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Colofon
§uzukl Coupé GX Fanctub
Lijsterbesoo rd 31, l1l2 EG Diemen
Tclefoon / Íax@iJ - 698 18 88 (telefoon op werkdageq tussen 1630 en 19.00 uur)
Girorekening 75.7n (t.n.v. Suzuki Coupe CX fanótuU;

Het bestuun

Voordtten
Iryrid Stroosnijder
Lijsterbesoor d 31, lll2 EG Diemen
Telefoon I faxo)n - 698 18 88 (telefoon op werkdageq tussen 16.30 en 19.00 uur)
Secrctarls:
Janny Coens
Mercurius 14,lll5 VL Duivendrecht

leL0m - 699 » 05 (op werkdagen, tussen ITJO en2O.ffi uur)
Penningrneesten
Gerard Uppelschoten
Acapulcodreef 91,3563 RC Utrecht
Tel. 030 - 66 ffi 22 (dagelijks, voor 22.(X) uur)

Ondersteunende taken:

Coördinator Operationele Zaken:
Hans Pruijs
Mercurius 14, 1115 VL Duivendrecht
Tel. 020 - 699 » 05 (op werkdagcn, tussen 17.30 en Z).00 uur)
Assistent Coördinator Operationel e Zakcn:
Patrick Lipplaa
Bisschop Koenraadstraat 5, 1433 HR Kudelstaart
Tel.a2977 - 7§ 45 (werkdagen 19.30 - 21.30 uur, weekends 1030 - 21.$ uur)
Technlsch Advlseun
Joop Guezen
Griend 62, lllzl-E Diemen
Tel.020 - 690 L492 (op werkdageq russen tg.í) en 21.00 uur)

Oryanisatle Evenementen:
Ingrid Stroosnijder, Janny Coens, Hans pruijs, patrick Lipplaa
Illustrndes R.ugzak Rede:
Peler Tadelaar
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yï::Ï:."=tuf,::Hl;H,":3,1iï"::Ï#ï$0",".-ui,kom,,kun
i9 gootact opnemen met de Regionale Technische steunpunteo.;;*steunpunten,leden diezich hebben opgewoÍpen om mede-leden wanneer oodig-""o handje te helpen, zijni -- -.r

Voor Gronlngen, Frlesland, Drcuthe en Over{lsscl:
Rick Sjoerdsma in lreuwarden 05g_t5C7g6

latuat we*dagen 18.(xlt9.30uur; bij afweziglteid is er een antwoordappamat
Dick Thomassen in Dodewaard ffigg5_22g6

Beltij d: we*dagen I9.Nl2 1.00 uur
Rob Groot in Enschede
Bekij d: weelend fi.AO22.00 uur
Stephan Blauw in l-osser
Beltij d: we*dagen 17.00-2 t.(fi uur

Voor Gelderland, Brnbant en Limburg:
Twan van der Pasch in Rosmalen

Beltijd tuplijks 17.i0- t9.N) uur

Voor Zuld-Hollnnd en Zoeland:
Maxvan der Helm in Zoetermeer

Voor Noord Hotland cn dc Randstad:
Rick Reparon in Purmerend
Bekijd dagelijks 1&00-20.N) uur; wisseldiensten
Patrick Lipplaa in Kudelstaart

Jaap Hartog in Umuiden
Beltijd alleen in het weekend l2.0Ol7.N) uur

05}32A.270

05423-87267

Mty2-2L182

01731-ffi9

u29m-282X

u29n-2M5

025fi-r69Ít2

Beltijd: wedcdagen 1&N122.30 uury weelends ll.H)-L7.(M uur
Norman Conquet in Waddinxveen 0L828-17612
Beltijd behalve mndags r&NL22.il) uuc bii oÍwezisheid is er een antwoordapparaat

Voor UtrechT het Gool en de Ussclmce4lotders:
Gerard Uppelschoten in Utrecht o{ffin
Beltiid: niet in het weekend; in veftand met wisseldiensten is er bij ofwezigfteid een antwoordap
paraat

Beltijd: wedcdagen 193A2L30 uw, weekends 10.3O21.30 uur



Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!
Volgens onze Segevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde dealcrs terecht oq op
v€rtoon van je lidmaatschapskaart, korting te krijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf werk, dus). Mocht !e wijzigingen enlof aanrnrllingen op deze liist hebben, taat het
ons dan even weten! Tenslotte, hoe meer dealers, hoe meer vreugàt Staat àe dealer bij jou in
de buurt nog niet op de lijst, informeer dan of ook hij aan ons kortings-sy,steemwil meeiJrken!

Amsterdam: Auto Amstelstad, Minervalaan &5, tel. 04-6711ggg
Apeldoom: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200, tel.055-664400
Assen: Autobedrijf H.Tappel, Dr. A.F. philipsweg6, tel.059l)-131g1
Banreveld: Pijnappel Automobieleq van zrrylenvan Nieveltlaan Tl,tel.o3ltfugÍi(Ftl
Bergen opzmm: Autobedrijf centrum, de Heelulaangl, tel. olffi-s7os7
Bloemenrlnal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 11-Í1, tel. V23-2il165
Bomecr: Otoskoop B.V., Hoogendijk 2d tel.trfi15-712/4
Brcda: Autobedrijf Spinveld 8.V., Spinveld 7d tel. 076-225705
Bruchterreld: Garage Spibo, Broekdijk 6165, tel. 05233-1513
Delft: Cis Garage Delft 8.V., Coenderstraat 3d tel. Olíl3íl/i?0
Den Bosch: Nieuwkoop Auto's B.V., Hervensebaan 13, tel.Wï47W1
Den Haag: MMAG Den Haag,Junostraat 16, tel. trtol3l}g1t87l
Dmchten: Autobedrijf Wouda, Noordkade 105, tel. 05120-10594
Eibergen : tliohan 8.V., J.\ry. Hagemans6 aat 21, tel. 0Í547j1 1 1
Emmen: van Boven Emmen 8.v., Phileas Foggstraat 10, tel.05910-1g129
Ermelo: Autobedrijf Versteeg Veldzichtweg 13, tel. 03412{1m0
C'eldrop: Garage Joop van rilijnen 8.V., Bogardeind 138, .el.O4O-gS4Z4Z
Groningen: Automobielbedrijf Fteming 8.V., Osloweg l4l, tel 0fl4?5m
Hengelo (ov.): Autobedrijf Gebr. Lrnderink B.v., Diamantstraat 3g, tel. tl+43lt3s
Hoogeveen: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A. philipsstÍaat 19, tel.052g0-7195g
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingnestraat í), tel.01102-43631
Leiden: Auto Meer B.V., Hoge Rijndijk 4,tel.Ull-lZS?S9
Ommen: Garage Schuurhuis, Bouwmeesterstraat 15-17, tel. OÍ»l-ffi
S ittard : H. L.M. SittaÍd B. V., Rij kweg Zutd 2t2A\ tel. O& 5Lt2t5
sluiskll: Automobielbedrijf Moret 8.v., Pierssenpolderstraat 25, tel. olls7-nlo
Spljkenlsse: Auto Dekker B.V., Theemsweg 1, te|.01880-leffin6g46
SL Joost: Autobedrijf Vossebeld Hingenderstr aat ?B,tel. 047í-g1gl7 lgn y
fiel: Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2, tel. Offi-l9l5l
ïhrcllo: Autoservice Marsman, Duistervoordseweg 9, tel. OS7l2-71413
Uden: AutobedÍijf Ad Verstegeq t oopkantstr aat lZ tel. ML3Z-M
Uithoonr: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinl atn 73, tel. 0?ft15{fr55
Utrtcht Autobedrijf Zato, Jutfaseweg 178, tel. 030-881011
rrVoerden: E.G.A.M. 8.V., Rietdekkersweg Z, fel. O3íFíJ-14216
Zwolle: Autoservice Van Bruchem B.V., Curieweg 2, tel.038{55233
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Ook kun je, op vertoon van je GELDIGE lidmaatschapskaar! korring krijgen bij Auto parts
UE€cht (hun advertentie vind je aan de binnenkant vande omslag van-de; R,rs^k n"O4 

