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B.M.W. 600, som vi beskrev i
MOTOR nr. 12, 1958, yar i man-
ge henseender en befrærkelses-
værdig konstruktion. Den havde
frontdor og udmærkede sig
blandt andet ved et usædvanlig
gunstigt forhold mellem nytte-
og totalrumfang. Brugsværdien
var således meget stor, men det
kneb for publikum at acceptere
vognen§ ukonventionelle ud-
seende.

Belært af denne erfaring tog
fabrikkerne italieneren lrtichel-
otri med på råd ved udformnin-
gen af den nye model 700. Han
tegnede først karrosseriet til den
coup6-model, der her skal om-
tales, og senere et limousine-
karrosseri med plads til 4 voks-
ne på det samme chassis. Coup6-
modellen må siges at være ual-
mindelig vellykket og bekræfter
endnu engang, at den italienske
stil egentlig kommer bedst til
sin ret i forholdsvis små vogne.

I limousine-modellen demon-

AF CIVILINGENIøR MOGENS TEISEN

Baghjulene er ophængt i lang-
svingarme og monteret med en
lille ,spidsning«, der modvirker
overstyringstendenser. Der an-
vendes skruefjedre og dobbelt-
virkende, hydrauliske teleskop-
støddæmpere for og bag, og da
alle vognens hjul har ren paral-
lelføring, kommer vognens
krængningsakse til at ligge helt
nede i vejbanen.

Hækmotoraggregatet er prin-
cipielt af samme konstruktion
som i model 6(X), men den nye,
større motor har fået rullelejer
som hoved- og krumtaplejer.

Drejningsmomentet fører gen-
nem en normal, tør enkeltplade-
kobling over og forbi differen-
tialet til en fuldt synkroniseret
firetrins gearkasse.

Spidshjulet sidder direkte på
gearkassens udgangsaksel og går
i indgreb med et spiralskåret
kronhjul. der omslutter et nor-
malt differentiale. Fra dette fø-
rer en kort kardanaksel med to
specielle gummiled til hvert bag-
hjul. Gummileddene virker ikke
alene som kardanled og stød-
dæmpere, men kan tillige optage
de længdeændringer, der hidrø-
rer fra baghjulenes affjedr\ngs-
bevægelser. Man undgår derfor
helt de glidenoter, der ellers re-
praesenterer et udpræget svagt
punkt i hiulophæng af den her
benyttede konstruktion.

Motoren køles med luft, der
leveres al en blæser, hvis løbe-
hjul er fastspændt på dynastar-
terens anker på krumtapakslens
bageste ende. En del af blæser-
luften kan ledes gennem varme-
kapper, der er sveiset om ud-
blæsningsrørene, og videre gen-
nem centralrøret til vognens in-
dre. Man udnytter således ilcke
cylindrenes køleluft til opvarm-
ning, men opnår til gengæld
sikkerhed mod at få oliedunster
ind i vo8nen.

Under »motorhjeelmen« foran
er der et regulært bagagerum
med plads til to normale kuf-
ferter. Benzintanken ligger un-
der bagagerummet, og dens På-
fyldningsdæksel ligger udenfor,
så overløb ikke kan tilsmudse
bagagen, men indenfor hjæImen
hvis lndvendige lås således også

strerer lrtichelotti endnu tydeli-
gere sine evner som formgiver,
for denne vogn har næsten lige
så smukke linier og en væsentlig
større brugsværdi. Den frem-
kommer senere på året og bliver
tilmed betydelig billigere end
coup6en.

Den nye B.Iill.W.700 er opbyg-
get på en Platformramme, der
langs midterlinien er forstærket
med et svært, firkantet central-
rør. Til denne rarnme er der
svejset et medbærende helståls-
karrosseri med to meget brede
døre, der er hsengslet i forkan-
ten.

Som det ses på røntgenbille-
det, har vognen ualhaengig af-
ljedring af alle fire hjul, o8 selve
hjulophaengene er i princippet
de samme som i model 6fl1.

