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Wie ooil in de vooroorlogse of kort-na
oorlogse jaren de sensa tie heef! belecfd van 
een ritje met de "open" lram lussen Den 
Haag en Sche eningen. kent precies het ge
voel dat cen mens doorstroomt wanneer hij 
zich fris en vrolijk in een van die typisch 
Pranse strand/lerrein/plezierwagentjes als de 
Citroen Mchari of de Renault Plein Air 
door een zonovergolen landschap rept. 
Helaas is ons weertype niet van dien aard 
dat we een dergelijk genoegen veelvuldig 
kunnen beleven; daarom ook zijn wagen
tjes als de Mehari en de Plein Air hier nog 
zeldzamer dan de bijbehorende zonneschijn. 
Niettemin zijn de autootjes in Nederland te 
koop, zij het op speciale beslelJiog. En 

AUTOVJSlE zou AUTOVISIE niet zijn als 
het die mogelijkheid olet aangreep om zijn 
lezers allhans op papier met deze commer
cieel weinig interessante, maar qua speel
plezier zo hooggenoleerde vervoermiddeltjes 
Ie laten kennismaken. 
Mehari is een Arabisch" woord voor Toea
regg-dromedaris en Plein Air wit dood
gcwoon zeggen "open lucht". En daarmee 
is het verschil lussen de twee pretqlObjelen 
al duidejijk. getekend: de Mehari is meer 
een taai werkpaardje, dat oatuurlijk ook op 
zon· en feestdagen voor zonnig'Jeestvermaak 
kan worden ingespannen, de Plein Air heeft 
wat weg van de kittige C'oncourswjnnaar, 
die doordeweeks desnoods wel eens fussen 

I 
j 

de disselbomen wil lopeno Erg veel prijsver
schil bestaat er niet tussen de conversies van 
de Lelijke Eend-generalie en hel R4-type; 
beide zijn ze echter aanmerkelijk duurder 
dan hun meer civiele voorbeelden, waardoor 
ecooomische overwegingen bij de aankoop 
lOch al een minder betekenisvolle rol wilen 
speleo. 
aet grootste verschil tussen de Plein Air en 
de Meharl komt v60rt uit een principieel 
andere denkwijze van de fabrikanten. Ci
troen voorzag een Ami-achtig onderstel van 
eeo Dyane-motor en een geheel nieuwe, 
uilerst doelmatige kunststofcarrosserie. ter
wijl Renault eenvoudigweg uitging van zijn 
R4. het dak en een stuk bovenbouw ver-



wijderde en slechts enige noodzakelijke ver
anderingen in het interieur aanbracht. 
Het zijn overigens allebei uiterst amusante 
autootjes, die geschikt zijn voar rustig 
rijden op de weg, stoeien in Iicht terrein , 
voor personen- en goederenvervoer, terwijl 
ze bovendien allemachtig veel bekijks oog
sten. Want met welke auto zult U mee
maken wat een onzer overkwam, toen hij 
zo·n openluchtwagen v~~r de deur had 
staan: rinkelen van de bel op een zeer Jaat 
avondlijk uur, op de stoep twee wildvreemde 
jongelieden, die verwachtingsvol informeren 
waar je zo·n auto zou kunnen kopen. Eer
lijk gezegd, de prijs ontnuchterde ze een 
beetje. Maar ze bleven verliefd omkijken tot 
ze de hoek om waren ... 

