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Renault-fabrikerna • Frankrike 

Vy ëver Renault-fabrikerna i Billancourt. Anlagg
ningen som normalt sysselsiitter c:a 40,000 man iir 
en av viirldens iildsta tillverkare av automobiler. 
Under det senaste viirldskriget bombade flerfal 
diga ganger har sedan varen 1945 fabrikerna 
varit under stiindig ateruppbyggnad och torde 
numera hava uppnatt tidigare produktionssiffra. 
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1 947 ars Juvaquatre fôrtjanar i hôgre gr ad an dess fôregang
are benamningen "Den mest fullandade oeh moderna smâ
vagnen". Renault introducerade 1938 de fôrsta sensationella 
Juvaquatre modellerna och accepterade darmed som tillverknings
princip fôr den na mo dell: "Eiiminerandet av ali onodig vi kt". 
Det mycket stora antal Juvaquatre, som âren lëre kriget och speci
ellt under krigsarens extra piilrestningar med gengas- och tra
destillatdrift, varit i bruk har i landet och framvisat ôverlagsna 
driftsresultat, har bevisat dess oôvertraffade konstruktion och hôga 
kvalitet. 

Den standigt stegrade popularite! Juva-modellen framvisat pa 
den svenska marknaden utvisar vagnens lamplighet speciellt fôr vara 
fôrhallanden och en bidragande orsak ar aven dess exceptionellt 
laga drifts- och underhallskostnader. 

Detl laga prise! trots oôvertraffad utrustning och kvalitet kan 
endast fërklaras av Renaultfabrikernas enorma resurser sasom en 
av varldens stôrsta automobilfabriker; den stora ingeniërsstabens 
sinnrika konstruktioner; en lullandad rationalisering och 48 ars 
erfarenhet i bilbyggande (1898 byggde namligen Renault sin fër
sta automobil). 

Juvaquatre - den lilla bilen med de stora egenskaperna. 

Snabb. - Solitt ladchassis av banbry!ande kons!ruktion - en 
genialisk fôrening av minimum av vikt och maximum av styrka och 

Specifikationer 

Motor: 4:ë'Yiindrig, cylindervolym 1 ,003 liter, cylinderdim. 58 X 95. Kompres~ 
sion 6,5. Aluminium topplock, automatisk tandning Falltôrgasare. Bensintank bak, 
rymd 38 liter. Trycksmôrjning genom pump. Oljetrâgets rymd 3 liter. Kylning: La
mellkylare med flakt- och vattencirkulation med pump. Kylsystemets rymd Q liter. 
Tindning genom batteri och fërdelare . Koppling: enkel torrlamell. Hkr. antal 28. 

Vaxellâda: 3 hastigheter fr am, en back, 2:dra och 3:dje vaxlarna synkronise
rade och tystgàende. 

Bakaxel: Kardanaxel i rër och bakaxel av banjotyp av grov konstruktion. 

Fjiidring: Fram lndividuell. Enkelt och kraftigt mekaniskt system med andast tre 
rôrliga huvuddelar garanterar lâng livslilngd och behaglig fjildring. Bakfjâdring trans. 
versai bakom axel giver lâng fjëderbas. 4 kraftiga stôtdilmpare. 

Renault Juvaquatre 1947 

sladga. - Utomordentliga vagegenskaper tack vare den rationella 
viktfôrdelningen med c :a 50 % pâ fram- och 50 % pa bakhjulen. 
Pa grund harav ligger Juvaquatre perlekt aven vid hastigheter pa 
ôver 1 00 km/tim och en Juva Standard har vid kontrollerat prov i 
Frankrike und er 50 timmar hall il en genomsnittsfart av 107 km/tim. 

Effektiv. - Den 4-cyl. 1-liters, lagvarviga motorn utvecklar 
en fôrvanansvard styrka, och accelerationsfôrmâgan i:ir ovanligt stor 
pâ grund av vagnens laga totalvikt. 

