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• Wielbasis: 2.35 m. 

e Lengte : 3.73 m. 

• Breedte: 1 .40 m. 

e Hoogte: 1 .50 m. 

e Gewicht : 720 ka. 
(wegenbelasting f 16~- per kwartaal) 

• Olieverbruik : nihi l. 

• Naad looze stalen vloer, één geheel 
vo rmend met het chass is. 

• Bandenmaat 4.75 x 16. 

e Maxim. sne lheid: ca . 1 05 km/uur. 

e 3 versnellingen, synch r. op 2 en 3. 

e Normale achterw iel-aandrijving, 
(geen beschadiging v. vitale deelen 
bij lichte aanrijd ingen). 

e lnhoud oliecarter: 3 l iter. 

e lnhoud benzine-reservoir: 27 liter. 

•' 

De ,Conduite Intérieure grand lu xe", ook leverbaar met open dak 



De , Tous Temps" in gesloten toestand 

• Electr. klok (nooit opwinden). 

• Snelheidsmeter. 

• Km-dag teller. 

• Km-totaaltel ler. 

• Electrische benzinemeter. 

• 4 groote hydraul ische schok
brekers. 

• Onafhankel ijke v66rveering. 

• Binnenlicht (plafonnier) . 

• Portiertasschen. 

• Plaidhangers. 

• Verstelbare v66rzittingen. 

• 2 verstelbare zonneschermen. 
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Meteen lichte handbeweging open! 
men de kap, welke gehee! auto
matisch achterover valt. Ve rborgen 
achter de rugleuning van deachter
zitting bevindt zich de hoes, welke 
men dus stee.ds bij de hand heeft 
en in een oogwenk ligt de kap op
geborgen, beschermd tegen stof in 
de kap-hoes. Dank zij de van binnen 
uit bereikbare bagageruimte is deze 
kapconstructie niel hinderlijk voor 
het meevoeren van bagage . 

• 
Even gemakkelijk ais het openen 
der kap is het sluiten. Geen enkele 
krachtsinspanning is noodzakel ij k ; 
de kap val! automatisch op haar 
plaats en slechts twee knipjes zijn 
voldoende voor he! tochtvrij af
sluiten van de constructie . 

• 
De kap zelve is voorzien van een 
dik gecapitonneerde matras, welke 
een volmaakte afsluiting en be
scherming biedt tegen wind, koude 
en tocht. De ,,Tous Temps" m et geopende kap (zonder hoes) 



v eÏiig·he ill voor alles! 

Het r o y a 1 e u i t z i c h t op den weg door de groote voorruif, 
waarborgt onder alle omstandigheden veilig rijden 

e Geheel sta len ca rrosserie. 

• Zelfstandig chassis v. doosvormige 
s!alen balken . 

e Alle ruiten onsplinterbaar glas. 

e Sta len dak. 

e Benzine-rese rvoir àchter geplaatst . 

e Dubbele ruite nwisschers, onafhan
kelijk van accu werkend . 

e Krachtige mechanische remmen, 
met d irecte mech. overbrengi ng, 
zonder vloeistof-leid ingen. 

e Handrem op de 4 w ielen tegel ijk 
werkend . 

e Ruime maat ban den met speciaal 
anti- sl ip profiel. 

e Krachtige , voor Nederland goed
gekeurde, niel verb lindende ver
lichting met gele lampen . Ook bij 
mist veil ig rijden . 

e Batterij onde r mo!orkap geplaatst. 

e Parkeerlampen l i nks en rech ts. 
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Dank zij de twee-deurs car

rosserie werd het mogelijk de 

Juvaquatre met breede por

tieren uit te rusten. Hierdoor 

aileen zijn onze carrosserie

ontwerpers er in geslaagd, er 

voor te zorgen dat deze kleine 

wagens van een groote en 

bijzonder gemakkelijke instap

ru imte voorzien zijn . 

• 
Nevenstaande foto toont zeer 

duidelijk aan, hoe gemakkelijk 

het is in een Juvaquatre in- of 

uit te stappen. 

UO~IFORT IN BEEL. 



[) ! 

• 

Deze afbeelding van een 

achter-compartiment, waarin, 

zooals U zien kunt, voor twee 

personen zeer royale ruimte 

is, zou van een vee l grooteren 

wagen kun nen zij n dan de 

Juvaquatre. T och is d it laatste 

inderdaad niet het geval: de 

achter-zitting van de Juva

quatre is buitengewoon ru im . 

aY. Han411mMIIclllwiJ ,COBOr 
Prinsengracht 642 

A M S T E R DA M-C. 
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Op deze foto is de achter

rugleuning verwijderd tenein

de U de groote ruimte voor 

bagage en dergelijke te laten 

zien . Deze achter-rugleuning 

is slech ts met twee schroeven 

bevestigd en kan dus door 

iedereen in een oogenblik 

verwijderd worden. Onder het 

achter-gordij ntje bevindt zich 

een flinke breede plaats, welke 

uitmuntend geschikt is ais een 

handige bergplaats voor foto

toestellen, acte-tasschen, enz. 



