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slutter et normalt differentiale.
Det helsvejsede. stålkarrosserl

har en lrontdør mågen til lret-
to'ens, og desuden er der i høJ-
re sid-e en normal dor, der er
hængslet i forkanten. Sidedo-
rens buede ruder bar iagen ram-
me, men er tas§»endt direkte
i dorens overkant. De øvrige 8i-
deruder er jdlormet som s§de-
ruder, der kan låses med rig-
ler, En stor klap bå8 i vognen
giver særdeles bekvem adgång
til motornrmmet, og øverst I
dette Iigger benzintaaken med
en udvendig påfyldningsstuds.
Den øverste del af ratakslen er
lejret i en svær konsol, der er
fastspændt 1S frontdøren, og li-
ge over koosollen sidder et stort
speedometer under en »s§gge«,
der er i eet med et »lnstrument-
bord« i hele frontderens bredde.
Reservehjulet har plads under et
dæksel i højre side af frontdø-
ren. Over venstre hjulkasse er
anbragt tre små håndtag for hen-
holdsvis choker, benzinhane
(med reserve) og vårmeregule-
ring. Varmen tages fr&- køleluft-
systemet og kan ved hiælp aI et
spjæld dirigeres enten modvind-
spejlet eller førerens fødder.
Polstring og indtræk er pænt
udfsrt, og man har bl. a. ofret
betræk på de forreste hjulkas-
ser. Vognens eneste bagage-
plads er en ret smal rgrube« bag
bagsædets ryglæn. Forlygterne
er indbygget i støbte letmetalhu-
se, der er forsynet med ,kasket-
skyggerr, og de forreste blink-
lys er indbygget i den u-forme-
de kofanger.

Frontdøren Siver bekve?n adgang
til forsædet, og med lidt forsig-
tighed kor føreren stige ind og
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CI etv om B.M.W. 600 har en
\ aet elementer lælles medl!, B.M.w. Isetta (se MOTOR
nr. 23/1957), må den rettelig be-
tegn€s som en nykonstruktion,
der med bibeholdelse af de låve
driftsudgifter og de kompakte
yderdimensioner på det nærme-
ste har fordoblet køretøjets
brugsværdi.

Vognen er opbygget på et
chassis, der er sammensvejset al
runde og firkantede stålrør, og
man har bibeholdt det på Iset-
to'e* anvendte Dubonnet-for-
hjulsophæng. Hvert forhjul er
ophængt på en fremadvendende
langsvingarm, der er lejret i
et »hus«, der kan dreje om en
normal styrebolt på eaden af
den rørformide foraksel. For-
akslen indgår som travers i
chassiset, og forhjulene er af-
fjedret med lodretstillede skrue-
fjedre, der omslutter hydrauli-
ske teleskopstøddæmpere. Bag-
pladerne i de hydrauliske for-
hjulsbremser støttes af særlige
reaktionsarme, der hindrer at
vognens forende løftes under
hårde opbremsninger.

Styretøjet er af skrue- og mø-
trik-typen, og da det kun er sel-
ve hjulene og deres svingarme,
der deltager i affiedringsbevæ-
gelserne, kan man anvende en
udelt sporstang, og alligevel op-
nå en fuldstændig korrekt sty-
re-geometri. Ratakslen er forsy-
net med to kardanled og en sky-
demuffe, der tillader rattet åt
følge med, når frontdøren åb-
nes.

Baghjulene, der har normal
sporvidde, er lejret på svære,
kasseformede langsvingarme og
affjedret med skruefjedre, hvis
virkning understøttes af krafti-
ge gummibuffer, som traeder i
funktion på den øverste del af
fjedervandringen. Bagtøjet har

ligesom {ortøjet hydrauliske te-
leskopstøddæmpere, og alle hjul
har ren parallelføring. Kræng-
ningsaksen bliver de$or belig-
gende helt nede i vejbaneB, men
fjedersystemets progressivitet,
som bl. a. hidrører lra gummi-
bufferne, hlndrer overdreven
krængning i sving.

Vognen er lorsynet med et re-
gulært hækmotoraggregat. Det
er ophængt i bløde gummiblok-
ke, og momentet overføres til
baghjulene gennem drivaksler,
der hver har to gummikardan-
led. Disse El'mmielementer har
så stor elasticitet i aksial ret-
ning, at man har kunnet udela-
de de sædvaafige skydenoter i
drivakslerne.