Bekvam. - De individuellt fjadrande framhjulen aro av en 
fullandad och sinnrikt enkel konstruktion. Genom att fa rôrliga 
delar komma till anvandning ha de vanliga komplicerade upphang
ningsmetoderna eliminerais. Renaults berômda rymliga karosser ha 
statt modell aven fôr den lilla Juvan, som har go!t om utrymme 
fër 4 personer i de bekvama satena. De breda dërrarna môjlig
gëra ett bekvamt in- och uts!igande. 1 ôvrigt lagger man marke 
till den latta styrningen, den obetydliga svangningsradien, den latt
atkomliga, rymliga kofferten, draglria ventilationen och det hel! 
strômlinjeformade karosseriet. 

Ekonomisk. - Juvaquatre-motorn har eU sallsynt lagt varv
antal, vilket garanterar ringa slitning och minimal oljefôrbrukning. 
Bensinfôrbrukningen - c:a 0,7 liter - ar full! i ôverensstammelse 
med Renaul~s varldsrykte i detta avseende. 

Bromsar: Hydraulisk fotbroms ver kan de pâ alla fyra hjulen, typ lockheed, ha nd. 
broms verkande pâ bakhjulen. Stora bromstrummor garantera effektiv inbromsning. 

Ringar: 4,75X16. Reservhjulet ç.lacerat i koffertlocket som kan làsas med tvà 
kraftiga lâs. 

Chas sis och Karosseri: Halvsvetsat system av banbrytande sol id lâdkonstruk. 
tion garanterar lâng livslëngd - en genialhk konstruktion, som fërenar minimum av 
vikt med maximum av styrka och stadga. Perfek.ta vëgegenskaper uppnâs tack vare 
exakt viktfôrdelning, c:a 50 % pà vardera fram- och bakv.,gnen. 4-dôrrars Sedan, 
med stora dôrrar. Stor koHert bak med nedHillbar bagagelucka. 

Elektrisk utrustning: 6 · volt 90 ampère. 

Dlmensioner: T otalli'ngd 3,72, totalbredd 1,40 m., totalhôjd 1,50 m. Hjul· 
bas 2,35 m. Sparvidd 1,1 6 m. 



30 finesser for Juvaquatre 

1. Lockheeds hydrauliska 4-hjulsbromsar. 
2. Individuel! framfjadring. 
3. Overdimensionerade, dubbelverkande hydraul. stotdampare. 
4 . Overdimensionerade dack (4,75 X 16). 
5. Kraftig làgvarvig motor med c:a 0,7 liter/mil. 
6. Alligator-motorhuv med làsspârr, oppnas med ett enda hand-

grepp. 
7. Overdimensionerat batte ri. 
8. lnbyggda -korriktningsvisare. 
9. Specialventilation i torpeden for extra luftvaxling vid varm 

vaderlek. 
1 O. Fingerlatt och stadig styrning. 
11. Dubbla elektriska vindrutetorkare. 
12. Fjâderlatt kopplingspedal. 
13. Elegant, ko!nplett instrumentbrâda. 
14. Lattillganglig handbromsspak. 
15. Tvà signalhorn med valbar ljudstyrka. 
16. Bekvama, och var for sig stallbara framsaten. 
17. Exakt viktfordelning. 
18. Stàlkarosseri av saker konstruktion. 
1 9. Stora dorrar, underlatta in- och utstigande. 
20. Sakerhetsglas i alla rutor. 
21. Parkeringsljus, synbart fram- och bakifràn. 
22. Baksate av stor bredd och bekvamlighet. 
23. Borttagbart baksate - mojliggor varutransport. 
24. Stor inbyggd koffert med nedfallbar bagagelucka. 
25. Bakre rullgardin - manovrerbar fràn foraresiitet. 
26. Reservhju 1 inlàst i koffert. 
27. Làng fjaderbas genom bakfjaderns placering bakom bakaxeln. 
28. Dragfri ventilation - genom vridbara rutor. 
29. Kladsel av hogsta kvalitet. 
30. Endast kronor 70:- i skatt. 



