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Dee nieuwe DAF46 Sedan en Stationcar in woord en beeld

Inleiding g

waarschuwingslichtenn voor handrem en
remvloeistof.. Vooral dit laatste is een
belangrijkee veiligheidsvoorziening.
Ditzelfdee geldt eveneens in hoge mate voor
dee de Dion-achteras, waardoor de
wegliggingg van de DAF 46 uitstekend is.
Dee as draagt onder alle omstandigheden
zorgg voor een optimaal contact tussen
Hett accent bij deze auto dient echter gelegd wegdekk en band.
tee worden op de enorm zuinige motor, de
Inn combinatie met de standaard
eenvoudd in bediening en onderhoud en de radiaalbandenn en de ideale 50-50
uitstekendee wegligging, o.a. bereikt door
gewichtsverdelingg via motor vóórVariomaticc achter, wordt door o.a. óók de
toepassingg van de de Dion-achteras.
voorinn geplaatste dwarse bladveer een zeer
stabiell weggedrag bereikt. Als extra positief
Dee motor is een uiterst economische 2
puntt dient hierbij nog het lage onafgeveerde
cylinderr luchtgekoelde krachtbron, welke
gewichtt
te worden vermeld.
eenvoudigg te onderhouden is, een minimale
luchtverontreinigingg teweeg brengt en zich Hett economische aspect van de DAF 46
werdd reeds belicht.
magg verheugen in een lange levensduur.
Dee enkelvoudige Variomatic mag
Factorenn die hiertoe nog een extra bijdrage
beschouwdd worden als een verdere
leverenn zijn de goede lakbehandeling
ontwikkelingg van de Variomatic, waarmee
(electroforesee proces) en het contrölelicht
DAFF langzamerhand een ongekende
voorr de choke. Hierdoor kan langdurig rijden
ervaringg heeft.
mett uitgetrokken choke gemakkelijk worden
Dee aandrijfriem staat aan weinig slijtage
voorkomen.. En óók voor de DAF 46 geldt
bloot,, omdat deze niet meer als differentieel weer:: het ontbreken van een energie
dienstt doet en er geen hoekverdraaiing meer verspillendee koppelomvormer maakt de
plaatsvindt. .
Variomaticc tot de enige werkelijk zuinige
Ditt zijn o.a. de voordelen van de combinatie automaat. .
Variomatic// de Dion-as.
Hett Italiaanse Michelotti-ontwerp biedt een Totaall - concept van de DAF 46:
modernee aanblik, waarbij de functionaliteit
opvalt. .
Dee DAF 46 is uitgerust met een
Dee ruime 4-persoons auto is handelbaar en luchtgekoeldee 2 cylinder 850 cc motor, welke
biedtt een uitstekend uitzicht naar alle kanten goedee prestaties koppelt aan een zeer laag
dankzijj de grote ramen. De carrosserie,
benzineverbruik.. De DAF 46 is een uiterst
verkrijgbaarr in 10 verschillende kleuren, is
comfortabele,, compacte en economische
voorzienn van roestvrijstalen bumpers met
auto,, voorzien van een unieke transmissie
rubberr stoothoeken, welke zeer functioneel enn een geweldige wegligging. Hij is zeer ruim
zijn. .
vann binnen en handelbaar en is eenvoudig te
Dee DAF 46 beschikt over een zeer grote
bedienen. .
kofferruimte,, welke misschien wat minder
Bovendienn is hij uitstekend afgewerkt.
groott lijkt dan hij in werkelijkheid is.
Voorall in zijn klasse mag het toepassen van
Hett interieur is luxueus en harmonisch
eenn de Dion-achteras als uniek worden
uitgevoerd,, het dashboard is overzichtelijk
beschouwd. .
enn functioneel.
Dee DAF 46 kan geleverd worden als Sedan
off als Stationcar.
Allee bedieningshendels zijn gemakkelijk
Beidee modellen zijn te verkrijgen in een
vanaff het stuurwiel te bedienen, hetgeen
uitvoeringg als de Luxe of als Super Luxe.
bevorderlijkk is voor de veiligheid.
Dee DAF 46 zal daarnaast nog leverbaar zijn
Ookk de kachel is eenvoudig te bedienen en alss Bestelauto
biedtt een goede warmtecapaciteit. De
ventilatie-mogelijkheidd is prima verzorgd.
All met al kan de DAF 46 gezien worden als
eenn auto met een complete uitrusting.
Dee auto heeft trommelremmen rondom, een
gescheidenn remsysteem en
DAFF brengt met de DAF 46 een op vele
puntenn verbeterde auto. Zo op het eerste
gezichtt lijken de wijzigingen misschien niet
zoo talrijk, maar bij een wat nadere
beschouwingg blijkt het aantal vrij aanzienlijk.
Eénn van die veranderingen is bijvoorbeeld
dee enkelvoudig uitgevoerde Variomatic.
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Exterieur r
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Hett front van de DAF 46 is getooid met een
smallee sierstrip, waarop de aanduidingen
DAFF en 46 separaat zijn aangebracht met
eenn zilverkleurige letter op een zwarte
ondergrond. .