Fortøjet er af den såkaldte
Dubo*net-type. Hvert forhjul er
ophængt på en lremadvendende
langsvingarm, der er lejret i et
hus, som kan dreje om en nor-

mal styrebolt på eaden af den
svære, rørformede loraksel.
Bremsetromlerne er lejret dreje-
ligt om akseltappen, og bremse-
momentet optages aI en reak-
tionsarm, der har samme læng-
de som den bærende langsving-
arm og bevæger sig parallelt
med denne. Man undgår således
bremsekræfternes direkte ind-
flydelse på affjedringen, men
går til gengæld glip af den
mulighed, at eliminere »næsedyk-
ket. under hårde opbremsnin-
ger. Forakslen er med gummi-
blokke som mellemlæg fast-
spændt på den bærende kon-
struktion. Styretøjet er al tand-
stangstypen og tandstangens en-
der er Sennem korte sporstæn-
ger lorbundet direkte med styre-
arme p{ de drejeliSe huse. ÅIle
styretøjets dele er således helt
upåvirkede af forhjulenes af-
fjedringsbevægelser, og dette er
netop Duboflfl€t-syst€mets eks-
klusive fortrin.

F.rerpladscn i B.M.W. ?aa Coupå.

Motoren er den verdensberømte BMW
fi retakts-tocylinder-boksermotor. Med
en cylindervolumen på 700 ccm udvikler
den 35 hk ved 5000 o/min. Drejnings-
momentet er 5,15 m/kg ved 3200 o/min.
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sikrer tankdækslet og reserve-
hjulet.

Vognens interiø. er enkelt og
pænt, og som e ':sempel på,
hvor meget mar .rar ofret på

"stilen«, kan det .rævnes, at dø-
renes ruder et krumme. Ovet-
kanten af instrumentbordet er
polstret, og det samme er til-
fældet med hjulkasserne og bag-
kanten af bagagerummet. der
rager nedenfor instrumentbor-
det. Et stort speedometer lige
over ratstammen er vognens
eneste instrument. Midt for er
der plads til en radio, og i højre
side findes et åbent handskerum.
Der findes ingen benzinstands-
viser.

Krrcqrnrftalcr
B.M.W. ir rn meget lav vogn,
som det i begyndelsen er ret
besværligt at komme ind og ud
af. De brede døre har ganske vist
stor åbningsvinkel og kan af
sig selv blive stående i yderstil-
lingen, men afstaDden fra sæ-
dernes forkant til dørenes for-
kant er ret kort, og man må der-
for trække benene op under sig
for at komme på plads. Men
man lærer hurtigt denne rrta-
nøvre, og når man først er kom-
met ind, sidder man til gengæld
fremragende godt. De separate
forsæder 'er meget lave, men

reguleringshåndtaget for varme-
tilførslen sidder hensigtsmæssigt,
omend lidt tæt op ad håndbrem-
sen.

Man sidder temmelig dybt i
vognen, men har alligevel ud-
mærket godt udsyn i alle rct-
ninger. Fra sin plads kan føre-
ren se overkanten af alle fire
skærme, og de fire hjørnestolper
er prisværdigt smalle. Man har
fornuftigvis udeladt de trekan-
tede vipperuder fortil, men til
gengæId kan de bageste sideru-
der åbnes på klem med en præ-
cist virkende knæledslås. Bak-
spejlet har et ret stort synsfelt,
og det sidder så højt, at mån kan
se under det. Prøveeksemplaret
var endvidere forsynet med et
meget nyttigt skærmspejl.

Viskerne klarer tilstrækkelige
arealer og har god overlapning
midt for. De går automatisk på
plads, og kontakten er på en me-
get hensigtsmæssig måde kombi-
neret med vindspejlsvaskerens
pumpehåndtag.

Det lyse rat og de blanke kon-
taktarme for blinklys og ned-
blænding giver sammen med den
forkromede liste om speedome-
tret generende spejlinger i front-
ruden.