Skapvagnen for snabba leveranser · 400 kgs typen 

Ekonomisk • lattkord · Bekvam · Elegant 

RenauHs skâpbil for c:a 420 kgs last ar inte ny. Det ar den lilla 

snabblevererande vagn, som fabricerades i stor skala ett âr fore 

kriget och som dâ fick tiiHalle att demonstrera alla sina tekniska 

finesser och praktiska mojligheter. Likval som Juvaquatre, vilken 

den harstammar ifrân, har 400 kgs skâpvagnen i 1947 ârs modell 

fâtt mânga mekaniska forbattringar. Hydrauliska bromsar, forbatt

ring av startanordningen, fjadrar, el. utrustning och en del smâ

detaljer, utgor en del av de mân'ga forbattringarna i ârets modell. 

400 kgs skâpvagnens viktigaste kannetecken : 

Ekonomisk. 4-cylindrig motor, 1 1. volym, livlig och mjuk, drar 

endast c:a 0,8 1. pr mil. Dess dodvikt ar minskad till ett minimum 

(790 kg tom). 

Rymlig. Lika snabb som en personbil ar denna skâpvagn, rationellt byggd for leveranser. Den visar detta hanseende fiera bekvam

ligheter : stort lastutrymme, 1,4 m3, lâg hojd over marken (0,64 m), bred bakdorr 0,90 m. 

1 
Bekvam. Den har utmarkt fjadring, inredd sâ att man kan kora utan. trotthat. Den kan anvandas for affarsresor och kan dâ aven trans-

portera en betydande provkollektion. 

Lattstyrd. Dess lilla vandningsradie och dess ringa totallangd tillâta bekvam korning i stadstrafik. 

Elegant. Mycket modern, vagnens eleganta linjer drar kundkretsens uppmarksamhet till sig. God plats for re klamtext gor den till en 

ambulerande reklam for sin agare. 

;«<;ndamâlsenlig. Den svarar fullt mot de nuvarande ansprâken pâ ett dylikt trafikmedel. 1 stad och pâ landet kan den med ringa kost

nad gora god tjanst och utfora snabba leveranser och uppratthâlla viktiga forbindelser. Den idealiska vagnen for detalj- och lyxhandeln. 

Den ar oundganglig for industrier, som vilja undvika att deras lastbilar kora otillrackligt lastade. 



DEN MODER NA 
0 

SKAPVAGNENS STORA FORDELAR 

Motor: 4 cylindrar 58 X 95. 

Cylindrarnas volym: 1 liter. 

Hastkrafter: 28 HK. 

Tandning: Batteri, spole och fôrdelare. 

Smôrjning: Under tryck genom drevpump som drives fran kamaxel. 

Kylning: Lamellkylare. Vattencirkulation med pump. 

Bensinfilter i pumpen. 

Elektrisk anlaggning: 6 volt batte ri, 90 ampère. 

Vagnens prestationer. 

Maximala hastigheten med last ar 81 km/tim. Genomsnittlig for
brukning av bensin 0,8 lit./mil. 

Bakre bensintank: rymmer 38 liter. 
Vagnen kan kôras 400 km utan att man behôver fylla pa bensin 

elier olja. 

Chassis. 

Koppling med enkel torrlamell. 
Yaxellada: 3 vaxlar fr am och en back (2:dra och 3 :e tystgaende 

och synkroniserade). 
Utvaxling med kardanstang i rôr, en kardanknut. 
Bakaxel av banjotypen, enkel utvaxling genom koniska drev 

7 x36 = 5,1. 
Fjadring: Individuel! framfjadring. T ranversalfjiidring bak, hydrau-

liska stôtdampare fram och bak. 
v ansterstyrd. 
Minsta svangningsdiameter: 11 m. 
Ringar: 5,50 X 16. 
Fotbroms a 4 hjul med hydraulisk kontroll; handbroms a bak

hjulen. 