Boxermotoren er udviklet af
B.M.W.s verdensberømte motor-
cyklemotor, og dens konstruktion
fremgår af hosstående snltteg-
ninger. Det udelte krumtaphus
er støbt i letmetal og aldækkes
for neden af et bundkar af pres-
set stålplade. Den »byggede«
krumtapaksel, der løber i tre
kuglelejer, muli8gsr anvendel-
sen af udelie plejlstangslejer,
som smøres gennem slyngringe
og boringer i de hærdede søler.
Cylindrene er af stsbejern, og
letmetaltopstykkerne har halv-
kuglef ormede f orbrændiogskam-
re og skråtstillede ventiler, som
bevæges gennem vippearme og
stødstænger fra en tandhjule-
drevet knastaksel over krumtap-
akslen. »Dynastarterens« anker
er monteret på krumtapakslens
bagudvendende ende og forsy-
net med ventilatorvinger, der
via ledeskærme blæser kølelult
over cylindre og topstykker. Mo-
torens drejningsmoment føres
gennem en tør enkeltpladekob-
ling over og forbi differentialet
til en fuldt sy*kroniseret fite-
tritrs gearkasse, Spidshjulet sid-

der direkte på den bagudvenden-
de ende af gearkassens udgangs-
aksel og går i indgreb med et
epiralskåret kronhjul, der om-
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ud selvom forsædepassageren
bliver siddende. Frontdørens
eneste ulempe .er den, at ram-
men om vindspejiet sammen med
de faste hjørnestolper dækker
ct par ret store og temmelig far-
lige synsvinkler. Udsynet frem-
cfter hæmmes endvidere af bak-
speilet, der er monteret lige i
øienhøjde, og af den ,blødeu sol-
skaerm, der i opklappet stilling
rager lidt ned i synsfeltet. Vi-
skerne er rigtigt placeret, men
viskerbladene kunne uden vide-
re gøres længere.

Rattet er monteret lidt for
"fladt«, men de usymmetriske
egei giver frit overblik over det
velplacerede speedometer. Blink-
l-vsenes kontaktarm, der er mon-
teret urrder rattet, virker tillige
som hornkontakt. Dette er uhel-
digt og giver anledning til en
del utilsigtet ntuderi.t.

Der er god plads for førerens
venstre fod, men bremsepedalen
sidder for tæt ved både styrehu-
set, speederen og reservehjuls-
kassen i frontdøren. Gearstången
og håndbremsen er anbragt sær-
deies bekvemt midt i vognbun-
den. De forreste, stærkt krum-
mede ryglæn giver udmærket
støtte mod tværkræfter, men På
længere ture savner man lænde-
støtte, og selve forsædet er tem-
melig kort. De praktiske ,Iom-
mer" i vognsiderne har polstre-
de kanter, der virker som be-
kvcmme armlæn.

Bagsædepassagererne sidder
meget komfortabelt og har over-
raskende god benplads, og ad-
gangen gennem sidedøren er li-
ge så bekvem som i mange stør-
re vogne.

Motoren er overordentlig start-
villig, og selv efter en kold nat
i det fri kan chokeren slås fra

Snit i B.M.W.-motoren.
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'umrddeibart elter starten. Afba-
lanceringen er meget fin. og de
små "restvibrationer« absorbe-
res fuldstændigt af de bløde mo-
torophæng. Der er kun ringe
mekanisk støj, og BIW.W. 600 er
utvivlsomt det mest lydsvage
køtetøj i sin klasse. Koblingen
,tageru blødt og jævnt, men
havde på det afprøvede eksem-
plar tilbøjelighed til at skride
under hårdt træk. Selve gear-
kassen virker meget præcist, og
synkroniseringskoblingerne kan
ikke overhales, men det var'øn-
skeligt om man ofrede.lidt stør-
re omhu på stangforbindelsen til
gearstangen. I de lavere gear
kan motoren køres langt over
de på speedometret a{mærkede
grænser uden ventilklapren el-
ler anden mislyd. Vognen kom-
mer meget hurtigt fra start, og
selv med fuldt læs vinder den
ubesværet med i hurtig bytrafik.
Kører man alene eller med en
enkelt passager føles vognen di-
rekte ,kvik«,

Styretøjet er slørfrit og har
passende udveksling og selvop-
retning efter sving. Styreegen-
skaberne er meget belastnings-
afhængige, idet forlæs giver un-
derstyring og .baglæs oversty-
ring. Vognen er meget sidevinds-
følsom, og ved hurtig kørsel i
stærk blæst virker den forhån-
denværende »fjedring« i styre-
tøjet ret generende. Kræng-
ningsaksen ligger meget lavt,
men de ret stive og progres-
sivt virkende fjedre begræn-
ser krængninger i hurtige kur-
ver. Vibrationer fra stenbro og
varskebrætsriller går temmelig
kraftigt igennem og giver rum-
len i karrosseriet, men der er aI-
tid god hjulkontakt med vejba-
nen, og deempningen er tilstræk-
kelig til at hindre alle rokke- og
niksvingninger. Ved passage. af
slaghulier o. I. kommer den præ-
cise hjulføring helt til sin ret,
og navnlig bagsædepassagerne
har en kørekomfort, som er væ-
sentlig bedre end i mange mel-
lemklassevogne.

