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PRØVEKØRSEL

BMW 7 00 er en lormluldendt
videreførelse af BirAW 600
Det er vist ingen hemmelighed, at
med sine modeller Isetta og
50C ikke fik sig placeret således på
markedet, som man havde ventet i
forbindelse med den berømte virksomheds come back. Dette er så meger mere beklageligt, som 600 ret og
slet er et teknisk mesterværk, men
dens udseende har åbenbart ikke
-rigtig
fundet behag hos det købende

B\IV

publikum. Altså kunne den liile

BM\r' 600 ikke være afslutningen på
den lille vogns udvikling. Man forlod derfor vejen for det rene nyttekørerøjs bygning og sadlede igen om
til den ,,rigtige" bil, hvad tidligere
eksempier har vist egentlig heller
ikke ligger dårligt for Miinchenerne.
Men 600 er dog ikke en konstruktiv
tekniske fuldkomtabspost
- dens
menhed har
trods alt givet sig til
kende i 60.000 solgte eksemplarerl

Uden børnesygdomme
700-typen er således den gamle
vogn (med forstærket motor) i ny
forklædning. Der er fremstået en
model, som er forskånet for børne-

sygdomme, og

hvis enkelte

skøn-

hedsfejl let lader sig ændre, nemlig
ene og alene den upassende motorstøj frembragt af den luftkølede 2cylindrede motor, og som ikke passer for en så elegant vogn, Om den
nye BM\Ø-model siger man, at den
FORSIDEBILLEDET:
Originale motioer som dette kan

møn finde onkring racerbanens depoter. I øørigt er dette
der stam- ganske
mer frø Bosch-Køri.er
internationalt: Damen, der med. d.en
lidet racerkøreragtige bat stiger ud
at' sin itdlienske OSCA ztogn, bar

neto? tilendebragt sin træning til
ADAC-1000-km-løb på Niirburg-

ring og er drgentiner;nde. I

løbet
kom Isabelle Hasbell ikhe meget
langere end dette sleridt
allerede
eiter 1 neters kørsel var det løb
kørt
hendes oedkornmende ,.,

-
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til

forskel fra sin mindre forgænger
er smuk og fiks
vogn, man
- ensig
udmærket kan tillade
at stille
ved siden af en Porsche.

Den sportslige topersoners bør opfattes som sådan, thi ellers ville min
ikke kunne erklære sig indforståer
med dcn lave frihøjde over vejbanen, Man sidder kun hævet 45 cm
over vejen, men mærker det næppe,
fordi det langc forparti giver køreren indtryk af at sidde i ,,normal"
højde. Til gengæld mærkes det under udstigning, især når vognen er
kørt tæt op til en høj kantsten, men

dette hører jo også

til

sportslige

vognes kendetegn. Flans Majestæt,
kunderne, vil tilsyneladende have
det sådan..
Med hensyn til udseendet falder

af en

elasticitet, som man ikke

umiddelbart ville vente af en så
lilie motor. Man er endda så forbløftet, at man kan gribe sig selv
i at spørge, om det egentlig går rigtigt til. Men motoren modstår enhver voldshandling, det er den til-

syneladende ligegyldigt, om man
starter i første eller andet gear
trods det lille omdrejningstal løber
vognen rykfrit igang i begge gear.
beDirekte-gearet
- 4.oggea,r
- kan
fra 72
nyttes fra 25 km/t,
3. gear
km/t. Man kan næsten tælle de enkelte takrer. Det lave omdrejningstal hindrer ikke motoren i at afgive
et tilfredsstiilende drejningsmoment.
Men naturligvis er det ikke meningen,

at man i sin.daglige kørsel skal

i hastighed i de
nævnte gear, og der er da heller
ikke under disse forhold nogen særlig god acceleration
ikke
- hviiket
på nogen måde må give
indtryk af,
at ,,700" er en dårlig sprinter.
gå så langt ned

Kurven for

drejningsmomentet

tillige vognens perfekte helhedsindtryk, finish. Der findes ikke mere

forløber således også meget fladt
fra 2000 til 4500 o/m ændrer drejningsmomentet sig kun ca. 10 pct.,
hvilket er meget usædvanligt ved et
så stort spring i omdrejningstallet.