Dee DAF 46 is voorzien van functionele
rubberenn uiteinden aan de bumpers en
duidelijkk zichtbare zijclignoteurs. Aan de
achterzijdee bevindt zich een plaat, waarop
type-aanduidingg en uitvoering staan
aangegeven. .
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Dee buitenspiegel is zeer goed verstelbaar
dankzijj het in nylon gepakte kogelgewricht.
Hett zicht naar achteren is zodoende
gemakkelijkk optimaal te maken. De
Stationcarr is aan beide zijden van de auto
voorzienn van buitenspiegels.

Dee DAF 46 is een ruime, zuinige gezinsauto.
Hijj biedt comfortabele zitruimte aan vier
volwassenenn en volop plaats voor een flinke
hoeveelheidd bagage. Bovendien beschikt hij
overeenn uitstekende wegligging. De DAF 46
beantwoordtt precies aan de eisen die de
modernee automobilist aan zijn auto stelt:
zuinig,, veilig, comfortabel.

Tenn behoeve vooral van wat langere nagels
werdenn de deursloten in een nieuw model
uitgevoerd.. De randen zijn afgeplat.
Hett cylinderslot heeft hierdoor een meer
functionelee vormgeving gekregen.
PFF 46 - 51

Mett behulp van de meest moderne
techniekenn worden door middel van het
electroforesee proces laklagen van zeer hoge
kwaliteitt op de carrosserie aangebracht,
welkee een belangrijke factor vormen in de
strijdd tegen roestinwerking.
Dee foto geeft een beeld van het reusachtige
dompelbad. .

Interieur r

Rechtss van het meterinstrument bevinden
zichh in de dashboardrand de
contrölelampjess voor handrem, remvloeistof
enn choke. Deze contrölelampjes zijn
ondergebrachtt in één kader met verklarende
tekenss op een rode ondergrond.
Hiernaastt bevindt zich de bediening voor de
ruitesproeiers. .
Indienn de auto is voorzien van een
elektrischee ruitesproeier (als optional tegen
meerprijss verkrijgbaar) bevindt zich op de
plaatss van de balg een zwarte afdekplaat.

PFF 46 - 56
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Dee DAF 46 kan, zoals gezegd, geleverd
wordenn als Sedan of als Stationcar. Beide
modellenn zijn te verkrijgen in een uitvoering
alss de Luxe of als Super Luxe. Bovendien zal
ookk een DAF 46 Bestelauto leverbaar zijn.
Dee Super Luxe uitvoering heeft als extra's
o.a.. een vloertapijt, met stof beklede
slaapstoelenn en een met houtnerf verfraaid
dashboard. .
Menn heeft bij de DAF 46 keuze uit twee
verschillendee interieur-kleuren, te weten
zwartt of licht bruin.
Bijj de Super Luxe uitvoering krijgt men een
bijpassendee kleur vloertapijt geleverd,
respectievelijkk grijs of donkerbruin. Bij de
uitvoeringg als de Luxe - deze beschikt over
mett kunstleer beklede stoelen, terwijl de
Superr Luxe met stof beklede slaapstoelen
heeftt - bestaat de bodembedekking uit een
zwartee rubberen vloermat.
Watt betreft de interieurruimte kan ook de
DAFF 46 bogen op de uitgekiende combinatie
vann comfortabele zitruimte voor vier
volwassenenn gekoppeld aan een bijzonder
compacte,, dus handelbare buitenmaat.