Fodbremsen savner den sæd-
vanlige proportionalitet mellem
pedalvandring og bremsekraft,
men når pedalen traedes helt i
bund »tager« bremserne kraf-
tigt og sikkert. Vognen er fuld-
stændig retningsstabil under hår-
de opbremsninger, men den
»dykker« temmelig stærkt med
forenden.

Skyderuderne giver udmær-
kede ventilationsmuligheder,
Ynen varmeapparatets og defro-
sterens kapacitet er øjensynligt
meget begrænset,

Forlygterne giver et særdeles
godt kørelys, og fabrikkens På-
stand om, at lygtern€s placering
bog vindspejlet er fordelagtig i
tåge blev sandsynliggjort På en
kort tur gennem drivende tåge-
Lra nker.

Som det fremgår af tabellen
har B.M.lV. 600 en meget fin
benzinøkonomi, og dens kom-
pakte dimensioner er en væ-
sentlig fordel i bytrafik og navn-
lig ved parkering. Drivaggrega-
tet virker betYdelig tnsrg »ci-
viliseretn end sædvanligt i den-
ne klasse, oE B.M.W. 600 er i
det hele et fint lille køretøj.

SPECIFIKATIONER
Mærke: B.M.W., tUPe: 600.

Fabrikat: Bayerische Motoren
Werke A. G., NlUnchen.

Dagspris: kr, 12.5?5.

V@gtalgilt: kr. 90 årlig.

Drivagtregatet i B.M.W. 600.

Motor: - tocylindret, luftkølet bo-
xermotor med topventiler og kø-
leblæser. Boring: 74 mm, slag-
længde: 68 mm, slagvolumen:
585 cmr. Kompressionsforhold:
6,5 : 1, største effekt: 19,5 hk ved
4000 omdr., største dreiningsmo-
ment: 4,0 mkg ved 2500 o/m.

T r onsrnissTon : tør enkeltpladekob-
ling. Fuldt synkroniseret fire-
trins gearkasse med udvekslings-
forhold: I gear: 3,5,t, II gear:
1,94, III gear: 1,2?, IV gear: 0,8{6,
bakgear: 3,45. Spiralskårne kron-
og spidshjul med udveksling:
5,43. Fritliggende drivaksel med
2 gummikardanled til hvert bag-
hjul.

Chassis: svejset stålrørsramme.
Forhiulsophæng: system Dtbon-
net. Baghjulsophæng: langsvinS-
arme. Skruefiedre og teleskop-
støddæmpere for og bag. Fod-
bremse: hydraulisk virkende På
alle hjul. I{åndbremse: meka-
nisk virkende på baghjul. Styre-
tøj: skrue- og møtrik, udelt spor-
stang, 2'l! ratomdrejning fra stop
til stop. Pressede stålPladehiul
monteret med 5,20-10" dæk. 12

volts el. anlæg, 3l Ah.

Hooeddinensioner m. D.: akselaf-
stand:1?00 mm, sporvidde for:
1220 mm, sporvidde bag: 1160 mm,
Største længde: 2900 mm, største
bredde: 1{00 mm, største højde:

1375 mm, vendediameter: ca.8
m, egenvægt: 515 kg, tankind-
hold: 23 l.

PR'YERESULTATER
omstændighed.er j Koldt og tørt

vejr. Skønnet vindhastighed: l-
2 m/sek. Prøveeksemplarets ki-
lometerstand: 3?00 km.

Speedometrets |eiluisniflg :

vognspeedometerets visning :

20 40 60 80 100

virkelig hastighed km/t:
17 37 56 74 94

MåLte tophastlgheder km t:
I gear: 36, U gear: 62, III gear:
86, Iv gear: 94.

Accelel'dtion i gear ene (sektnder ) :

II III IV
2(H0 km .. .. . ... 3,7 5,2 10,0

30-60 » ........ 9,4 r0,0 18'8

40-80 » 2L,2 30'2

Ac c eler ation g ennem g elt ene :

0'.20 kmi t . . ...... 2,2 sekunder
0-40 » ........ 6,2
0-60 » .... .... 12,1

0-80 » -........ 26,8

BenzinøRonomi mdlt ued kørsel
med konstante hsstigheder :

40 km/t ..... . .. 24,6 km/l
60 » ........21,3
80 , ........ 19,1 »

De[ anvendtes normalbenzin'
Alle måiinger udført med 2 Per-
soner i vognen.

Ronttenblllede st B.M.W. 600.