"oin Delft bij de firma I'iOPAK, SpoorsingelT\tet.Ot5-ly322Jt2Íg77 en A. v.d. Ëuwh ^'tm,tel.015-514021.

Je ziet: redenen genoeg om je contributie tijdig te betalen. Al deze bedrijven worden door ons
aengeschreven met het verzoek na 31 januari 1993 uitsluitend nog korting te verstrekken of
vertoon van lirlmaatschapskaarten met het jaartal 1993. Wanne"4" op tilï betaatt, neb jel!
nieuwe kaaÍ voor die datum in huis!

In Memoriam

Tot onze verbijstering vernamen'wij, dat op wijdagavond 30 oktobe r l9g2 éénvan onze
trouwe leden van het eerste uur,

Wil Schreuder
bij een verkeersongeval om het leven gekomen is.

wanneer mogelij§ was zij altijd aanwezig bij de clubevenementen, waar dezedan ook
gehouden werden. Haar markante persoonlijkheid zal zeker ge-i.i worden.

Het bestuur van de Suzuki Coupé GX Fanclub wenst, mede nrmens haar ledeq Henk
en familie, wienden sn fsnnissss veel sterkte met het dragen van dit verlies.



Van de voorzitter
Hd, llí,r'c Coupé+lgenaren, daar zijn we weor, met de laatste
Rugzak Rede van dit jaar. In een paar m*anden tijd is er weer
een hoop gebeurd, dus vandaar eerst wat dienstmededelingen:

Eente vennelling
Zoals jullie straks zullen zien, vinden jullie midden in dit blad weer een 'Ruitenwisserbrief.
Dil op verzoek van vele ledeq die in hun buurt nog een Coupé van een niet-lid weten te
staan' Met ander woorden: zie je een Coupé zonder Clubstickèr op de achtemrit, prat dan
(bij voor-keur ccn copie van) deze brief onder de ruitewisser en meld ons kentelen, kleur
en "vindplaats'; mals je weet zijn we met deze gegevens altijd heel blij. ft heb namelijk een
lijst met bijna alle, ooit uitgegeven Coupé-kentekÀ en ik hou dic enthóusiast bij ! Je begrijpt
dus, dat we ook zéér geïateresseerd zijn in "overledenn Coupé's. Met andere woordei: Ïe
j1 op-en autosloperij een zielig gestript exemplaar, noteei ook dan kenteken, kleur en
vindplaats, dan zijn we weer en kenteken rijker(en een Coupé armer!).

Tweefuvennelling
Behalve de ruitenwisserbrief vind je ook een formulier om je advertentie(s) op te geven. Dit
werkt voor alle partijen het snelst en het eenvoudigst, omdat jij dan predes-kun[innrlleq
Yut *tj willen weten (dit met betrekking tot de Coupé, die je tà [o"p wilt aanbieden). Vooi
de advertentierubriek'De Koppeling" geldt: je tuni net mgekniet-bedenken ofje collega-
leden kunnen je wel helpenl7*ekjevoor je schoonmoedeihet theelepcltjs yanirrtiane-e1
Bernhard van 1948, spaarje kitkers, kopjes, vingerhoedjes, aanstekers ofwat dan ook, laat
het ons weten: het Coupé-minnend publiek helpt je meà speurent

Derdc vennelling
znals je weet kun je je, wanneer je lid bent van de Fanclub (\ilA of "all risks") via Braam
Assurantiën collectief verzekeren. Hierover nu even twee dingen: ten eeÍste [omt het bij
vlagen voor, dat er ineens zoreel aanmeldingen zijn, dat bevestiging/polis nog wel ""* op
zich kan laten wachten. Dit betekent niet, dat je niet verzekerd ÉrI, -r- alÉn aat je met
een achterstandje te maken hebt! Ten t$,eede wil ik juflie er nog even op wijreq aaíp via
MU,_ryI direct op WA-basis verzekerd kunt zijn. Stel je voor: je-kunt 

"ro 
Coop"etl" Ëop.o

en wilt hem direct neenemen. Handel dan als volgt bel mij (020{981838, in dit soort
gevallen ook buiten de beltijden) , znrg dat le ALLE autogegèvens bij de hand hebt en je
auto is binnen tien minulsn (die heb ik nodig om een formulier in te vulten) verzekerd. Íe
krijg dan een"voorlopig dekkingsbewijs" mei een origineel verzekeringsaanwaagformulier
toegestuurd. Je urlt dat formulier in en verstuurt het gedateerd en ondertekend in de
brjgevoegde retourenveloppo. Nu is alles voor wat betreft het WA-gedeelte in kannen en
kruiken! Wil je de auto all risks verzekeren, vermeld dat drn direà en hat hem zo snel
mogelij\ taxeren (bij voorbeeld door RDM, tel.070-368ó160 of een andere snefhankelij[s
taxateur). Dan wordt op je voorlopig dekkingsbewijs vermeld, dat je vanaf de datum van
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ontvattgst van je taxatierappoÍt all risks verzekerd bent voor de op dat rapport vermelde
waarde. Wat een super-de-poepie service hè? Nog even iets over dË retour-Lnveloppe voor
de verzekeringspapieren. Het komt nog at eeos voor, dat dezr enveloppe gebruiË wordt
om po§t aan de Fanclub te verzenden en dat is natuurlijk niet de Ueaoeting! Oe post komtd- brj Braam Assurantiën terecht, waar men er 1i,30 voor moet betalen in tot de
oatdekting komt dat een en ander tegen betaling yx1 mins[sns feg0 naar de Fanclub
doorgestuurd moet worden. Dit is natuurlijk (welliiht ten overvbedelniet de bedoeling..-.