MOTOREN 
De verschillende geaardheid van de beide 
wagens is voor een flink deel terug te voe
ren op de eigenschappen van hun kracht
bronnen. De 602 cc boxer-motor van de 
Mehari (afkomst Dyane) levert zijn maxi
mum vermogen en zijn maximum koppel bij 
een tamelijk hoog toerental. Dat wil dus 
zeggen dat de motor flink op toeren moet 
worden gehouden om enige pk's aan de 
voorwielen ter beschikking te hebben. Dit 
alles komt soepel rijden in de stad niet ten 
goede, er moet dan ook veel worden ge
schakeld. De Plein Air-motor. stammend uit 
de gewone R4, is daarentege·n vee I en vee I 

soepeler, alhoewel zijn topvermogen een 
paar pk geringer is dan van de Citroen. Het 
maximum koppel van de Renault 4-motor 
is echter weer groter. 
De Mehari is - ook al dank zij de kunst· 
stofcarrosserie - een uitgesproken herrie· 
maker; op topsnelheid is een gesprek haast 
onmogelijk, het windgeruis rondom de wa
gen speelt hierin natuurlijk ook een niet te 
onderschatten rol. De Plein Air is vee I stil
ler, de geruisloze werking van het motortJe 
was een zecr aangcname verrassing bij het 
overstappen na beeindiging van het eerste 
traject uit de Citroen in de Renault. 
Beide autootjes zijn ongemeen zuinig; de 
Citroen spant echter toch de kroon; 1 op 20 
is gemakkelijk haaJbaar. Het lukte zelfs om 
22,1 kilometer lang voort te sukkelen met 
een simpel litertje superbenzine, zij het met 
enige kramp in de rechtervoet. De Renault 
is iets dorstiger, vooral wanneer hij flink 
op zijn staart wordt . getrapt; het verbruik 
loopt dan snel op naar I op 10. Zowel de 
Mehari als de Plein Air zijn solide starters. 
Bij de Mehari hoeft de choke maar heel 
kort te worden gebruikt, na enige seconden 
levert de wagen zonodig al bijna 100% "van 
zijn vermogen. De Plein Air heeft een klein 
beetje meer last van ochtendhumeur; erg 
storend is dit echter niet. 

TRANSMISSIES 
Zowel bij de Renault Plein Air als bij de 

In het terrein voelt de Me.hari zich iets beter thuis dan de Plein Air. 
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Citroen Mehari steekt uit het dashboard de 
paraplu-achtige versnellingshefboom, die 
welhaast het handelsmerk van de Franse 
voorwielaandrijvers mag worden genoemd. 

Maar wat een verschil is er in het mecha
niek waarmee de handgreep is verbonden! 
De Mehari schakelt wat stroef, synchroni
seert tamelijk traag, heeft beslist geen ideaal 
gespatieerde versnell ingsverhoudingen, bezit 
- vooral in de eerste versnelling - een 
uitermate luidruchlige tandwielenkast. De 
Plein Air heeft de bekende soepele R4-bak, 
waarin de vrij goed gekozen versnellingen 
bijna vanzelf op hun plaats vallen, die een 
licht werkende, snelle synchronisatie bezit en 
voldoende geruisarm is. Verder bezitten 
beide wagens een overeenkomstige aan
drijvingsconfiguratie, die zich nagenoeg even 
sterk in het stuur laat voelen. Aileen - en 
dat geldt bij voorbeeld ook voor de koppe
ling - bij de Plein Air loopt alles net even 
lekkerder, misschien " beschaafder" dan bij 
de Mehari. 

REMMEN 
Beide lichte auto 's komen met behulp van 
hun vier trommelremmetjes uitstekend tot 
stilstand, de Mehari iets progressiever dan 
de Plein Air. Voor fading of andere onaan
gename verschijnselen hoeft bij de geringe 
belasting en het weinig snelle gebruik geen 
vrees te bestaan; aan grote wegeisen wordt 



MEHARI PLEIN AIR 

MOTOR: 
Elasticiteit: 6112 8 
Geluidsniveau: 5 8 
Koude start: 81/ 2 71;2 

TRANSMISSIE: 
Versnellings-
verhoudingen: 7 7112 
Bedieningsgemak: 6112 7112 
Synchronisatie: 7 8 
Geluidsniveau: 5 7 

RIJ-EIGENSCHAPPEN: 
Besturing: 6 7 
Remmen: 8 7112 
Bochtgedrag: 71;2 8 
Zijwind-
ongevoeligheid: 9 8 
Veercomfort: 81;2 8 
Veerdemping: 7112 8 
Terreinprestatie: 8 7112 