Dee DAF 46 is voorzien van vele rationele
gemakken,, waarbij de nieuwe
instrumenten-bedieningg als eerste genoemd
magg worden.
Vrijwell alle bedieningshandelingen kunnen
verrichtt worden met beide handen aan het
stuur,, aangezien de bedieningshendels zich
directt achter het stuur bevinden.
Geenn gezoek meer naar de juiste knop, geen
aandachtt afleidende handelingen meer.
Dee rechterhendel bedient de ruitewissers en
dee eventueel aanwezige elektrische
ruitesproeierr (als optional verkrijgbaar tegen
meerprijs). .
Mett de linkerhendel worden de
richting-aanwijzer,, het lichtsignaal en de
claxonn bediend. Tevens regelt deze het
omschakelenn van dimlicht naar groot licht en
omgekeerd. .

Linkss van het stuur zijn de tuimelschakelaars
voorr de bediening van het stads/dimlicht, de
alarmknipperlicht-installatie,, de bergrem en
dee (als optional tegen meerprijs verkrijgbare)
verwarmdee achterruit aangebracht.
Indienn deze laatste niet aanwezig is, bevindt
zichh op de plaats van de schakelaar een
zwartee afdekplaat.
Dee DAF 46 de Luxe heeft een open
dashboardkast,, de DAF46 Super Luxe heeft
eenn dashboardkast met afsluitdeksel.
Dee bekende DAF-schakelhendel met
handvatt is vervangen door een pook met
eenn vierkante met zwart kunstleer beklede
knop,, waarop met duidelijke letters de
verschillendee standen staan aangegeven
(DD = vooruit, N = vrijstand, R = achteruit).
Ookk de handrem onderging een wijziging.
Tussenn de handrempook en de
middentunnell werd meer ruimte geschapen,
waardoorr eventueel klemmen van de
vingerss tot de onmogelijkheden behoort.
BovendienBovendien werd de bediening van de
handrempall aanmerkelijk lichter gemaakt.
Dee DAF 46 is voorzien van nieuw ontworpen
deur-- en raambedieningshendels.
Aann de binnenzijde van de deur bevindt zich
eenn sluitverklikker. De deur is aan de
binnenzijdebinnenzijde zowel met de deurhendel als
mett de sluitverklikker te sluiten.
Alleenn met de deurhendel is hij aan de
binnenzijdee te ontsluiten. Aan de stand van
dee verklikker kan dus onmiddellijk gezien
wordenn of de deur op slot is of niet. De deur
kann van buitenaf normaal gesloten en
geopendd worden.
Dee zonnekleppen zijn voortaan aan beide
zijdenn uitgevoerd in zwart.
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Motor r

Dee DAF 46 is uitgerust met een 2-cylinder 4
taktt boxermotor met een inhoud van 844 cc.
Dee motor is luchtgekoeld. Hij levert een
maximaall vermogen van 34 DIN of 40 SAE
pkk bij 4500 omw./min.
Ditt is 25 kilowatt bij eenzelfde aantal
omwentelingen.. Het koppel bedraagt naar
DIN-normm gemeten 6,3 mkg of 61,5 nm bij
22000 omw./ min.
Compressieverhoudingg 7 , 5 : 1 , boring x slag
85,55 x 73,5 mm.
Dezee motor is een uiterst economische
krachtbron,, hetgeen een groot pluspunt is
mett het oog op de steeds toenemende
tendenss naar zuinigheid met energie.
BovendienBovendien heeft hij reeds vele jaren zijn
betrouwbaarheidd en degelijkheid bewezen.
Hijj vergt een minimaal onderhoud mede
dankzijj de luchtkoeling.
Dee kruissnelheid ligt rond de 120 km/uur bij
eenn toerental van 4200 omw./min.
Accelererenn van 0-50 km/uur geschiedt in 8
sec,, van 0-80 km/uur in 18 sec. Het
gemiddeldee brandstofverbruik ligt op 7 -8
literr per 100 km, zodat inderdaad sprake is
vann een zeer economische krachtbron. Een
belangrijkee bijkomstigheid is, dat de DAF 46
looptt op normale benzine, hetgeen
kostenbesparendd werkt.
Dee motor voldoet ruimschoots aan de in de
Europesee landen gestelde eisen ter
voorkomingg van luchtvervuiling.
Allee DAF 46 typen zijn uitgerust met een
wisselstroomdynamo,, waardoor de
mogelijkheidd tot het aansluiten van veel
stroomm vergende accessoires, zoals een
verwarmdee achterruit, mistlampen, e.d.
aanmerkelijkk is verruimd.
Bijj de DAF 46 zal gebruik worden gemaakt
vann de brandstoftank van de DAF 66
modellen,, welke tank een inhoud heeft van
422 Itr. Met een gevulde tank kan derhalve
eenn afstand van circa 550 km worden
afgelegd. .
PFF 46 - 26