Wrde vennelling
Jullie weten natuurlijk (en dit is echt oud nieuws), dat je op \EÍtoon van je lirrmaatschaps-
leart bij een groot aantal (in ds f,ng?ak Rede vermelde) dealers m,i nVo korting op
oaderdclen krijgen. Maar, het gebeurt nogal eens, dat ik m n uiterste best doe om uoor-""r,
Iid onderdelen te bestellen, op te haleq voor te schieten en vervolgens per post te versturen,
waarna blijkt dat er een kortingvedenende dealer ,om de hoek" zit! bus, wat spreken we
aÍ? Wanneer je een nieuwe onderdeel nodig hebt, tijk je eerst voorin de Rugzak Rede in
delijstvan kortingverlenende bedrijven.Ziter echtgèen kortingverlenerbij joí in de buurt,
dan kunt je bij ons te weten tomeq wie je dichtstbijzijnde dealer is en kun je wagen of hij
wil meewerken aan het kortingsschema. Lukt dat niet, dan proberen wij hei oot iog 

"eo".Blijkt er echt geen medewerking mogelijk, rlàn kan de Fanclub voor jL bestellen,ialen,
opsturen enzovooís.Tenslotte nog iets over tweedehands onderdelen: 66f d6il.fnnnsp ys
je eT heel eind mee op weg helpen ..... al wil ik jullie wèl wagen voor dit soort verzoeken
ons aller oppertechneut Joop te bellen. Niet alleen heeft hij zat aebeschikking over veel
onderdelen, ook weet hij welke clubleden ïets in de aanbieding hebben". Voor informatie
over bestelnrtmmers en prijzen kun je tot half januari nog bij het secretariaat terecht en
daqna bij ons mobiel technisch steunpunt Patrick Lipplaa. Naàere informatie hierover lees
je in het stukje van Janny.

Td slot: in z'n achteruit
Ik kan niet genoeg s,aarschuwen om je bij de aanschaf van een Coupé niet te laten ,lekfter
maken" door een (lage) APK-keuring! Een auto zonder APK kan in staat van onderhoud
tien maal beter zijn, dnn 66nfjs die net verleden week gekeurd is. Alsjeblieft, neem iemand
mee, die er ècht verstand van heeft. tile hebben recent gekeurde exemplaren op de brug
geàeqwaarbij de tranen je in de ogen springen. De meeste keurmeestèrs (""o.ul bt Di;
Suzuki-garages) weten niet waar ze op moeten letten en als ze het wel weton, wordi zo'n
autootje door de keuring "geslecpt" met de opmerking dat men volgend jaar echt aen een
paar nieuwe draagarnen, waterslangen en kokerbalken vastzit. En dàt vJrtett de verkoper
er natuurlijk niet bij! Dus nogmaals: je bent gewaarschuwd!

Lievemenseq stuurmeweergauwallerleilerrlrs in deze barre herfstdagen; ikben nqg steeds
gek op post! Voor straks: héél genoeglijke feestdagcn en een 6661zatrg, geluktig eivooral
gezond en schadeinij 1993!

Ingrid



Van het secretariaat
Bcste C-oupé-fanaten,

Dit klintt natuurlijk wel leut ats aanhef, rnaar eÍ moet mij wat betreft nde fanaten" toch iets
van het hart.
Mijn mede-bestuurders, coördinatoren" (sub)regelneven en ik zijn toch wel een "klein,
beetje teleurgesteld. Naar aanleiding van de enquëte van enige tijd gebden en de enthou-
siaste reactiesopde rit tijdenshet Clubweekendvan5 en6 septem6er-feg2zijnwerolgoede
moed aan de slag gegaan om ook dit najaar een toerrit te organisercn. In dé nggzaf-Rede
nummer 3 van dit jaar heb je daar alles over kunnen lezen.
Wat schetste echter onze verbazing: hoe geduldig we ook op de mat hebben gelegen om de
grote stapels inschrijvirgen te verwerkeq zegge en schrijve elf (t) auto's met bestuurdcr/in-
troducé(e) hebben zich voor dit bescheiden geprijsde evenementje aangemeld.
Misschien heb je geen idee van de hoeveelheid werk (en kosten) die het organiseren van
zo'n rit met zich mee brengt. Er worden door de uitzetters -voor privé rekening overigens-
horecagelegenheden bezocht, lunches samengesteld, prijr"o r.gilekeo, ooe- -ar op. Eo
dat allemaal in de schaarse wije tijd van jullie Manus, zijn pas toegevoegde assistent patrick
met zijn Marloes en ondergetekende. De deelnemerspÍrjs ,"o-ru-orit met koffig lunch en
afsluitdÍankje wordt natuurlijk grotendeels bepaatd dooi het aantal deelnemers: hoe meer
deelnemers, hoe lager de kosten per persq)n.
wanneer je dan verder bedenlt dat elke nieuw uit te zetten route minimaar twee maal door
Manusen nogeens twee maaldoor Patrickwordtgeredenvoordathet heleverhaaldefinitief
op papier gezet kan worden, zul je begrijpeq dat wij enigszins teleurgestcld zijn omtrent
het zeer kleine aantal inschrijvingen. Maar wij willen best àe hand in eften boezem stekeq
z.oals dat m trau heet. Misschien is de datum verkeerd gekozen, is delokatie niet naar je
zrn, volgt dezr,ritte kort op het Clubweekend?
Wij weten het niet! Dus: alle voorstellen en wensen van jutlie kant 2ijl meer den hartelijk
welkom, zodat we de volgende [ss1 minstens twintig autois met inhouà 1t*Utig autot ofrrel
veertig deelnemers is overigens echt het minimsp om een toerrit snigs?ins betaalbaar te
houden), voor de rit kunnen inschrijven.

Dan heb ik natuurlijk ook nog leuk nieuws:
Ondanks het feit, dat de fabricage/levering van onderdelen na zo'n tien Coupé-jaren door
de Suzuti-fabriek wordt beëindigd is onze Onderdelen Service wederom verÉtirdl
Om te voorkomen, dat jrrllie zonder -binnenkoÍ niet meer door Suzuki leverbare -noodza-
kelijke onderdelen komen te zitten, is inmiddels s6a nisuf,, fanaal aangeboord. We hebben
eengroothandel bereidgevonden ons vele onderdelen tegen scherpeprijzente lerreren. Het
g"lt qm om MET-specifieke Coupé onderdelen (dus plaatwerg verineUingsUah dashbo-
ard of achterlicht zul je -al niet van de sloop- origineel moeten blijven kopen). \Mel is het
mogelijk voor heel veel andere onderdelen zner gxdevervargers è verkrijgen.
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Behalve informatie over prijzen en besteln ,mme1s van (nog verkrijgbare) originele Suzuki_
onderdelen (en zonodig veppsding per poat daarvan), kan de Fanclub dus nriook voorzien
in de levenng van vele (nict-merk/ffi gebonden) onderdeleq zoals remschoeoeo, t opp,s-
linpplaten, grote bcurt sets, bougies, go€de olie, Íoekloeistof en noem maaÍ op. Bijna Jles
Y-a! 