en vægtbesparelse på 30 kg og

uden gearskiftning

de store glasflader straks

i

øjnene

noget særskilt ramme (chassis)- det
selvbærende karosseri muliggjorde
en

reduktion pi 6-7 cm i frihøjde. Som
erstatning for rammen tjener høje
pladedragere i siderne, mod hvilke
passagererne har lejlighed til at støde benene under ind- og udstigning
dragerne er meget vigtige,
-fordimen
de giver karosseriet dets nød-

vendige modstandskraft over for

Effekten:

I

byen kan man køre

i

3. gcar

også

om hjørnerne. Ved passende- lejlighcder er det muligt at opnå en hastighed på 100 km/t i dette 3. gear,
hvilkct man f, eks. kan tænkes at
have brug for under overhalinger.
For at undgå hjulspinn på glattc og
tilisede veje, starrer man simpelthen

vridninger.

Det kan nævnes, at de dele, der
er mest udsat ved småkollisioner, er
let udskiftelige, f. eks, kofangeren,
der er delt på midten. Karosseripladerne har en tykkelse på 0,85-0,9
mm, kun hjelmen over kuf{ertrummet er af tyndere gods,
Motor med

stamtræ

Med hensyn til valg af drivværk
havde man ingen bekymringer, thi
det første forsøg med omplantning
af motorcyklemotoren lykkedes fuldt
ud ved 600 ccm modellen. Denne
motor viste sig alle et automobils
fordringer voksen. Ydelsen er tilfredsstiilende
og så er motoren
,,idiotsikker". -700'eren (med større

Startvillig
BMrVs småbilsmotor har for øvrigt som noget nyt en svingningsdæmper på krumtapakslen
- den
består af en lille massiv støbejernsskive, der er lejret i gummi. Den
opfanger de uundgåelige vibrationer,

For BM\fl-ejere betyder dette: læn-

gere levetid for krumtapakslen.
Selv om en luftkøIet motor laver
mere støj i ,,butikken", så profiterer

man dog samtidig ved dens startvillighed. For BMV bety'der det
start uden brug af choker, blot man
forinden træder gaspedalen 1-2 gange i bund. Derefter kan man køre
løs. Efter få hundrede meter er motoren så varm, at den uden vanske119

strømskarblrator, Køling: Lufrkøling med blæser. Elektriske an,::;r.r, volt, dynamo nall.eo
T

ransmission

:

Kobling: Enkeltplade

tør rned torsionsdæmpning. eearkesse: 4 geer frem,'l b;k. AIle
fremgear,er fuldsynchroniserede

og støOslKre.
Karosseri, chassis m. 2... Karosseri-

type: _Medbærende, sammensvejset
med den profilerede bundpiade.

lighed_kan køre på tomgangen alene,

ikke dør ud, o§ ved åceie.ationci

heller ikke kommcr med udsættere.
I sammenligning med en vandkølet
motor giver disse fænomener 6n cn
ny fornøjelse ved vinrerkørslen.
Men motoren larmer for stærkt, der

er spa.ret.for-rigeligt på støjdæmpende arbe;de, ior, som De vil forstå:
S^moking og pludderbukser srår ikke
så godt sammen
Dasser
-Ganskå
- negativt
ikke til dette køretøi.
vist
er der ikke meget at indvende under ,,turistkørsel", men når der ..fvres op' , så melder de små heste-sig
uindbudte.

- Temperamentet er veludviklet,
fremfor alt hvis man ikke er siopei
med omdrejningstal. Dette vil iile,
Gearene skal køres helt ud
der
- her:
sker ikke noBer. Lad os tilføje
Denne mororrype er bleve iygget
gcnnem de srdste 25 år. .
..Boksermotoren er dejligt fri for
kileremme. Dynamo oÅ srarrer er
sammenbygget. I bagagerummet fortil ligger benzintankin og rager
plads,

ville have ,rær.t-.t pl-ur,
om man havde udnyttet pladsen i
det_

i-

lidt bådre så der
også var blevet plads ril tankcn ddr.
Gearkassen er som ved 600-modelmororrummer

genhed, og den noget hårde affjed-

nrlg grver bedre vejbinding, og i
u1ævne

alt det

kurver undgår man fremfor

vekslende veigreb. som leilighedsvis optrådte vld dån mindie
600-model. Alt i alt må coupeens

vejbeliggenhed bære prædii<atet
fremragende. Man mærLer overikke, man kører med hæk-

I""::*,

A.