Motoren starter omgående ef-
ter en kold nat i det fri, og man
glæder sig hver gang over dyna-

kørsel på almindelige veje er
der moderat hjulstøj, men ved
kørsel på stenbro rumler det
selvbærende karrosseri stærkt.

Uafhængig affjedring med ren
parallelføring af alle hjul har
teoretisk den fordel, at tvær- og
rokkebevægelser nedbringes til
et minimum. Denne fordel træ-
der melet tydeligt frem i B.M.W.
700, som i forhold til sin stør-
relse og egenvægt opviser en
helt Iorbløffende kørekomfort.

troraE cr ilcr €t
rctulært
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melig følsom for sidevindspå-
virkninger, men under prøverne
blæste det ikke tilstrækkeligt til,
at dette vigtige forhold kunne
opklares helt.

Bremserne virker blødt og
kraftigt for et moderat pedal-
tryk, og vognen er fuldstændig
retningsstabil under hårde op-
bremsninger. men dykker tem-
melig kraftigt med forendån.
Ved gentagne nedbremsninger
fra høj hastighed, viste der sig

Røntgenbilleale af B.IU.W. 700 Coup6.

særdeles velformede, og de
krummede ryglæn, hvis hæld-
ning kan indstilles, yder effek-
tiv støtte mod tværkræfter.

Hvis føreren ikke har for bre-
de sko på, kan han netop få plads
til venstre fod mellem koblings-
pedalen og hjulkassen, og højre
fod hviler bekvemt på orgel-
speederen.

Rattet ligger lidt for fladt til
at falde helt naturligt i hånden,
og der burde indskydes et kar-
danled i ratakslen, så rattet kun-
ne få den rigtige stejle stilling,
som er karakteristisk for sports-
vogne.

Gearstangen er placeret helt
rigtigt Iige ved førerens højre
hånd, men på det afprøvede
eksemplar var skiftemekanismen
defekt, så skiftebevægelsen var
træg og upræcis. Efter prøve-
kørslen blev dette forhold rettet,
hvorefter man fik virkelig for-
nøjelse af den fuldt synkronise-
rede gearkasse. Håndbremsestan-
gen ligger omtrent vandret mel-
Iem forsæderne og er let at nå,
men i forhold til det lave fører-
sæde har den en lidt ubekvem
bevægelsesretning. Chokeren og

starterens lydløse funktion. Man
behøver kun at benytte chokeren
i ganske kort tid, før tomgangen
går over i den jævne stilfærdige
"klukkenn, der kendes fra de
verdensberømte B,M.W.-motor-
cykler. Boxermotoren løber
praktisk 'Jaget vibrationsfrit og
trækker bemærkelsesværdigt
godt på lave omdrejningstal (ned
til 25 km't i IV gear). Koblingen
»tager« temmelig hårdt på det
sidste, korte stykke af pedalvan-
dringen, og det kræver lidt øvel-
se at præstere en blød igangkø-
ring.

Motoren €r, hvad tyskerne
kalder »drehfreudigo, dvs. sær-
deles villig til at løbe op i høje
omdrejningstal, og med den rig-
tige udnyttelse af gearene ac-
cellererer vognen meget ener-
gisk.

B.M.W. 700 kan vel ikke kaldes
nogen lydsvag vogn, men moto-
rens tone passer godt til vognens
stil og virker ikke irriterende.
Med lukkede vinduer er der kun
svag vindstøj. men med de ba-
geste sideruder på klem frem-
kommer en kraftig buldrende
lyd ved høje hastigheder. Ved

AlIe arter af ujævnheder absor-
beres fuldt tilfredsstillende, og
dæmpningen er tilstrækkelig til
at holde vognen i ro selv ved høj
hastighed på dårlig vej.

Normalt må disse fordele be-
tales med en kraftig krængning
i hurtige kurver, men dette er
ikke tilfæIdet i B.M.W.700, hvis
tyngdepunkt ligger så Iavt, og
hvis fjedre er såIedes afstemt, at
krængningen tværtimod er be-
mærkelsesværdig ringe.