nlet diÍect Coupé-gebonden is, kan tegen zééÍ ooncuÍrerende prijzen binnËn zíér korte
tijd-afgehaatd of per post verzonden worden. Je kunt nu zelf bepal"o *"t1" *itt: het (nu nog
yerkrijgbare) duurdere Suzuki-onderdeel ofhet goedkoper"l"o minsfsp5 net zo goede)
Nipparts-onderdeel.
Om de onderdelen Service nog meer te verbeteren en dus te vereenvoudigen (mede gezien
het feit, dat de technische kennis van velen van jullie mijn petje vsl^ngrl,nsÀana ànt te
boren gaat) heb ik besloten op het aanbod van onze regionalè en mobietJsbutelhulp pat i"l
Lipplaa in te gaan.
Vanaf 15 januari lw3 zal Patrick de beschikking hebben over alle actuele gegevens. Met
één telefoontje heb ie d," de prijs van het door jJu benodigde Suzuki-onderJ"Jt e, (indien
beschikbaar) van het vervangende Nipparts-onderdeel.
De spelregels zijn simpel:
1. Je belt (binnen de beltijdeq zie pagina 3 van dit btad) patrics je hoorr (freestal) twee
prijzen en je beslist wat je wilt hebben.
2. Je spreekt met Patrick af oÍ -enm jarwanneer- je het door jou bestelde komt halen of dat
hij je de gpullen per post toestuuÍ.
3. fe stort (tevoren) het afgesproken bedrag op de giroreke"ing van de onderdelenservice.
4. Je haalt de bestelde onderdelen op de afgesprokèn datum of krijg ze per post (ongefran-
keer4 de ontvanger belglt de portokostàrf toegczonden. simpó tochr Vooid""go"a"
orde: tot 15ianuari 1993 kun je -in verband met een welverdiend-e vakantie van patíck en
zijn Marloes- voor het h9-t9 gnderdelengebeuren nog brj mij terecht. Voor sleutelhulp kun
je tussen ontvangst van dit blad en halfjanuari 1993 een íanàe andere regionale sleutelhul-
pen bellen (zie pagina 3 van dit blad).

Tenslotte vind je vanaf-dit llmmer steeds op pagina 4 (na inhoud colofon en regionale
steunpunten) een complete lijst, met behalve de namen en vestigingsplaatseq ook ,Jr".."o
en telefoonnummerc vT alle kortingverlenende dealers/bedrifveo. b"","ri -ij nog jullie
allemaal prettige 16ff51dagen en een voorspoedrg en gezond tögl tewensen.

Groetjes en tot Suz,

Janny

P.S.:
Vanaf heden is de Fanclub (lees: de voorzitter) ook per fax bereikbaar en wel (de techniek
staat voor niets) onder het gewone teleforcrnnnmmer. Dus, heb jc iets te melden of te wagen
cn heb je de beschil*ing over ecn fax (al dan niet van via je werkgevcr) stuur ons 

""o"frt(natuurlijk in verband met onze bereikbaarheid bij voorktur nU-fffN de beltijdeq dus
overdag). Dat bespaartjullie en ons veel onnodig,in gesprek,.



Op de penning
Het is misschien niet bij iedereen helemaal doorgedrongen, maar in de vorige Rnfat Rede
moest het erop lijkeq dat de andere bestuursledeo eeo beetle dronken cxaren-omdat de
rymryqqeester op vakantie was. Maar, de penningmeester zou de penningmeester niet
3l+ ats hij zijn zaakjes niet in orde had en dus de ctubkas goed had aftesbteí: ze moosten

{y echt hun eigen dranties betalen! za,n,even alle gekheid op ooitory".
Bij deze Rrrgzak Rede ortvangen jullie (behalve wanneer je * br.ro.rqyi[d bent gewor-
den) weer een acceptgiro voor de contributie voor het jaar 19g3. Bij deze wl iËpnie
verzoeken om m snel mogelijlq dus uiterlijk voor 15 januari 193, te betàen. Onwangen wij
je bet"ling na die datum, dan heb je je nieuwe Clubpas niet voor l februari 1993 in ["i. ""kun je dus geen gebruik maken van de diensten varde Fanclub.

Ingrid rnoeg mij om -deze keer als sleutethulp- een stukje te wijden aan het hoofdstuk
"Benzinsn. Er schijnen nogal wat wagen te zijn óver welke soort benzine je nu het beste met
je Coupé moet ofkunt tanken.
Lange tijd was deze vraag eenvoudig te beantrvoordeq want er waren maar twee sooÍen:ngewoonn 

en nsupern. Het verschil tussen deze tweo soorten was het 'octaangehalte" en dat
hield dan weer verband met het soort motor en vooral met de compressievlrhouding. Bï
een hoge compressievelSosding (9:1en hoger) was "supern vereist, aangezien deze -oór"o
benzine met een tnrij hoog octaangehalte nodig hadden. werd "gewooi, gebruikt, dan \yas
de kens op detonatie ("pingelen') aanwezig, wàt schade aan de Àotor kon-veroorzaten. Bij
motoren-met een lagere compressieverftsuding (minder dan 9:1) was de iets duurderè
"super' niet nodig. Het hogere octaangehalte van nsuper" werd voornamelijk verkregen door
toevoegng van lood aan ds ben?ine, zodat loodoxyde ook een onderdeel van ae uitlaatgas-
sen vormde. Toen de zorg om [6t milisn een steeds grotere rol ging spelen, vermindeide
me n het loodgehalte van de SsnTins. Helemaal loodvrij maken ,"r- a" fusnzing stuitte
destijds op twee grotc bemaren. De inmiddets geringer geworden loodtoevoeging was een
goedkope 6anis1 om het octaangehalte van de benzine te verhogen en de loodtoevoeging
z.orgde bovendien v(x)r een zekere smering van de klepzittingen. Waren de klepzittiigei
reeds voorzien van een stellietlaag dan was deze eÍrismering aoor loodtoevoeging;iet
nodig maar bij gewone, ingegoten klepzittingen zouden zondeide loodtoevoegin[pr-oUt"-
men ontstaan. Bij de hedendaagse motoren (waaronder ook die van onze Coupé valt)
hestaan deze problemen gelukkig niet meer.
Dus, rvanneer je altijd op "super' benzine (rode slang) hebt gereden, dan kun je best
overschakelen naar nnormalen $snzins (Euro-loodwij uit de groene slang). Maar, wlnneer
je wilt overschakelen van "supern naar'normaaln, moet ook he[ontsteki"g*tijdstip aangepast
worden. nSuper'verbrandt 

beter den 'normaaln, dus moet voor het rijden Lp'oo.-aali d"
ontsteking'latern staan.
Bel mij of een van de andere technische steunpunten voor de juiste afsteling.

Groeten van Gerard
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Mag Manus effe?
Er moet Manus deze keer, nu we toch in een tijd van bezinning verkeren, echt iets van het

-hlÍ. 
Regelnatig worden we gebeld dat er dilrgen fout gaan J"t p*tu.r"ading etc. wat

blijktnegenvande tienkeer?? Diegenendie hierover me-nente mitenHagenh;be;g*.
informatieformulier ingezonden! Nemen ze ons nog hralijk dat er iets fou'Ígaat...
Deze mensen krijgen nq nogmaa§ de gelegenhcia oq tó t"rg"o leste, het-informatiefor-
mulier ingeurld aan ons op te sturen. n ro"p van harte, aaia; er begnp ,oo, kuor*
opbrengeq dat een club met zo'n 500 leden niei te runnen is, wannlr i" gLo aocu-entatie
hebt om op terug te vallen. Het is ons één keer gebeurd, en we willen er geen gewoonte van
P*"1-rq een computer--crashmagje nooit uitsluiten. Wanneeraan notaËneblijkt, darje backup niet meer q te lezel is, heb je een probreem. Anes moet opnieuw hg;;à
worden. Je raadt het a1... aan de hand van de fórmulieren! Daarom: maak het "ri "r"oog(voor sommigen NA 2JAAR) maf*etjk.