INTERIEUR: 
Uitzicht: 8112 7 
Bagageruimte: 9112 7112 
Afwerking: 7 8 
Rijpositie: 7112 7112 

Verklaring waarderingscijfers: 
1 = zeer slecht; 2 = slecht; 3 = onvol
doende; 4 = zeer matig; 5 = matig; 6 = 
voldoende; 7 = ruim voldoende; 8 = goed; 
9 = zeer goed; 10 = uitmuntend. 

door beide wagens voortreffelijk voldaan 
met een kaarsrecht, kort remspoor. 

RIJ-EIGENSCHAPPEN 
Op de weg gedragen de Plein Air en de 
Mehari zich als hun meer aangeklede fami
lieleden : betrouwbaar op droge en natte 
bestratingen, onmiskenbaar bedeeld met een 
voorwielaandrijvingskarakteristiek, die neigt 
tot rechtdoorgaan in aan de grens genomen 
bochten. Ruimschoots veer dat moment ech
ter is aangebroken, denken de bestuurders 
meestal dat de sterk hellende carrosserie zal 
omvallen en daarom bereiken ze dit punt 
zelden. Het is een kwestie van "goed in 
de toeren zitten" (iets minder belangrijk 
voor de Renault) om het bochtenwerk be
vredigend te laten verlopen ; het ziet er wat 
angstig uit, maar het gaat verrassend sne!. 
In het terrein zijn de verschiUen meer uit
gesproken : de Plein Air blijft dan wei een 
tikje achter bij de Mehari , die kennelijk wat 
meer met het oog op klauter- en hotsebots
werk is geconstrueerd. Niet zo verwonderlijk 
overigens : het Renault-produkt is weinig 
meer dan een R4 'tje zonder dak, lerwijl de 
Mehari slechts veel componenten van de 
Eend en de Ami heeft geleend om er een 
wezenlijk andere auto mee op te bouwen. 

BESTURING 
Hoewel de Mehari een directer werkende 
stuurinrichting bezit dan de Plein Air, is dat 
eigenlijk geen voordeel te noemen. Het 
kenmerkende zware sturen van de voorwiel
aa ngedreven wagen komI er slechts sterker 
door uit, terwijl de handelbaarheid er zeker 
niet groter door wordt. Dank zij een wat 
meer getemde vering stuurt de Plein Air 
zelfs exacter ; in terrein met hobbels en kuilen 
ligt het stuur van 'de Renault bovendien 
rustiger in de hand. De stuurpositie in de 
Plein Air is ondanks de wat mindere stoel
tjes een stuk beter dan in de Mehari , ook 

De Plein Air (Iillk se rij foto's) en de M ehari 
(rechts) in detail, resp. m el de kap ge
slotell . 

PRESTATIES 

Topsnelheid (teller wees) 
acceleratie 
0-40 km/u (teller wees resp. 43-43) 
0-60 km/u (teller wees resp. 64-65) 
0-80 km/u (teller wees resp. 82-86) 
gem. benzineverbruik 

KOSTEN 
prijs 
in bedrijfswagenuitvoering 

wegenbelasting 
A .R.-verzekering van 

tot 
W.A.-verzekering van 

tot 
importeur 

CITRO~N MEHARI 

97 km/u (102) 

4,9 sec. 
10,2 sec. 
20,1 sec. 
1 op 13,4 

CITRO~N MEHARI 

f6 .975,-
f 5.975,-
(zonder achterbank) 
f 93,60 per jaar 
f 500,- per jaar 
f 695,- per jaar 
f 135,- per jaa r 
f 234,- per jaar 
Automobiles 
Citroen N .V., 
Stadionplein 26-30, 
Amsterdam 
Tel. 020-731181 

RENAULT PLEIN AIR 

106 km/u (Ill) 

5,5 sec. 
9,4 sec. 