Tandstangsstyringen virker
slørfrit og præcist og har mode-
rat selvopretning efter sving.
Vejbanens stød mærkes ikke i
rattet, og vognen går usædvan-
ligt sporsikkert gennem hurtige
S-kurver, selv på dårlige veje,
eller hvis man af en eller anden
grund kommer helt ud i rabat-
ten. Med B.M.W.s hjulophaeng og
vægtfordeling ville man. på for-
hånd vente, at vognen havde ud-
præget o'Jerstyringstendens; det-
te er imidlertid ikke tilf zeldet,
idet styringen på det neermeste
er neutral endog med en vis,
svag understyringstendens og en
tilforladelig retningsstabilitet.
Vognen synes dog at være tem-

ingen som helst tendens til Jo-
ding.

I luftkølede småvogne lader
opvarmningssystemet ofte en del
tilbage at ønske, men også På
dette punkt er B.M.W.700 noget
helt for sig selv. Dens opvarm-
nings- og ventilationssystem er
nemlig et af de bedste, vi til dato
har prøvet, for det opfylder rent
undtagelsesvis ønsket om at
holde lødderne varme og ho-
vedet koldt. Friskluftindtaget
foran vindspejlet, og vipperu-
derne bagtil giver en særdeles
behagelig og godt regulerbar
friskluftstrøm gennem vognen,
medens varmluftstrømmen fra
centralrøret fordeles effektivt
om ben og krop. Samtlige ruder
kan på denne måde holdes dug-
fri, og man kan køre lange ture
uden at mærke det mindste til
den døsighed, som man eliers
må finde sig i.

Lygterne giver et meget langt-
rækkende og godt fordelt køre-
lys, og det asymmetriske nærlys
er en behagelighed.

Lige siden de første meddelel-
ser om B.M.W. 700 kom frem,

(l'orlsatles )



B.m.Ut.7OO Coup6
(Fbrtsat fra side 3q)
har FDMs tekniske afdeling haft
mange henvendelser om denne
vogn, som utvivlsomt er et plet-
skud i stil og form.

Men vognen kan give meget
mere end glæden ved at eje en
smuk ting. Den giver også cegte
køreglæde og køresikkerhed,
som tilmed opnås med et forbav-
sende lavt benzinforbrug.

De småfejl, der er naevnt
ovenfor, er lette at rette, og når
det sker. kan vognen med hon-
nør viderebære det traditions-
rige blå-hvide emblem, som for-
håbentlig aldrig vil forsvinde fra
markedet.

§pccifkotioncr
Metke: B.M,W, Type.' 70O Coup6.
Fabilkat: Bayerische Motoren Wer-
ke A.G. M[.lnchen, Vesttyskland.
Dagsprisj Kr. 16.396.
Vægtatgirt: Kr. 90,- årlig.
Motor: 2-cylindret luftkølet boxer-

motor med skråtstillede topven-
tiler. Boring: ?0 mm. §laglæng-
de: ?3 mm. Slagvoluman: e9?cmt.
Kompressionsforhold : ?.t:1. Stør-
ste effekt (D.I.N.) 30 }IK ved 5000
o/m. størstc dlejningsmoment:
5,1 mkg ved 3,100 o/m.

Trcusmission : Tør enkeltpladekob-
lin8. f uldt synkroniseret liretrins
gearkasse med udvekslinger: I
Sear: 3,5{, II gear: l,g, III 8eår:
1,q7, Iv 8eår: 0,8{6, bakgear: t,as.
Spirålskårne kron- og spidshjul
m. udveksling: 5,{3. Kardanaksel
med 2 gummiled til hvert bag-
hjuI.

Chossis: Platlormramme og med-
bærende, helsvejset stålkarrosse-
ri. Forhjulsophæng: Dubonnet
system. Baghjulsophaeng: Lang-
svingarme, skruefjedre og dob-
beltvirkende hydrauliske tele-
skopstøddæmpere lor og ba8.
Tandstangsstyretøj, 3 ratomdreJ-
ninger fra stop til stop. Fod-
bremse: Hydraulisk virkende på
alle hjul. Håndbremse: Mekanisk
virkende på baghjul. Pressede
stålpladehjul monteret med 5,2G
12" slangeløse dæk. tZ volt el-an-
læ8, 24 Ah.