Hier komen de betreffende leden met naam en to€naem...Lidnr. Naam Adns

Nee, dat zou wel hecl erg_opvallen. Diegenen die we bedoelen vinden in dit blad nogmaals
een informatieformulier. WL DAT FOnUUUnn ALS,JEBLIEFT IN EN STII ITR mT Op!!!V{ ook nog wel eens oen probleem wil opleveren, is het feit dat sommige mensen de
onbedwingbarg 

ryiging tot verhuizen blijkerte hebben. Voor deze mensen hebben we dus
ooit een mutatieformulier ontworpea. [n2snÍling van dit formulier voorkomt, dat wij onze
clubnqt retouÍ krijgen. 

lVanneer wij namelijk à'n formulieÍ ontvangen, wordt dat direct
verwerlt, waardoor de volgende postverzendingen op het nieuwe adres terecht komen. Het
mooiste voorbeeld hiervan is een lid, wat bcslotenieeft, na yslfirriTin& de post te laten
doorsturen Groot was oaTs yslSe"ing, toen wij een clubblad, met prT_stickér met nieuw
adres, terug kregen met de mededeling dat geàdresseerde daar niet woonde!! Hadden ze
hun auto nog te Loop aangeboden ook. Je kunr wel nagaan dat ook het bemiddelen voor de
verkoop van hun blikje op diemanier wel erg moeilijk-wordt! Overigens is ook dit, ,orls je
van ons mag verwaciten, goed getomen.

Maar-goed" genoeg gedramd! Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, hebben we dit jaar
geen kersttaaÍ laten ontwerpen. In plaats daarvan zijnlu[ie (naar wij hopen) verblijd met
ee.n kalender, wetke jullie door de club aangeboden wordt in plaats van eeï kórstkaaÍt. Wij
zijn yan msnin& dat die mensen! die een daadwerkelijke bijdlage geleverd hebben ean ds
groei van onze club tot het huidige formaat, wel een arragt"iaje vËrdienen. Bij deze!
De talender heeft één gigantisch voordeel. Vanaf nu kan'íedercen de data "ó d" ,itt"o,
welke door de club vitgerctwordeq meteen op de kalender noteren. Kan niemand meei
reEge\ "dat-ie 't niet geweten heeft!". lvant, hoewel Manus het heel jammer vond dat er,
ondanks alle kreten om ritteq zo bedroevend gereageerd werd toen wJer één voor iedereen
uliÍgezethadden, hij houdt stugvol! Manus gaat door met uitzetten. Mag hij overigens even
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oípmeÍkeq dat het op 22 norrember jongstleden gratrdioos weet v(x)r een rit was?? Jullie
moesten eens wcten wat je gemist hebt! Bij de,rc daagt Manus iedereen uit, om te proberen
een toerrit in elkaar te zetten. Kun je eens zien, wat eóij komt kijken om de bdàn voor f25;'de h"le d"g onder de pannen te hebbeq inclusief luaó etceierat Op aandringen van
Manus looft de Suzuki Coupé GX Fanclub een beloning uit voor die ledeq die ón idee
aondragenwat wijurel ongewijzigd voor een rit gebnuikt kan worden. \Maaraaneen en ander
moet voldoen?? funstart Eet koffie, een ochtendtraject van Ztot2U2 uur, een lunc\ een
middagtraject van ongeveer 2lnuuÍ en een lokatie om een en ander onder het geooi oo
een drankje en e€n hapje te kunnen afsluiteq met als uitgangspunt een prijsstíting van
maximaal Í n,iD. Daarbij moet de rit een zeer toeristisch karatter (we zijn ór niet op uit
om snelheidsrecords te verbeteren!) hebben, dus er moeten weggetjes in àtten die afreen
een doorgewinterde inboorling (of een doortrape uitzetter ats Manus) weet te verzinnen.
Ook moeten er, onderweg wat leuke rragen te stellen zijn. De beloning?? Gratis deelaame
aan de rit voor het betreffende lid en één introducé(e). Zoats julli" ,utl"o begnjpea gaat
er wel wat tijd overheen voordat jullie enorme hoeveelheden bijdragen door Uanus 

"o?1,AdicozPatrick beoordeeld zullen zijn. Aan de andere kant hebben we dan het voordeel,
dat we tot orrs 25-jarig bestaan ritten k .nnen aanbieden! Wanneer de door julie ingezonden
rit ons wat lijkt, nodigen we onszelf uit om hem eens te komen rijden. Niet dat *eju||i" oi"t
vsrtrouwen, maar de ervaring met het uitzetten en uitwerken van ritten hebben wij! EEN
IDEE VOOR EEN RIT IS ALTUD WELKOM, ONGEACHT HET DEEL VAN HTT
I.-A,ND WAAR DE7i. RIT GEREDEN MOET IVOR"DEN!

rchmtzretgry **lt6Fn4of\Nl4@- ,s1eH Ntar ?c'N@; l.
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Doe Manus alleen wel één groot plezier. Hoewel we bij de betrokten horeca-gelegenheden
altijd een slag om de arm houdeq houdt Manus Cr helemaal niet van oor, àoo, 

""oannulering 'op z'n bet te gaan". trVanneer er in jutlie visie iets mankeert aan de 6eniss
waarop deze ritten aangeboden/uitgezet worden, laat het ons weten. Maar... houdt er
rekening mee, dat alleen reacties van de mensen die eerder een rit gereden hebben (de
weekendgangers uit september) serieus genomen worden! Al die bdJn die in de 

"oquàt"schreeuwden om ritten (zie het stukje van Jamy) moeten zich eerst maar eons in het diepetll1!i'- Y** wijst jullie er uitdruktelijk op dat voor het rijden van de ritten absoluut
GEEN bijzondere rijtechnische vaardigheden nodig zijn. Zolang de rijd(st)er en zijn of haar
navigator het verschil tussen lints 6s rechts weten, is àr niets À A"'n 

"a 
en kan iedereen

de ritten rijden!

Daarom een goede raa{ van Manus: gebruik de komende feestÍlegen eens om je over het
bedenken van een rit te buigen. Het is echt leuk om te doen! Veel"plezier! Tenslotte wens
ik al onze leden, ook diegenen die, om welke reden dan ook hun lidmaatschap opgezrgd
hebben, heel prettige Kerstdagen en een buitengewoon gezond en voorspoedig rs9í toe]

Tot Suz,

Manus.