Technische 
g~eg~evens 

De allereenvoudigste onafhanke lijke veering : 
slechts drie draaipunten 

• 

4 cyl. 58 x 95 boring en slag. 

lnhoud : 1003 cm3
. 

3 breede krukas-lagers. 

28 pk.bij 3000omwentelingen. 

Aluminium cylinderkop. 

Luchtgekoelde dynamo. . li 

Carter-venti latie. 

Solex valstroom carburateur . 

T rillingvrije ophanging op drie 

punten. 

Compressie-verhouding 6 5 x 1 . 
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Wat li:ost een Jnvaquatre per km. 
* Niet alléén de lage aanschaffingsprijs is 

·belangrijk. De dage/ijks wederkeerende 
uitgaven zijn eigenlijk veel belangrijker. 

Wij hebben een kosten-berekenmg opgemaakt, gebaseerd op gegevens 
welke ons uit de practijk zijn medegedeeld door c liënten. Bij een gebruik 
van 25.000 km. per jaar kost een Juvaquatre, met afschrijving over 
vier jaren berekend, 

nog~ g~een 3~ cent pei· km. 
H ierbij zijn dan inbegrepen: alschri jvingskosten, interest van het kapitaal, 
wegenbelasting, verzekering van den wagen, personeele belasting en 
de verdere bedrijlskoslen . 

• 
Aan de hand van deze berekening toonen wij U aan, dat de Juvaquatre de mees! voo rdeelige automobiel te r wereld 
is per passag ier/ km., terwijl deze wagen veel meer ,comfort" heeft dan eike andere automobiel in dezelfde prijsklasse. 

* Op aanv1•a.:...,g ze1ule n. "\vij U gna1•ne eeu d e1·gelijke kosten.-lle1·ekening toe. 
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De welbekende specia/ist op automobielgebied P. J. Nortier, schrijft in , Motor .. : 

Va11 een Renault ,,Juvaquati11e " die niet kapot wilde, 

:Ren mensch heeft soms wreede ne1g.ngen en die waren zonder 

twijlel in het spel, toen wij - omdat de Renault . Juvaquatre• met 

het oog op de vele demonstraties slechts één dag ter beschikking 

was - besloten deze dan maar ineens de vuurproef te geven, door 

er met de K.N.MV.-Sportcommissie de route voor den K.N.M.V.

Kampioensrit mee te gaan uitzetten. 

T oen wij echter in den zeer vroegen Zondagmorgen instapten, begon 

het geweten te spreken en wij kregen reeds wroeging bij de gedachte 

de Heeren op het Calandplein te moeten opbellen met het beleefd 

verzoek de restanten maar in Drouwenerzand of Godsl .nzen (ja, deze 

plaatsen bestaan, we hebben ze zel f gezien 1) te gaan ophalen. 

Want, laten wij eerl ijk zijn. het is eigenlijk wei een beetje erg, een 

goedkoop wagentje aan dezelfde proeven te gaan blootstellen, die 

binnenkort levensgroote wedstrijdmotoren, bestuurd door kampioenen, 

ten val moeten brengen . Maar ja , nu de •Juvaquatre• het er levend 

afgebracht heeft, des te meer eer en verdiende hulde. 

O p w eg naar Rotterdam, w aar wi j Sportpresident V an T. zouden 

ophalen, controleerden wij den snelheidsmeter, die wei een beetje 

royaa l aanwees, doch levens kond en wij constateeren, dat het één-

liter motortje heelemaal niet bang is voor hooge snelheden en d e 

door de fabriek aangegeven 95 km. per uur ru1mschoots haalt. 

Wij behoeven hel onzen Sportpresident niet kwalijk te nemen, dat 

hij op meer du idel ijke da n wei vriendelijke wi j ze naar ons geestelijk 

welzijn informeerde. toen hij het geval aan zag komen en eck ons 

derde Sportcommissielid, de Heer Bakker, dien we te Utrecht op

haalden, bewonderde ons optimisme cm met .,zoo'n ding" aan de 

voorgenomen taak te beg innen . 

Enfin, de zaak werd ingeladen en het viel den Heeren mee, hoe 

goed ze er tech wei in bleken te kunnen wonen. 