Dee tank is met het oog op het verhogen van
dee veiligheid meer naar voren gemonteerd.
Ditt reduceert het brandgevaar bij een
eventuelee aanrijding van achteren.
Dee kleine foto geheel rechts toont het
remvloeistofreservoir.. Duidelijk zichtbaar is
dee afsluitdop met de vlotterpen, waarmee
eenn te laag remvloeistofniveau onmiddellijk
viaa het waarschuwingslicht in de
dashboardrandd geregistreerd wordt. Daalt
dee vlotter beneden een bepaald peil, dan
wordtt er contact gemaakt. Ten gevolge
hiervann gaat het rode waarschuwingslicht
branden. .
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Wielophanging g

Aandrijving g

Dee betrouwbaarheid van de reeds in zovele
ralliess en andere veeleisende evenementen
beproefdee Variomatic zal onverminderd van
hoogg gehalte zijn.
Dee koppeling wordt tot stand gebracht via
eenn automatische centrifugaal
tweetraps-trommel-koppeling. .

Wielophanging g
Dee achtervering wordt verzorgd door
wrijvingslozee half-elliptische bladveren
(links). .
Dee voorwielen worden geveerd door middel
vann een dwarse bladveer. Zij zijn voorzien
vann hydraulische telescoopdempers, die
tevenss dienst doen als fusée.
Alss voordelen van de toepassing van de
alomm geprezen de Dion-achterasconstructie
kunnenn genoemd worden:
1.. Steeds gelijkblijvende spoorbreedte.
2.. Rechte wielstand onder elke belasting,
waardoorr volledige grip van het
bandenloopvlakk op de weg (minder
bandenslijtage!). .
3.. Comfortabel, rustig weggedrag.
4.. Uiterst goede wegligging.
5.. Laag onafgeveerd gewicht.
Dee testperiode heeft overvloedig bewezen,
datt de DAF 46 beschikt over een
onovertroffenn wegligging. Op ieder soort
wegdekk voelt hij zich in zijn element en
straaltt een comfortabele rust uit.
Flauwe,, lange bochten worden even
moeitelooss genomen als korte, scherpe
hoeken. .

PLL 74 - 4

Inn navolging van de DAF 66 modellen is nu
ookk de nieuw te introduceren DAF 46
uitgerustt met de in zijn prijsklasse unieke de
Dion-achterasconstructie. .
Behalvee deze nogal ingrijpende wijziging
vindtt ook wat betreft de Variomatic een
opvallendee verandering plaats. Bij de DAF
466 wordt namelijk gebruik gemaakt van een
enkelvoudigg uitgevoerde Variomatic, d.w.z.
vann een Variomatic met één riem. In
combinatiee met de starre de Dion-achteras
heeftt deze riem niet te lijden van ,.wringen",
daarr bij deze constructie de secundaire
schijff niet van stand verandert.
Bovendienn is de DAF 46 voorzien van één
centralee reductiekast met differentieel.
Ditt tezamen met de hoge kwaliteit van de
huidigee riem maakt het volledig verantwoord
omm de funktie, die voorheen door twee
riemenn werd waargenomen, nu door één
riemm te laten vervullen. De aandrijving naar
dee achterwielen geschiedt via
homokinetischee aandrijfassen.