(advetentie)

IërDEryenEmrn_mW
Phlleas Foggstmat 1O

c 05910-18128
Voo r all e
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\ileet je weetje yan je Coupeetje
doonJmpGueun

Als §uzuki-techneut wil ik jullie deze keer graag een paaÍ hints en tips geren om de winter
(met r'n koude staÍt) goed door te komen Nu al onze Coupé's ro'o ti"o;aar of ouder zijq
komen er nog al eens electrische storingen voor in contacten/aansluitingèn van ontstet(i;&
startmotor, accq zekeringen en stekkers. HaaI die xansluitingen eens los en kijk of ze goed
schoon zijn: ook controle van de lampvoeten op oxydatie kan geen kwaad. Is Jr sprakàvan
oxydatie (roest), rcinig die ptekten dan met heet fijn schuurpàpicr enlof contactipray.
Om een goede koude start te ku 'ren maken" moeten natuudijk ook de bougies in goede
staat zijn. Yewangzedaarom elke 10.0m km., tegelijk met olie, olie/luchffilte., cootaàpuo-
ten etc. (grote beurt). Kijk eens in het handboe§e dat bij je auto hoort, dan kun je zien wat
er precies trannecr moet gebeuren. Heb je geen handfu,sekje (meer)? Geen nood: je kunt
het nog steeds gewoon bestellen. Heb je wat meer haast, dan bel je een van de regionale
sleutelhulpen.
Eén van de belangÍijkste dingen v(x)r een goede koude staÍ is natuurlijk de accu!
In de accu moet voldoende accuzuur zitten. Dat kun je met een speciaal apparaatje op
(laten) meten. ook moeten de accupolen schoon zijn en moeten de kle--e" g""à ost
zitten. Kijk ook de §svestigingspulten van de massastrip tussen versneflingshak J, 

""r.ou-serie na en maak die zonodig schoon.
Al met al kan een klein half uurtje preventief onderhoud, heel wat winterse startproblemen
voorkomen!
Nu, ik wens jnllie prettige feestdagen en een goede koude (warme) start.

Groetjes, Joop



Zoolaag de kap vochlb i+ magdercniet worden opgevouwen. Het opvouwen van de kap
moet met zorg geschied3n, opdat het kaplinnen nietÉkneld raakt tusslchen de kaptooge;.
!a{n1 moct de kap behoor§k met de kapbeuge§ eventueel riemen, worden bevestigi en
de Laphoes met de noodige mÍg1ord9n 

"argóraót. 
Het opbergenvan de tap gesÀieot

eerst nadat de carrosserie gewasschen is.
Bij een gesloten carrosserie cveneens de kleedjes en afborstelen. Verder de

carrosserie uitvegen, bekleeding borstelen, aschbakjes b&"q eventueel vlekken in de
bekleeding reinigen met benzine en de ruiten aan aebinnenàjde zecmen.

Hct dikwijls vuile en vette werkpak mag eerst worden 
""og"t 

okt"o, wanneer de carros-
serie inwendig gereinigd is.

Y_"- d te ditwijls wordt dit door slordige chauffeurs nagelateq waardoor ecn nieuwe
be_lleeding T korten tijd geheel bedorven is en er uitziet 

"hord"r"i""ds 
jaren gebruikt is.

Het wasschen van de carrosserie moet steeds van boven afgeschieden en diarbij over-
vloedig koud en helder water worden
gebruikt. Het wasschen in de zon en bij
wiezend weer moet zoo mogelijk wor-
denvermeden.

In het eerste geval droogt de wagen
reeds voor deze geheel gewasschen is,
waardoor de carrosserie gaat vlekken
en in het tweedegeval bewiest hct wa-
ter op het lalurcr\ wat even nadeelig
is.

Evenmin mag de motorkap worden
gewasschen terwijl deze nogwarm is.
Wanneer noodgedwongen de carros-
serie toch in de zon gewa^sschen moet
worden, dan moet deze bij gedeelten
worden schoongemaakt en onmiddel-
lijkworden aÍgerc*md.

Het aantlevende slijk moet worden
verwijderd door spoelen, opdat het
lakrrerk niet bekrast en in LoÍen tijd

geheel bedorven wordt. 
-Met 

een sproeier op de slang van de waterleiding of met een gietJr,
moet het slijk worden afgespoeld. In geen geval met een Lrachtigen straal. De resteerende

:d9:..r }o"t Tg! een grote, druipnatte spons worden afgebet 
"i *"ro"". op dezewtjze ar

het slijk is verwijderd, dient de 
"arro.""rie 

geheel te woi<len nagewasscheo,"ro""oi -"teen goede natte sponE waarna het afdrogen geschiedt met een zachteen luchtig opgevou-
wen zoem.

De spons enzeemmoeten daarbij gedurig worden uigespoeld.
Bijtende hulpmiddelen als zeep, s"aa, e*. of lak oplossende middelen, als benzine en

petrole,m mqgen nooit voor het reinigen van de carrosserie worden gebruikt. Wanneer het

1ó



chassis §teed§ van uitwendig aanlrlevende olie wordt ontdaan, is de kans voor vet worden
rran de carrosserie znet geing.

lovendien mag nimmer eao Taerrt of spons, welke reeds voor het onderstel gebruikt is,
gebezigd worden yoor de carrosserie.

Tot de zorgvan de carrosserie behoort ook het roestwij houdenvan de scharnieren, en
goed gangbaar houden nan de portiersloten sn 1r"--€chanieken. Scharnieren en sloten
worden nu 9n dan gesmeerd met een dunne olie. De uitwendig aanHevende olie moet
daarna worden afgewreven.

Het onderstel wordt door spuiten en wasschen geheel van slijk ontdeen en alles volkomen
drooggezeemd.

Het uitwendige vet aín de veereq veerschommels, naveq stuurscharnieren enz. wordt
metpetroleum verwijderd en daarna goed droog gewreve& opdat daar geen stof en zgnd
tan flijysn kleven.

De treeplanken mogen zoo noodig met zeepwater worden gereinigd.
Het nikkelwerkwordt met een zeem gewasscheq en met eei zachËn hp drooggewreven

er rm noodig opgexiïeven met een niktelpoetsmiddel.
De motor, eventueelnersnellingsbak, wordt uitwendig met petroleum of benzine schoon-

gemaakt en droog gewrerren.
Hierbij denoodige zorgdragen, datbij de ontstekingsapparaten, dlnamo,staÍtmotor, enz.

geen petroleum indringt. Deze toestellen moeten met een vochtigen benzinelap worden
afgenomen.

Verdgr de noodige zorq drageq dat er geen olie aan de electrische kabels blijft kteyen,
daar olie een groote vijand van rubber is. Het verdient aanbeveling bij het schmnmaken van
of werken aen den motor, de spatschermen te bedekken met een àoek, opdat deze niet
beschadigd worden door gereedschap ofde knoopen van het werkpak.

Slra.xt
r<-

De Suzuki Coupé GX Fanclub
wenst alle (mee)laen van deze R gak Rede

PRETTIGE KBRSTDAGEN
en een

GEZOND, GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG T993!

Fanèlub
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Het ontstaan van Blac§
door Corrle Foltcí

Hallo Suzulertjes,

Na vele maanden wachten was het d"n eindelijk mveÍ.Mijn rniend kwam van dn werk af
en reed door het plaatsje Langerak. Hrj zag daar de auto van zijn dromen staan. Nadat we
ftst 6rrisj6 hadden beteken vÍoegen we om een proefit, Eaa, dat ging moeilijk, want
zoonlief, van wie het muisje was, was niet aanwezig.

We hebben handgeld gegeven zodat de Suzuki niet aóter onze rug om verkocht werd. De
volgende dng terug om de auto goed na te kijken en sen proefrit té maten. Na alles in het
donker te hebben bekeken, besloten we het scheurijzer té kopen.