Hooed.dlmenslonet m. u.: Akselaf-
stand: 2120 mm. Sporvidde for:
12?0 mm. Sporvidde bag:1200 mm.
Største længde: 3540 mm. Største
bredde: 1480 mm. Største højde:
l2?0 mm. f'rihøjde over vejbane:
185 mm. Vendediameter: 9,25 m.
Egenvægt: 590 kg (tør). Tankind-
hold:281+5lreserve.

Pravcrcsuhoær
Olnstænd,lgheder: 'løtt og køli8t

vejr. Skønnet vindhåstighed: l-2
m/sek. PrøveeksemPlarets kilo-
meterstand: 9600 km.

Speedometrets leilaijning :
Vognsp€edometrets visning km/t. :

20 40 60 80 100 120

Virkelig hastighed km/t.:
2t 3? 5? ?5 95 ll5

Mdlte tophosti ghedet k7n]t.:
I gear: {0, II gear: 68, III gear:
lfi), Iv gear: 116.

Acceleration gennem geotene :
(F 20 km/t. 2,0 s€kunder
(F {O » .......... 5,0
0 -80 9,6 »

0- 80 .... 20,2
(L10e .. ... 41.0

20- a0 km/t. ..... . .. . 3,5
30-6ll ' .........6,9 E,{
4G 80 15,3
50-100

Der anvendtes sup€rbenzln.
Alle målinger udlørt med 2 per-

soner i vognen.

M()GEN§ TEISEN

Acceletation i gearene (sekunder): Benzlnlorbt1J'g rnåltted ksrseamed,
II III IV konstonte hastlgheiler pi aige,

17,0

,t
39,2

Beu[fuugøfte 0ruN0@iN

En fuldblods sportsvogn fra BMW

BMW 700 Limousine
BMW er paa mange maader over-

raskelselnes labrik. Da den særpræ-
Bede vogn med frontdør, BMW 600,
kom paa malkedet, frydede mange
teknikere sig over det smukke chas.
sis, og i tankerne byggede man en
af de kraftige sportsmotorer lra mo-
torcyklerne ind i dette smt forsy-
nede kpretojet med et smukt
sportskarroseri al roadsler-typen.
Da man erfarede. at BMW var i
gang med en sportsvogn, vidste
man derfor til punkt og prikke.
hvordao den ville komne til at *
ud. Illen hus forbi 

- 
da BMW coupe

saa dagens Iys. havde den selvbæ-
reude karrosseri, og man undrede
sig over. at den lille sportsvogn Jor
saa vidt var en helt ny vogntype.

Imidlertid fik man en beskeden
revanche, da man ved at betraS:te
en 700 coup6 fandt ud af, at der lel
kunne fremstills en fuld fire-per-
soners sedan (eller limousine, som
tyskerne ynder at kalde de mindre
vogne) efter smme opskrift, Da li-
mousinen kom, svarede den i 6t og
alt til coupeen. blot laa taglinien 80
mm hojere, og den var ført længere
tilbage, saaledes, at der var god
plads til fire voksne fErsoner.

Medens coupeen er lidt vanskelig
at komme ind i og ud af, er indstig-
ningen til forsæderne uhlre tJekvem
i limousinen, og til bagsædeme
kommer man saa let. srr nan nu
kan komme i en to-ddrs vogln. Kcr-
restillingen er iklie alene god, men
ogsaa helt rigtig, og man kan glæde
sig over de gode stole med krum
ryg, der holder fast paa køreren.
Udsynet er ogsa noget ud over det
almindelige, da de meget smaa dø-
de vinkler ligger sadan I forhold
til kdreren, at de er helt uden be-
tydrling. Naar man baade sidder
godt og ser godt, er de vi8tigst€
krav til sikkerheden opfyldt. Kon-
trolorganerne er godt anbragt til
betjening I blinde. og gearskiftnin-
gen foregaar let og præcist gennem
en kort gearstang anbragt i gulvet
.- alle fire fremadgaaende gear er
synkrorli*rede.