PF46ST-14 4

Dee DAF 46 blijft onder iedere omstandigheid
muurvastt op de weg. De DAF 46 heeft een
gescheidenn remsysteem (vóór - achter).
Opp de voorwielen zijn duplex, op de
achterwielenn simplex trommelremmen
aangebracht. .
Dee remmen zijn van het merk Girling.
Zoalss deze foto toont, houdt de duplex
uitvoeringg een dubbele remcylinder in. De
simplexx uitvoering beschikt logischerwijze
overr één remcylinder. De rempedaalslag
werdd ingekort met 15 mm, waardoor extra
ruimtee voor de benen is ontstaan.
Ookk de benodigde pedaalkracht is
aanzienlijkk gereduceerd.

P F 4 6 -- 100
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Uitvoering g
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Dee DAF 46 is leverbaar in de hieronder
volgendee typen en uitvoeringen (het cijfer
tussenn haakjes duidt de type-codering aan):
466 Sedan de Luxe
(4621)
466 Sedan Super Luxe
(4623)
466 Stationcar de Luxe
(4631)
466 Stationcar Super Luxe
(4633)
466 Bestelauto
(4637)

Voorr de volledigheid dan nog de verschillen
tussenn de DAF 46 de Luxe en de DAF 46
Superr Luxe:
1.. A. De DAF 46 de Luxe is uitgevoerd met
zwartee rubberen vloermat.
B.. De DAF 46 Super Luxe is uitgevoerd
mett tapijtvloerbedekking (keuze uit
grijss of bruin).
2.. A. De DAF 46 DE Luxe heeft met
kunstleerr beklede stoelen (keuze uit
zwartt of lichtbruin).
B.. De DAF 46 Super Luxe heeft met stof
bekledee slaapstoelen (keuze uit
zwartt of lichtbruin).
3.. A. De DAF 46 de Luxe heeft een
dashboardkastt zonder deksel.
B.. De DAF 46 Super Luxe heeft een
dashboardkastt met deksel.
4.. A. De DAF 46 de Luxe heeft een
zilverkleurigg gelakt dashboard.
B.. De DAF 46 Super Luxe heeft een
mett houtnerf verfraaid dashboard.
Dee foto's geven een duidelijke indicatie
omtrentt de bagagecapaciteit van
respectievelijkk de Sedan en de Stationcar.
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Veiligheid d

Aangezienn voor het thema veiligheid terecht
eenn steeds grotere plaats wordt ingeruimd,
lijktt het alleszins nuttig een aantal van de
veiligheidsvoorzieningenn van de DAF 46
hieronderr puntsgewijs te noemen:
1.. Groot bedieningsgemak dankzij de
Variomatic,, waardoor de volle aandacht op
dee weg blijft geconcentreerd.
2.. Dankzij het ontbreken van een
versnellingshendell blijven beide handen aan
hett stuur, hetgeen vooral in moeilijke
situatiess een groot voordeel is.
3.. Uiterst goed bereikbare en onder direct
handbereikk bij het stuur gemonteerde
bedieningshendels. .
4.. Uitstekende wegligging mede door de
dee Dion-achterasconstructie.
5.. Standaard gemonteerde
radiaalbanden. .
6.. Gescheiden remsysteem (vóór achter). .
7..

Veiligheidsstuurwiel.

8.. Samendrukbare, ultra-korte
veiligheidsstuurkolom. .
9.. Driepuntsveiligheidsgordels voorin;
bevestigingspuntenn achterin.
10..

Contröle-licht voor rem vloeistof niveau.

11..

Naar voren scharnierende motorkap.

12.. Uitstekend zicht rondom dankzij de
grotee ruiten.
13..

Kooi-constructie.

14.. Veilige plaatsing van brandstoftank,
hetgeenn een belangrijke brandpreventieve
factorr is bij een aanrijding van achteren.
15..

Alarmknipperlicht-installatie.

16..

Zachte stootrand op dashboard.