Maar, na snige weken begon de ellende aI. Mijn wiend vond het wel Íaadz:aítmde binnen-
kant (de bodem) te tec§leren. Na nog geen 5 minuten kwam hij al binnen met het bericht
dat er een stuk uit de bodem was gevallen. Enja hoor, je kon de parkeerplaats goed zien
van binnenuit. Dus moest er een stuk ingelast worden. za gezrgdrro g.d^ rewi konden
weer "uolijkn verder rijden. fsnminsfs, dat dachten we.

YfiA@nTerfle#,
J! É sïfrffiT



Op een zonnige dag stoldenwc evcn op een parkeerplaats te genieten van een ijsje. Alleen,
tocn we weeÍ weg wilden deed de muis het niet meer. We hadden helemaal jeen stroom
meer, duswebeldenmijnbroer opom onste komenhelen. Eindelijkthuisvonjmiln*i".;
een kastje onder de voorklep waar ecn stukje wegebrand lood in zat (hoofdzekerirng, red).
Dug even een stukje lood wegknippen van de aatgoot en hij liep weer.

Prompt 2 maanden latet, bij het schoonmaken met de hogedrukreiniger, vloog ons de lak
(2e laklaag) om de orea- M13r het stoorde mij rtetzndusÍet ik het darzittei. Alleen, na
een jaar kwam de APK-keuring eraan, en hij begon zo te roesten dus liet ik hem overspuitei
lry -ijl 1n1d !n zijn kameraad. D_us de grijze kleur eraf en een mooi mart lakje erop.
Perfect dacht ilq klaar voor de ApK! Fout dus, hij werd afgekeurd op rg, ia echt rs punten.
slik. Dat kost nogal wat. 25fi) gulden zei de gange. tk geluk dat ikeen 

-berrrhaas 
ien die

het voor rrceeel mindsl wilde repareren. Dus beslót ik hém toch maar weer te laten maken.
Nu de APK erop zit kan ik hopelijk weer even verder.

Dit was dus de geschiedenis v$ mrln lieve (ia, toch wel) autootje. Omdat hij een nieuw lakje
heeft gekregen is de naem orork veranderd. Hij heette lrauisle naar neet nu BL,ACKy.

Doei, Corrie.

(advertntie)



Hoe een ziekenhuisopname toch nog leuk wordt?
dmn Dyana Verstccg

Naarmate het weer kouder en meer regenachtig werd, begon it tegen m'n vriend Marc te
zeuren/drammen, dat ik een autootje wilde. Maar, je kent dat we[ "Hoe vaal gebruik je die
nou?'en'Te duur; ga jij maar met debus'. Maarwat zou eenwouwzijnmnderuouwelijke
charmes, dus ... af en toe gingen we eens op zoek. Het zou een eendje (lekker, open d"kLie
en zuinig) of een mini'1js (kleb maar fijn) worden.
Totdat mijn Moppie het Suzuki'tje ontdelte. Ik werd quasi nonchalant meegenomen en
gewaagdwat ikervanvond. Norr" het autootje datikza& stondop instoÍen" -ar.hetmodel
yond ik echt wel gaaf. Er gebeurde verder niets ... It droomde al weg, ,^gmezelÍ alsjezen
in DT (Double Trouble). Jawe[ hij had zelfs al eenbijnaam!
Toen moest ik onverwacht het ziekenhuis in; balen natuurlijk. Als Marc belde had ie 't
'vreselijk druk", kwam soms maar rgv6ar langs, nik moet nog zoveel dingen regelen,. En dan
lig je daar te denken: \ilat weet die nuweer uit?n
Afijn, toen mocht ik uit het ziekenhuis. Bij de uitgang zie ik m'n wiendin g33q f,a6 men
ernaast met een filmcamera. En ik maar denken '\ilaarom moet ik nu op de film! Belachelijk
zeg!" Ik kijk Marc aan en die glundert; ik kijk naar rechts, en wat zie ik mijn eigenste DT,
zilvergrijs met allemaal kleurige linten en een dikte strik op het dak! Yoehoe, wai gaaf, niet!
M'n ka'rjer laat de autosleutels voor m'n gezicht bungelen etzegl: "voor jotl Mop, omdat
ik zoveel van je hou!'
Een fijnere thuiskomst kun je je niet wensen, nietwaar?

Dyana Versteeg

P.S. En dan wit ik zeker niet onvermeld laten, dat Marc perfect is bijgestaan door tngrid en
Joop. Zonder hun hulp had ik in zo'n kort tijdsbestek geen DT gehad. Hartstikke tof,
bedantt!!

m
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De geschiedenis van Suzuki, deel 5
doon Johan Schanmatcr

Evenals bij de L,rC10 waÍen ook van de IS10 drie versies leverbaar: Standaard, Deluxe,
Super Deluxe. Na een periode van intensieve ontwikkelingen debuteerde in hei voorjaar
van 1!)69 de nieuwe Is10. In mei van datzelfde jaar was de froduktie al opgelopen tot í00per maand waarmee de auto lijst aanvoerder werd ,- d" [chtgewichi LstàUers Ui; ae
Japanse voertuigenregistmlis. §shtkig was bij de bouw van de"Iwata fabriek A ruimte
gereserveerd voor eren op dat moment nog onbekende besteller.
Een versie van de I-1C10 personenauto met hoog motorveÍmogen kwam in november l!)6g
op de markt als Fronte L,C|0§S. Door gebruik ie maken "* "-"o 

watergekoelde versie À
de driecylindeÍ motoÍ was het mogefijfgeworden het specifrek r.Àog"o op te voeren tot
100 pk per liter, waaÍmee de auto een topsnelheid van125 k- p., uur kon bereiken. De
auto had een fantasGche acceleratie waaÍmee de lwartnijl in síechts 19,95 seconden kon
lorden afgelegd. Hiermee was het de eerste Japanse mini-auto die de hrart mijl benedend: 

-m lt*lden aflegde. De auto straalde een sportief uiterlijk uit door de-rcrlaagde
wielophanging, een zwaÍe gritle, volledig zrvaÍe bandeo 

"r.p"É* race spiegels. verfur
was de auto uitgerust met een toerentellei en kuipstoelen met Loofdsteunen. Als onderdeel
van de publiciteitscampagne nrmen Stirli"g Moss en Mitsuo Itoh een Fronte t Cl(§S mee
vooÍ een snelheidstest op de ltalieanse nAutoweg naar de zonn.

Aan de I30 rnachtwagenreeks werd in 1!b8 weer aandacht besteed vanwege de bewezen
populariteit. Tot deze serie behoorde nu ook delJi}een stadsbesteller speciaal gemaakt
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v{x)r ePoÍt naar Amerika. Uiteraard was verbetering nog immer mogelijk en dat leidde tot
delA0 serie. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaalÍ om oetr auto met Front-cabine
te malen waarin grote afgeronde vensters opgenomen werden waardoor de lijn van de
massieve carrosserie verlaagd kon worden. Het instrumentarium werd samengevoegd in één
in§trumentenpaneel dat geplaatstwasin eenznart dashboard, identiekaan dat vanàe LSl6.
Evenals bij vorige series waren er diverse nersics leverbaar, waaronder een pick-up wacht-
wagen en een wachtwagen met een vlatte laadvloer. Allemaal goed ogende karretjes. De
bedrijfswagens Eoesten volgens Suzuki mooi genoeg zijn voor particulier gebruik, gemak-
kelijk te besturen en goede prestaties leveren. Hoewel je dit niet zou verwachten was bij
deze auto'sveelaandacht aan het aspectveilighsidbeslsed Veiligheid heeft bij Suzuki altijà
een belangrijke plaats in de marketingcampagne ingenomen.