De viktigaste dimensionerna. 

Tjanstevikt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . c:a 840 kg 

Lastkapacitet ...... .. .. .... .. .. ...... .. . :.... . .. .. .... ...... ...... . .. 400 .. 

Mattuppgifter a skapet. 

Hjulbas .... ... . ..... ................ .... .. ........ . .......... .. .... . .... . 2,35 m 

Sparbredd .. ....... ......... ...... ...... .. . .. . ... ............ ....... .. 1,16 m 

Totallangd .. ...... . ......... .. .. .. .... .... . . .......... .... .. .. .......... . 1 ,75 m 

Totalbredd .. .. .. ... ......... ........ .. ... .. .... .. .. . ....... . ......... . 1,40 m 

T otalhôjd (tom) .... . ... .... ...... .. ... . .. . .. .... . ..... . .. ... . . . ..... . 1,54 m 

Golvets hôjd fran marken (tom) .. .. . .......... .. .. ... .. ........ . 0,64 m 

(lastad) .. .... .. ... . .. . . . ... . . .. .. . .. . 0,53 m 

f 

Lastutrymme. 

Lastlangden: 

Bakom passageraren 1,56 m 

Bakom fôraren (reservhjul) ......... .. . ..... .... ....... .. . . . . . . .. . 1,24 m 

Lastbredd ... . . . . . . . . ..... .. .... .. ........... ... .. .... . .. .. .. . .. .. ... . 1,20 m 

Lasthôjd 0,90 m 

Lastplan 1,57 m2 

Lastvolym 1.42 m3 



Mode li 206 E 

Renaults nya revolutionerande skâpbil lfor snabba transporter 

Med denna modell har Renault konstrueraf ett av de mest 
fullandade transportmedel for laster upp till 1 ,250 kg och eU 
lastutrymme av c:a 8 m3 med en exceptionellt lag tjanstevikt och 
laga driftskostnader. Den fyller alla ansprak, som kan stallas pa 
en skapbil av denna storleksordning. Den ar overlagset smidig i 
trafiken pa grund av den ovanligt korta hjulbasen, som medgiver 
en mycket liten svangningsdiam. (1 0,50 m.) och for aren har 1 00 % 
kontroll av vagnen aven i den storsta trafik genom sin framskjutna 
plats. Den latta konstruktionen (endast c:a 1700 kgs tjanstevikt) 

gor den ovanligt driftsbillig med c:a 1,4 lit./mil i bensinforbruk
ning, lag skatt och lagt ringslitage. De effektiva bromsarr'Îa ger 
stor sakerhet i trafiken och genom "Bulldoggskonstruktionen" kan 
for aren till 100 % beharska sin bil. Den tar liten plats i trafiken, ar 
latt parkerad och tarvar litet garageutrymme genom sin ringa langd. 

Snabb - ekonomisk. Motorn ar av Renaults varldsberomda 
typ "85", en verklig lastbilsmotor med stor kanndimension, lagt 
varvantal och exceptionellt stor dimension a alla lager. 



Stort lastutrymme. Det mycket rymliga skapet har en volym 
av 7,7 m 3. Den invandiga hëjden ar 1,60 m, bredden ar 1,74 
och lastplanets langd ar 2,78. 

Bekvam. Chauffëren har en mycke.t bekvam stol och har alla 
kontroller, sasom handbroms, instrument och vaxelspak mycket 
valplacerade. Genom "Bulldoggstypen" har han vidare en excep
tionellt god sikt och har darigenom môjlighet att smidigt manôvrera 
sin vagn aven i den tataste tralik. Den stora invandiga hëjden 

Specifikationer: 

Motor: 4-cylindrig, dimension 85 x 105, volym 2,383 1, 48 
Hkr vid 2,800 varv/min. Tandning genom batteri och fërdelare 
och automatisk och reglerbar. Smërjning genom press och pump 
driven fran kamaxeln. Kylning: Lamellkylare och vattencirkulation 
genom pump. 6 volts elektriskt system. 

