


DIT IS DE DACIA

breedstralende koplampen, rubberrozelten op de
bumpers en doelmatige kreukelzones) het karakter
van een klassieke personenauto met geknikte
achterlijn. Maak eens een proefrit met Daeia. U zult
verbaasd staan, hoeveel auto u koopt voor die prijs.

- een bekend en geliefd model-

•Maar zelden heeft zich in Europa, de laatste jaren,
een auto-ontwerp zo volledig waargemaakt.
Een compliment voor de ontwerpers!
De Daeia 1300 is een moderne gezinsauto die alle
voordelen van aktieve en passieve veiligheid paart aan

zuinigheid, een zeer comfortabele standaarduitvoering
en een voor zijn klasse uitzonderlijk grote ruimte.
De vloeiende lijn - in de windtunnel beproefd en tot
ontwikkeling gebracht - verraadt behalve essentiële
veiligheidsaspekten (zoals in hoogte verstelbare.

•

De Dacia 1300 biedt binnenin nog meer ruimte dan hij
van buiten belooft. Vier breed openslaande portieren
maken het in- en uitstappen gemakkelijk. Anatomisch
voorgevormde stoelen bieden een comfortabele,

veiligheid. Grote raamvlakken garanderen het best
mogelijke uitzicht rondom. Maar veiligheid zonder
comfort geeft weinig genoegen. Daarom is de Dada
1300 in standaarduitvoering voorzien van alle

Tot de accessoires die u bij de
Dada dealer kunt betrekken,
behoren ook deze PVC
sierstrippen. Een ideale
bescherming tegen
lakbeschadigingen als het op
de parkeerplaats wat te vol
wordt

Tot het altijd goede uitzicht
rondom draagt ook de
achterruitverwarming van de
Daeia1300 bij.

Als u eens bijzonder veel
bagage te vervoeren heeft, kan
de stand van de koplampen in
één handbeweging worden
gecorrigeerd.
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hebben verstelbare hoofdsteunen en kunnen traploos
tot in de slaapstand worden versteld. De achterbank
kan in tweeën worden gedeeld door een brede,
beklede armsteun in het midden. Een voorruit van
gelaagd glas, het beklede dashboard, de
veiligheidsstuurkolom, drie-punts rolgordels vóór, en
achterruitverwarming dragen bij tot optimale

•

Dashboard van de 1300 de Luxe. Alle instrumenten in één
oogopslag te overzien.

Wilt u nog meer rijgenot, dan kunt u via de Dacia dealer deze
radio met console als extra laten inbouwen.

•
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kofferruimte, armsteunen op alle portieren, asbakjes
voor en achter, een aansteker, een ruim opbergvak
onder het dashboard, geforceerde ventilatie en grote
verse-lucht kleppen.

In de Dacia 1300 overziet u in één oogopslag de
belangrijkste rijgegevens. Overzichtelijke, ronde
meters zijn achter de stuurkolom geplaatst en tonen u
duidelijk hoe snel u rijdt, of de choke uitstaat, of de
handrem is aangehaald, of het remsysteem in orde is,
en controlelampjes voor temperatuur en olie. Met 47
liter benzine in de tank komt u ruim 500 kilometer ver.

De Dacia 1300 L Break verenigt de voordelen van twee
auto-typen in één. Ten eerste biedt hij alles wat men
van een 5-deurs combinatiewagen mag verwachten:
een grote, variabele bagageruimte en een ver
openslaande achterklep die de bagageruimte over de
volle breedte en hoogte toegankelijk maakt. En voorts:
een 5-deurs gezinsauto met een enorme reserve aan
ruimte die kan worden benut voor beroep, hobby, vrije
tijd of vakantie. Waar u de Dacia ook voor gebruikt, de
laadruimte kan door omklappen van de achterbank
van 910 liter tot 1650 liter worden vergroot.
Bijzonder praktisch is, dat het reservewiel ook bij volle
belading gemakkelijk bereikbaar blijft. En als u eens
bijzonder zwaar beladen bent, zodat de wagen
enigszins achterover gaat hellen, kunt u de stand van
de koplampen van binnenuit corrigeren.
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Technische infonnatie
Break

kntal cilinders
bistributietype (nokkenas)
tGûklïslagers
carburateur
type
5()ring x slag in mm
Cilinderinhoud in cmz
Compressieverhoudîng
biN vermogen bij 5200 t/min
Koppel bij jOOijmin
BÏ'and$tOf
Accu
DYflamo
Aandrijving
VersneiHngsbak
Aantal versnellingen
Bëdiening
Bënzinetank inh
Stuurhuistype .
VeiligheidSStuurkolom
MiX.snelheid
LAadoppervlakte'
Lëngte x breedte'bij 2 plaatsen in m

bij 5plaatsen in m
Laadvolume bij 2 plaatsen in m3

bij 5 plaatsen in m3
Volume bagageruimte in lit
zitting weggeklapt er
Läa~ermogen en gewichten:
Ledig gewicht in kg
MaX. toel.baar tot gew. in kg.
Mai gew. onder vooras in kg
MäX: gew. onder achteras in kg.
Max. tot. gew. in kg
Gew. aanhangwagen geremd in kg
Gew Aa h .R . n angwagen ongeremd in kg
emmen voor: .

achter:
dubbel circuit

4 (in lijn)
zijdelings

5
Weber

valstroom
73)(77
1289
8.5:1

40 kWof54 Pk
9.7kQm
Super

12V45Ajh
Wisselstroom jo A (36ö W)

Voorwielen
handgeschakeld

4 gesynchroniseerd
Vloerschakeling

47 liter
tandheugel

o
140km/u

420

890
BSO
650
700
2200
850
450

schijven
trommels

o

e;;g,ebert
Dobbeweg 2-3
2544 AG Voorschoten
Tel. 01717-2010

Break

1,65OX1,290
0.83)(1.290

1.650
0.910

van 910
tot 1650

940
B50
650
700
2200
850
450

de Luxe
Remdrukbegrenzer
Rembekrachtiging
Bänden
Stuurslot
Ruitenwissersnelheden
Rulte~wisser bediening
ËlektJische ruitesproeier
Uchtsignaal
Koplampen rechthoekig. enkel

met regelbare stand
Controle lampen; oliedruk

handrem
choke
knipperlicht
watertemp.

o

155SR13
o
2

aan stuur
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verstelbaar/ gescheiden
stof .VinYl

o

Grootlicht
Pechschakelaar
Voorzittingen; type
Voor- en achterzitting·
Rolgordels .
Hoofdsteunen
ASbakken: voor

achter
Rin~e~loten op achterportieren
Multidlrectionele zonnekleppen (2)
Make-up spiegel
Antiverblindingsspiegel
Achterruitverwarming
Bumperrozetten (rubber)
Tankdop met slot
Handgrepen passagiers
Dëurarmleuning voor

achter
Sigareaansteker
Binnenverlichting

o
o

2
o
o

o
o
o
o
o
3
o
o
o
o
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DACIA
De fabrikanten van DAClAbeh .

zonder voorafgaande aank ou.d~n ZlC~.~e~recht voor.
te brengen in ontwerp. technische on~wm!i" Wl.llJgmgenaanSpeCI teatles en standaarduitrusting.
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