - 4 cilinders in lijn - boring x slag 84 x 73 - cilinderinhoud 1618 cc

- 5 x gelagerde krukas - vermogen 76 SAE pk - maximum snelheid: Sedan 146
km,/u, Cabriolet en Coupé 153 km/u - uitneembare natte cilindervoeringen - carbu-
rateur met antibevriezingssysteem - automatisch in- en uitschakelende (,,denkende")
ventilator waarmede een besparing op het verbruik en een verhoging van vermogen en
snelheid bereikt wordt.

4O4 benzine-injectie motor
Overvierkant - 4 cilinders in lijn - boring x slag 84 x 73 - cilinderinhoud 1618 cc

- 5 x gelagerde krukas - vermogen 96 SAE pk - maximum snelheid: Sedan 160
km,/u, Cabriolet en Coupé 167 km/u - uitneembare natte cilindervoeringen - Kugel-
fischer injectiepomp met elektrische benzinepomp - automatisch in- en uitschakelende
(,,denkende") ventilator - wisselstroomdynamo met een vermogen van 400 W, waardoor
zelfs bij stationair draaien de batterij al flink opgeladen wordt.

Doordat Peugcot zijn motoren voorziet van een
geforceerde carterventilatie draagt ze bij tot de
bestrijding van de luchtverontreiniging.
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Alle in deze folder vermelde gegevens omtrent
uitvoering, uitrusting, afmetingen enz. zrjn
geheel vrijblijvend.
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