Der er to fjollede ting 1 vogYrens
irldretning: I stedet for benzin-
standsmaaler er der en tregangsha-
ne, der kan slaas over paa en re-
servebeholdniag, hvilket erfarings-
mæisigt altid er paakrævet, naar
man er midt i en overhaling. Des-
uden er hornkontakt og blinklys-
Irontakt bygget *mmen, og under
kcirslen kommer man tit til at be-
nytte hornet helt måningslost. Men
dermed er kritikken ogsaa udtdml.

Accelerationsevnen er fortræffe-
lig med 9,6 sekunder fra staaende
start til 60 kmit og 17,? sekunder til

80 km t. De 100 km,t naar lnan fra
en stååerlde stafl Paa 3l sekunder.
Det mest bemærkelset\,ærdige, men
ikke overraskende. rtaar man ken-
der BMw-motorcyklerne, er det go-
de drejnlngsmoment . i hele moio-
rens. orndrejningsskala, hvilket kom-
mer til udtryk gennem den over-
legne maade, vognen tager alle stig-
ninger paa. I øvrigt er motoren me-
get uidig, og det er usædvanligt,
at en motor paa under 700 ccm kan
trække sa- relativt tungt et køretøj
med jævn hastighed ved hastig^he-
der uncier 40 knr t og accelerere
ud6n at skifte ned fra topgear.

Køreegenskaberne er helt i orden,
og maD kan uden at overdrjve, sige,
at vognen ligefrem suger sig fast
paa vejen - det er.i hvert tilfælde
en kendsgerning, at man kan 8aa
med betydelig storre håstighed gen-
nem et sving med Siiven rådius, end
man er vant til med de fleste andre
personvogne. Man skal kdre ganske
usædvanlig haardt, for at bringe en
BMW 700 til udskridning.

Vognen er meget styreføl$m, og I
forbindelse med det hurtigtvirkende
styretdj er mmøvreevnen Paa snoet
vej og i bykørsel fabelagtig god.
Som saa mange andre vogne med
uåfhængig affjedrifig af alte fire
hiut fqtes BMW ?00 lidt urolig Paa
vejen, naar man kommer lige fra en
underst!'rende vogn med stiv bag-
bro, men man'skal blot køre den
»med ldse tøjler«, da den slv gaår

tilbage fra afvigelser af kursen, og
man skal derfor ikke begynde at
korrigere paa lige landevei. Styrin-
gen er præcis og neutral med en
ineget svag tendens til overstyrinS,
naar der er fire personer i vognm.

Det svage Pullkt i kørægenskaber'
re er sidevindsfølsomheden, der al-
tid er mest mærkbar ved vogr€
med hækmoior og stor vægt Pa€
bagakslen, men i lorholq til sln(
kolteger er den meget ruadehol'
dende paa dette Punkt.

Bremserne er meget fint afstemt
og fra 100 km/t ståar vognen Pa.
fire sekunder uden den mindst(
fldjtetone fra dækkene, og opbrems'
ningen er sa jævn og harmonisL
uden den mindste udskridningsten.
dens, at det næsten virker utrcligt

I øvrigt kan man ikke finde nogs
at udsætte paa vognen, da selv støj.
niveauet er behersket for den luft.
køtede motor og varmeanlægget et
tiuredstillende. Man kan tilmed di-
rigere frisk ,uopvamet lult og frisk
opvamet luft ind i vogtren uafhæn-
gig af hinanden. BenzinJorbruget er
tilmed rørende, for ved 100 kmF kd-
rer man 16 km pr. liter. BMW 700
er kort sagt en helt umulig vogn set
fra et journalistisk syropunkt, for
naar man skriver efter ærligste
overbevisning, kommer det hele til
at ligne en annoncetekst.

MOGENS H. DAMKIER

DOMI TRYK
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