18,8 sec. 
lop 11 ,8 

RENAULT PLEIN AIR 

f 7.448 ,-

f 112,32 per jaar 
f 500,- per jaar 
f 715,- per jaar 
f 135,- per jaar 
f 239,- per jaar 
Renault Nederland, 
Wibautstraat 224 
Amsterdam 
Tel. 020-919191 
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al een gevolg van de minder ingrijpende 
verandering van R4 tot " strandwagen". 

VERING EN COMFORT 
Qua veerkarakteristiek lijken de beide auto 's 
veel op elkaar. Beide veersystemen laten 
zeer grote veeruitslagen toe en dat is in het 
terrein niet anders dan plezierig. Vooral de 
Mehari beweegt zich als een echte drome
daris op slungelig lange poten voort en 
doorploegt met gemak het meest mulle zand. 

ze 

Jammer dat deze lange veerwegen Ie.iden 
tot een bijna gevaarlijk overhellen in shelle 
bochten . De Plein Air is wat gemakkelijker 
in het terrein vanwege zijn soepele kracht
bron en zijn goed gespatieerde versnellings
bak. De uitslag van de wieldraagarmen is 
wat geringer en daarom beperkt een niet 
overmatige bodemvrijheid de terrein-presta
ties een weinig. De zetels van de Citroen 
zijn zonder meer voortreffelijk ; ze verschaf
fen voldoende zijdelingse steun (wei nood~ 

zakelijk in een zo open auto!) en vermoeien 
ook op de la nge duur niet. De bank achterin 
is een onding, wei handig vanwege zijn weg
klapbaarheid maar onplezierig om op te 
zitten. De Plein Air bezit een voorbank die 
wei fijn zit maar nagenoeg geen zijdelingse 
steun verschaft , de verstelbaarheid is trou
wens maar matig. De achterbank is echter 
een verademing, zeker wanneer U hem ver
gelijkt met de onmogelijke zitkussens van 
de Mehari . Comfortabel zijn de twee auto-



tjes eigenlijk van huis uit; de Mehari biedt 
dank zij de bijna-kuipstoeltjes voorin zelfs 
iets meer dan de Ami of de 2CV, de Plein 
Air geeft v~~r zo'n open karretje een klein 
beetje te weinig, hoewel het comfort voor 
een gewone R4 ruimschoots mMr dan vol
doende is. 

UITVOERING 
Op verre af tand is het al duidelijk zicht
baar: de Mehari is heel wat Spartaanser van 
opzet dan de niet veel van de R4 verschil
lende Plein Air. Het opvallendste kenmerk 
van het Citroen-produkt is natuurlijk de 
door en door gekleurde kunststof carros
serie, die eenvoudig met popnageltjes en 
boutjes in elkaar is gezet. Vanzelfsprekend is 
een dergelijke omhulling vrij ongevoelig 
voor beschadiging bij een ruwe behandeling 
tijdens cross-countries; de geringe geluid
dempende eigenschappen vormen echter een 
groot nadee!. De Plein Air lijkt door een 
heel betrouwbaar carrosseriebedrijf te zijn 
getransformeerd . Toegegeven: de kans op 
beschadiging is wat groter en roesten zal 
zo'n metalen carrosserie ook wei eerder, 
maar het koetswerk voelt wei lekker stevig 
aan. De Plein Air is dan ook heerlijk stil , 
de Mehari vertoont daarentegen overal op
dringer ige rammeltjes en kreuntjes, die wel
iswaar geen kwaad kunnen, maar toch een 
enigszins onbeschaafde indruk maken bij 
normaal stadsgebruik. De laadruimte van 
de Mehari is enorm, de Plein Air moet het 
doen met een flinke kofferbak, die echter 
als tegenprestatie afsluitbaar is. Daar stelt 
de Mehari echter weer een afsluitbaar dash
boardkastje tegenover, iets waar ze bij Re
nault nooit over schijnen te hebben ge
piekerd. 
De Mehari wordt geleverd met een wonder
Iijk ingenieuze kap en dito deuren, terwtjl 
de Plein Air aileen over een Iinnen dak be
schikt, welke uitrusting slechts op bestelling 
kan worden uitgebreid met zijflappen en een 
soort portierconstructie. Vooropgesteld dat 
Mehari en Plein Air bedoeld zijn om open 
te worden gereden (kettinkjes in de portier
openingen voorkomen dat de inzittenden 
naar buiten tuimelen), mag dit verschil niet 
al te zwaar wegen. De volwassen vierzits
uitvoering van de Plein Air mag echter niet 
zomaar als onbelangrijk worden wegge
wuifd; de Mehari is op dit punt duidelijk in 
het nadeel met zijn wei zeer benauwde 
kinderzitje achterin. 