Prestationsformàga: 85 km/ti m. Fërbrukning 1 ,4 liter bensin 
pr mil. Bensintank bak rymmande 70 liter. 

Chassis: Koppling : enkel torrlamell. Vaxellada: 3 vaxlar lram 
och en back. (2:dra och 3:dje tystgaende och synkroniserade). 
Transmission med tva knutar monter ade i ruila ger. Bakaxel: Enkel 
utvaxling genom koniska drev. 

Fjadring: Kraftiga fjadrar kontrollerade ge nom kraftiga hydrau
liska stôtdampare. 

Ringar : 7,50 X 16. 
Bromsar : Hydrauliska bromsar pa alla lyra hjulen med kraftiga 

bromstrummor. Handbroms verkande pa bakhjulen. 

tillater chauffôren att sa gott som rak Iran sin plats taga sig in 
lastutrymmet lôr hamtning av gods elier dylikt. 

Karosseri . Detta ar av lullstandig stalkonstruktion och mycket 
latt. Det fabriceras i tre typer : Fourgon, Marchande och Ambulans. 

Elegant. De eleganta och harmoniska linjerna giver vagnen 
ett mycket tilltalande utseende och skapets stora sidor och stora 
bakdërrar me.dgiva bra utrymme for reklam. 

Dimensioner: 

Chassiets nettovikt ..... . ........... . ..... . .. ... .. . .... .... . . c :a 1 ,060 kg 
Totalvikt ..... . ... .... . ..... .. . .. ..... . ..... ..... ..... . .......... . c:a 3,000 kg 
Tjanstevikt ... .. . . . . . .. ........ . ............ .. ..... . .. . ........ . c :a 1,770 kg 
Lastlôrmaga . .... . ... . ... . . . . .. .... . . . .......... .. . ........... . c:a 1,200 kg 
Stôrsta hjultryck ..... . ............ .. ... .... . . . .. .. .... .. .... . c :a 820 kg 

Matt: 

Hjulbas ... .. ... . .. . .. . . ........... .. . ........ . . . .. ................... . 2.315 m 
Spârvidd Ir am ............ . ........ . . .. ............. .. . . ........... . 1,600 m 

bak .. . .......... . .... .... . ......... .. . . .... ..... . ...... . 1,600 m 
Totallangd ....... ........ . .. . .. .......... .. . . . . . . ...... .. . ....... . . 4,600 m 
T otalbredd ................ .. .... . .. . ....... .. ...... . .... .. ....... . . 1,970 m 
T otalhëjd (lastad) .. . ....... ... . . . .. . ....... . .... .. ........ .... . 2,295 m 
Lastbordets hëjd (lastad) ... . .... . . . . . . . . . .... .. .. . .. .. ... .... . . 0,637 m 

Lastdim1ensioner : 
Langd ·· ·· ·'···· .. ... ... : . .... . . .. ... . .. ... . . . . .. . . . .... .... .. ... . . .. . 2,788 m 
Bredd ...... . .. .... .. . .. .. .... . .... . .... ... ........... . ...... . .... .. . 1,740 m 
Hëid ... ... .... ...... .. ... . .......................... ....... .. . . . ... .. . 1,600 m 
Lastbordets yta .. ...... . . .. ......... ... . .. ..... : ..... ... ... ... ... . 4,830 m2 
Lastutrymmets volym ... ......... ... . .. . .. ...... . .... . ........... . 7,738 m3 

Riitt till iindring av ovanstdende specifikationer forbehdllas utan foregdende meddelande. 

Auktoriserad dter(orsiiljare : 

TR. BAlDER, STHLM 72302 
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