Gegevens s

Technischee specificatie
DAFF 46 Sedan + Stationcar
Motor r
22 cylinder 4 - takt boxermotor - max.
vermogenn 34 DIN pk/ 4500 omw./min. of
400 SAE pk/ 4500 omw/min.
(255 kilowatt 4500 omw./min.) koppell 6,3 mkg/
22000 omw./min. DIN (61,5 nm/
22000 omw./min.) - boring x slag
85,55 x 73,5 mm - inhoud 844 cm 3 compressieverhoudingg 7,5 : 1 koelsysteem:: geforceerde luchtkoeling.

Elektrischee installatie
Spanningg 12 Volt, wisselstroomdynamo 462
Watt,, accu 33 Ah, startmotor 0.7 pk.
Carrosserie e
Geheell stalen zelfdragende carrosserie, 2
deurss (stationcar met achterklep), royale
zitruimtee voor 4 personen, zeer grote
kofferruimte. .

Uitrusting g
Err is keuze uit verschillende interieur - en
exterieurkleuren.. Bumpers en raamlijsten
zijnn van roestvrij staal. 2 ruitewissers met 2
snelhedenn - 2 ruitesproeiers - lichtclaxon motorremm - alarmknipperlichtinstallatie Prestaties s
binnenverlichtingg
met schakelaar op beide
Continuu snelheid ca. 123 km/u. portierenn
(en
op
achterklep
van stationcar) brandstofverbruikk 7 - 8 1/100 km.
22
zonnekleppen
2
asbakken
(normalee benzine)
instrumentenklok,, waarin snelheidsmeter,
kilometerteller,, benzinemeter en
Acceleratie e
contrölelichtenn voor oliedruk, laadstroom,
00 - 50 km/h 8 sec.
groott licht en richtingaanwijzer 00 - 80 km/h 18 sec.
contrölelichtenn voor remvloeistofniveau,
handremm en choke in dashboardrand Koppelingg en transmissie
handgreepp aan voorstijl - armsteunen op
Automatischee centrifugaal
portierenn - stoelvergrendeling - motorkap
tweetrapskoppelingg - DAF Variomatic,
naarr voren scharnierend en aan binnenzijde
volautomatischee transmissie met continu
variabelee reductieregeling tussen 14,22:1 en afsluitbaarr - kofferdeksel (voor stationcar
achterklep)) aan buitenzijde te openen en te
3,6:11 met differentieel en homokinetische
sluitenn - portieren aan beide zijden
aandrijfassenn naar de achterwielen.
afsluitbaar.. Stuurslot - driepunts
veiligheidsgordelss
vóór en
Wielophangingg en stuurinrichting
bevestigingspuntenn
achter. Voorruit van
Onafhankelijkk geveerde voorwielen met
veiligheidsglas..
Apart
regelbare frisse
hydraulischee telescoopdempers, die tevens
luchttoevoerr
luchtafzuiging
- verwarming
dienstt doen als fusée. „De Dion" enn defrosters. Kunstlederen bekleding in de
achterasconstructiee met wrijvingsloze half ,,dee Luxe" uitvoering. Stofbekleding op
elliptischee bladveren. Tandheugelstuur met
slaapstoelenn en achterbank van de ,,Super
stuurslot,, samendrukbare stuurkolom.
Luxe"" uitvoering, alsmede
Veiligheidsstuurwiel.. Draaicirkel 10,07 m.
houtnerfdashboardd en vloertapijt.
Reservewiell met band, gereedschap.
Remsysteem m
Hydraulischee remmen op de vier wielen,
Matenn en gewichten
gescheidenn systeem vóór en achter.
Trommelremmenn rondom met aan voorkant Eigenn gewicht rijklaar sedan 765 kg,
duplexx - systeem en aan achterkant simplex stationcarr 795 kg.
systeemm - totaal remvoeringoppervlak 488 Toelaatbaarr totaal gewicht sedan en
cm 2 . .
stationcarr 1150 kg.
Tankinhoudd 42 I. Bagageruimte 1,3x0,9x0,4
Handremm mechanisch op de achterwielen. mm (360 I.), laadruimte stationcar
1,25x1,35x0,866 m. (1450 I.).
Wielenn en banden
(Wijzigingen(Wijzigingen voorbehouden)
14"" wielen, banden 1 3 5 - 1 4 radiaal.

Maten n

Krommen n

km/h. .
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