+

varmeanlægget ikbe særligt et'-

lektivt under 0 grader

at. en regulær gearsrang placeret i
gulvet. Dog ville der ik[e være sket
hoget, hvis man havde afkortet

med ca, en fjerdedel.
Gearskiftningen er hos den'fabriksnye vogn noger hård, men efrer få
gearsran-gen

tusinde kilometers kørsel blød som

illJ",,**""r.0.,
Dette at hjulene er vokset fra

10

til 72" har givet en bedre vejbelig120

aden-

dørstemperat,4r

+

bøjelastisk løftkølet boxer-

flrotor

f uld

s

ynchroni sere t Ii

re

trins

gedrkd,sse

aejbeligge_nhed oaer gennemsnit
rigeligt dimensionereåe bremser
fremragende udsyn

ainduesvasker standardudstyr
eetnøglesystem

len

i allc fire
- synchroniserer
frem-gear,
og den berjenes ved hjælp

T.

for tneget ffiotorstøi
bedre deJroster kanne oære
ønskelig
rdttet pøs:er ikhe rigtig til oognens ø arrge hnler
kontøkten t'or z,iskerne er ikke
helt bensi gtsrnæssigt anbragt

S

pecifikationer:

BM\tr 700 Limousine og BMV

700 Coupd.

Motor: Cylinderantal: 2. Borine

os

slag: 78X73 mm. Slaevolum"en

I

kubikcentimeter: 697. Komoressionsforhold: 1:2,5. HK/omdrei-

ninger: 35/5200. Største drejningimomenr: 5,15 kgm v, 3200 o/in.
Ventil-arrangement: Topventiler
med vippearme og støditænger.
Olie-kapacitet t 2 Titer; oliefi*lter i
Iuftstrømmen. Karburering: Fald-

Chassis-type: Medbærende tundplade med 2 højprofilercde, sidcløbende vandgei'og midteriunnel.
Forh juis-ophængning: Dobbeltlen gsvingermc, parallelogram:nordning_ med konstent-smøring,
forakslen Iejrer i gummi. Baghjuliophængning: L.rnqsvingarme med
stor_ lejerf:r.rnd, gummilejring.
Fodbremse: Hy'dreulisk på alle +
hjul med selvienrrerendd br.-r.bakker. Håndbremse: Med fininddelt spærre, virkning på baghjulene. Sryret.øj: Tandsiang. Beizintr.nkens indhold: 28 liter + 5 Iiter i reserve: Dækstørrelse: 5,20X
12, slangeløse.
H oo edclinen siozer.. Akselafstand

:

2,12 m. Sporvidde: For 1,27 m,
qag ,20 m. Totallængde: 3,54 m.
f
Toralbredde: 1,48 m."Højdå: 1,26
m belastet. Coupd: 1,32-m bciastet. Fri højde over vejbanen:
0,175 m, Venderadius: 4.475 m.
Egenvægt: 630 kg køreklar.
Coup6: 640 kg kåreklar.

En gang om åref
ait engelske firma ,,Trico",
som.handler mld vinduesviikere og
-vaskere m. m. Formåiet svnes tvdll
ligt _nok ar sælge flere viskerbiade
det er disse, man opfordres til at
-ydsklfte
en gang årligi. Men bortset
skriver

tra lrlcos interesser er der en del
i fabrikkens slogan. Et viskerblad bliver nemlis i-løbet af året
sandt

udsat for lidr af hvert, Det møder
rs..og sne, regn, sna\-s og mudder.
Tillige kan der næppe rindgås, at
der en- gang imellem'slipper"rrndrkorn i klemme mellem viil<erblad og
forrude
- og denne situation ei

hverken god

for r-iskerblad

eller

rude. Viskerbladet bliver takket. os
ruden bliver ridset. Den kloge bilisi
venter derfor med at sætte iine vi-

sk-ere

igang, indtil ruden er renser

a[ regn eller f. eks. af strålen fra

vinduesvaskeren.

AIIigevel går viskerbladene til. oe
dette er ensberydende med dårligerl
udsyn..
-,,Trico" har derfor med sit slogan
,,En gang om året" ramt plet.