Vanaf Amersfoort begon de route van den Kampioensrit en dat de 

Heer Bakker kans zag op de achterbank de vol ledige admin istralie 

bij te houden, pleit v~or de wegl igging van het kleine ding. 

Ja, en toen wij zoo na een paar u ur rijden door btnnenwegen en 

heidepaden rui m een h all uur op het voor den wedstrijd voorge

schreven gemiddelde van 40 km. per uur bleken te hebben verdiend, 

toen kregen wij tech al lemaa l eerbied voor het apparaat, dat boven

dien op zand paden over een zoodanige trekkracht bleek te beschikken, 

dat w ij veelal in de p rise directe konden blijven rijden en de lage 

Il 
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eerste versnelling vrijwel gehee! konden verwaarloozen. Overigens 

b leek de goed l iggende tweede ( 1 ,59 op 1) vol komen geruisch loos 

en d e synch romesh-koppelingen waren van een zoodanige perfectie, 

dai gerutschloos schakelen oa k onder de raarste en zwaarste o m

standigheden zonder moeite mogelijk was. 

Verder stuurde de .Juvaquatre• uiterst l icht en gemakkelij k, waa rtoe 

de onafhankelijk geveerde voorw ielen het hunne bi jdroegen, terwij l 

in dit verband in het bijzonder hel fl inke groote stuur genoe md moet 

worden, dat exceptionee l lekker in de hand lag door hel aan de 

boven -b innenzijde aangebrachte gootje voor de duimen, iets wat wij 

<~ndere fabrikanten beleefd u i tnoodigen te wil len na-apen. 

Enfin , steed s verder gi ng het door Gelderland , door Overijse!, door 

Drente en toen we v ia eindelooze veenwegen in Emmen terecht 

kwamen, b leken wij er spelenderwijs loch al een klei ne vierhonderd 

kilometers op te hebben z itten , hetg~en een gereede aanleiding was 

om een korte lunch-stop te houden. 

En toen d ie achte r den rug was en wi j weer op weg gingen, bedroeg 

het gemiddeld e va naf Amersfoort - alle oponthoud inbegrepen -

nog _steeds meer dan de voor den wedstrijd geëischte 40 kilometer 

per uur . . . . 

Zoo kwamen wij tegen zeven uur in Groningen, na onderweg !en 

voi le geprofiteerd te hebben van hel goed verlichte, du idelijke instru

mentenbord met dagteller en electrische klok, een luxe, die men 

hoogst zelden op een goedkoopen wagen aantreft . 

Ja, en toen bleek eigenlijk eerst recht, hoezeer men aan d e capa

citei ten van een wagen went, want eerst zouden we in Assen gaan 

elen en toen we daar waren, besloten we loch maar , even" door 

te rijden naar Zwol le, op welke 70 kilometers (U ziet, achteraf 

bekennen we eerlijk) hel gaspedaal niel van de plank afkwam, tot 

o ntstel tenis van gepasseerde zeekasteelen, die ,da! niel namen", doch 

tenslotte alt ijd hel loodje moesten leggen. En d e met chronometers ' 

w erkende Sportcommissie constateerde een gemiddelde over dezen 

afstand van 88 km/ u; d en kt U er even aan : een 1000 cc wagentje 

van f 1250. - 1 
T ens lotte kwamen wij op een dergelijke wi jze via Amersfoort, U trecht, 

Rotterdam weer lhuis en loen wij ons te middernacht bij de Nacht

redactie meldden, hadden we er d ien d ag precies 834 kil omelers 

op zitten, een afstand, dien men maar eens op één dag mael probeeren 

af te leggen om de juiste zwaarle ervan te beseffen. 

En we waren nèch moe, nèch geradbraakt, iets wat we na lange 

lochten met veel duurdere wagens niel d ikwijls hebben kunnen zeggen . 

Hoe fit we geb leven waren, blij kt wei daaruit, da! wij den volgenden 

dag extra-vroeg wakker werden en ui tgerust en we i nog v lug even 

de noodige meetproeven genomen hebben om onze algemeene 

indrukken daarmede te vergel ijken. En deze cijfers waren al lesz ins 

bevred igend voor hel kit. ige kl eine wagentje. 

Met welk compliment we deze ko rte maar wei zeer krachtige raad

test van de kleine Renault • Juvaquatre• willen besluiten. 

..... H<tnd&lma~bchippl) ,,COIItr 
Prinsengracht 542 

AM STE R DA M-04 

(Overgeno men uit een artikel van P. J. Norfier in «M otor» d.d. 14 October 1938.) 