CONCLUSIE 
Gedurende het vrij rijkelijk met zonne
schijn bedeelde weekje dat de buitenissige 
auto's bij onze redactie te gast waren, is het 
soms bijna tot vechten gekomen om het 
voorrecht met zo'n uitgesproken luchtige 
verschijning aan ons veelal zo kleurloze 
verkeer deel te nemen. Ook buiten de ge
baande wegen en paden was het trouwens 
een plezier om met deze nietige doordou
wertjes op stap te gaan. Ze kwamen niet ge
makkelijk onder de indruk van toch tame
lijk barre situaties, vervoerden hun inzitten
den niettemin comfortabeler dan speciaal 
voor dit werk gebouwde terreinvoertuigen . 
AIleen dat beroerde weer ... Na een dag 
regen waren de inzichten duidelijk veran
derd, bleken de wagentjes met hun nood
kapjes opeens niet zoveel aantrekkingskracht 
meer te bezitten. Als het hier maar even 
beter wilde zomeren, zouden de liefheb
bers ongetwijfeld in flinke aantallen bij de 
importeurs op de stoep staan; op het ogen
blik beperken de Nederlandse bestellingen 
zich hoofdzakelijk tot aankopen van benij
denswaardige landgenoten, die zo'n aller
openste auto aan de boedel van hun tweede 
huis willen toevoegen. In het zonnige zuiden 
wei te verstaan, met de bijbehorende belas
tingvoordelen ... 

TECHNISCHE GEGEVENS 

M otor Citroen Mehar! Renault Plein Air 

type motor 4-takt , 2-eilinder boxer 4-takt, 4-ciJ. lijn 
koeling lucht water 
plaats motor yocr voar 
cilindcrinhoud 602ee 845 cc 
boring x slag 74x70mm 58 x 80 mm 
compr.verhouding 8,5 : I 8,0: I 
max. vermogen 33 SAE pk 30 SAE pk 

bij toerental 5750 t.p.m. 4700 t.p.m. 
max . koppel 4,3 mkgf 5,9 mkgf 

bij toerental 4000t.p.m. 2300 t.p.m. 
nokkenas enkel-onderliggend enkel-onderliggend 
voltage boordnet 12volt 12volt 

Transmissie 

aandrijving op JloorwieJen voorwielen 
aantal versnellingen 4 4 
gesynchr. versnellingen 3 4 

ODderstel 

voorwielophanging onafhankelijk onafhankelijk 
achterwielophanging onafhankelijk onafhankelijk 
remmen voar trommels trommels 
remmen achter trommels trommels 
stuurw. van I. naar r. 2Y, 3~ 

Almetingen 

lengte 353 em 367 CD. 

breedte 153 em 148 em 
wielbasis 240 em 242 em 
5poorbreedte v~~r 126 em 128 em 
spoorbreedle achler 126 em 124 em 
draaicirkel 11 ,6m 9,9m 
rijklaar gewicht 540 kg 587 kg 
inhoud benzinetank 251u" 261tr 
bandenmaat 135 x 380X 135 x 330X 

Service 

aantal smeerpunten 4 0 
serv.beurten om : 5000km 15.000 km 

kmlu 
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