Ondanks het geruststellende vooruitzicht van een constant groeiende produltie van perso-
nen- en bedrijfswagens doemde een niet te verwaarlozen be&eiging aan de horizon op. De
luchtveruriling als gevolg van uitlaatgassen werd een toenemende z)rg over de heb wèreld
en znker in Japan zelf. In 1Í)68 werd in Japan een wet uitgevaardigd die de uitstoot van
koolmonoryde door Japanse mini's en g.otere auto's met 3 procent moest terugdringeq en
waarbij verdere reducties voor de toekomst waren voorzien. Hoewel door het Selmix
systeem en het later geintroduceerde CCI smeersysteem de uitstoot van CO door tweetakt-
motoren had gereduceerd werd toch duidelijk dat rnoeger of later tweetaktmotoren alleen
nog voor zeer kleine vermqlens gebruikt zouden kunnen worden. Men was gedwongen om
over te stappen op viertaktmotoren die van àch zr;lf schoner zijn en ook gemattelijker
schoon zijn te krijgen. Voor de fabrikanten van mini-auto,s betekende de overschakeling op
schone viertakten een groot nadeel. Door de znaardere motor, het eÍra gewicht van
emissiebeperkende apparatuur en het vermogensverlies door deze apparatuur verslechter-
de de verhouding tussen veÍmogen en gewicht aanzienlijk. In Amerika werd vernriling ook
grondig aangepakt doorwetgevingwaaraan alle auto's, of ze nugeihporteerd of inAmerika
gemaakt wareq aan Eoesten voldoen. Iedereen die de smql van Los Angeles met eigen
ogen gezien heeft weet dat deze wetgeving eigenlijk veel te laat kwam.

Om dezelfde reden ontwikkelde Suzuki ook een nieuwe generatie van 4 takt motorfietsen.
Hoewel de docfurcilingen hetzelfde waren liepen de ontwerpen door de verschillende eisen
van de voertuigtlpen uiteen. In augustus 197/ verscheen de eerste auto met 4 takt motor op
de markt. Het was de opmerkelijke LI80 terreinwagen met een volledig nieuwe 4 cylinder
viertaktmotor van M cc met bovenliggende nokkenas. De LI80 was afgeleid van de
bestaande LIí),een auto diegetijkenis vertoondemet de in de 2eW.O. beroemdgeworden
Amerikaanse Jeep. De auto, die was ontworpen voor het ruigere werk, bleek geknipt te zijn
voor 2 personen en bagage of zelfs grotere wachten. Behalve inschakelbare vierwiel-
aandrijving had de auto ook een hoge en lage overbre.S.& vergelijkbaar met die van de
wachtwagens. De ophanging bestond uit bladveren en telescopische schokdempers ron-
dom. In het leveringsprolfammn fqram ook een gesloten besteller, de LI80V voor, eigenlijk
een hardtop versie van de LI80. Beide voertuigen hadden een motor in het vooronder die
41 pk leverde bij 5500 tpm. De nokkenas weld eangedreven met de in die tijd gebruikelijke
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getande riem. Dezelfde motor werd ook gebruikt in drie bestellers die samen de STg0 serie
vormden. Bij deze auto's bevond de motor zich echter onder de vloer direct achter de cabine.
De serie omvatte een pick-up, een gesloten besteller en een besteller met ramen die tevens
voorzien was van schuifdeuren aen de zijden. De vormgeving was overeenkomstig de mode
van dat moment waarbij d9 auto wat hoekig leek maar toch met afgeronde hoekei'. Specà
aandacht cras besteed aen het interieur voor het comfort rran besiuurder en passagie..- 

--

Het uitbrengen van de nieuwe viercylinder viertaktmotoren betekende geenszins hct einde
van de bestaande ei zeeÍ succesvolle driecylinder-tweetakten. Het alternatief voor de
loelgmstigc kopers was één van de drie STZ) modellen met tweetaktmotoÍ. De motor was
inalle modelleneen SÍkcwatergekoelde machine met 31pk bij 45fi) tpm die in het midden
gemonteerd was. Voor de aankomende autobezitter stonàen i opties open, een sedan en
een sport-coupé. De sedan werd geleverd in een tweedeurs uitvoering as SSZOCC cn een

ft-d:y* uiwoering als SS2OFC beide auto's hadden dezelfde speciËcaties en oeo hatch-
bacft(3e respectievelijk 5e deur) carrosserie. De achterin gemonieerde motor was een 539
cc driecylinder watergekoelde tweetatt die 30 pk bij 45fi) tfm leverde. De motor was zuinig
en stil.

De spoÍ-coupé SC100 had een 4 cylinder motor van lto c*met bovenliggende nokkenas,
die een veÍmogen van a7 pk bij 50fi) tpm leverde. ook deze motor bevonà zich achter in de
auto. Door de achterbank neer te klappen kon een ruime bagageruimte gecrei:erd worden.
om het in- en uitladen te vergemakkelijken bij deze slechts À tweedeurs leverbare auto

(sdvsafie)
Lovrnsestrara162 - í)r4 Dv r[bury. Tct.0Í1412tfl], bg.g.0GS29616t8
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was de achtemdt als een derde deur te openen. Het lage, slanke voorkomen van de
spoÍ-coupé was zeer aantrekkelijk evenals de overige specificaties waaronder standaard
schijfr ernmen en radiaalbanden.

H9! it §ptjt g dat de auto's van Suzuti niet de door de fabrikant gewenste markt positie
hebben vers'orven. Debet hieraan zijn de import beperkingen"- 

"ok"l" 
E*op"r" lrod"o.

Hoewel de eerste Suzuki auto's, de LI80 serie, in het middin van feZg in EngeLnd werden
voorgesteld, duurde het nog tot oktober van datjaar voordat de eerste Suzuki auto werkelijk
op de markt gebracht werd: de SClm. Was import in Engetand eerder mogelijk geweest
dan zou het interessant geweest zijn om te zien hoe de kleine Suzuki'g met-naÀe-«tie met
een driecylinder tweetaktmotor, zich tussen de concurrenten geweerd zouden hebben.
Terugdenkende aan de introductie van de Austin 7 in het midden van de trrintiger jaren kan
geconcludeerd worden dat in Engeland altijd een markt geweest is voor lichtglwiËht auto,s
met lage bedrijfskosten. Was het oorspronkelijke Suzuki project zoals gephnl al voor iVO
2 gestart dan zou de impact van de Japanse mini's s6[ in overzeese -"rlteo veel dramati.
scher geweest zijn.

volgende keer: het laatste deel en heel veel illustraties van de genoemde tlpes!

Suzuhkies

Ja hoor... wederom ruimte voor familieberichten. Trouwden clubleden in het vorige blad
dat de stukken eraf vlogen, nu zijn er weer twee clubleden in de dop geboren. Als-dat zo
doorgaat, moeten we toch maar esns werk van kleurplaten gaan matàn, zodat al het kroost
tijdens ledenvergaderingen koest te houden is!

Op 27 juli hebben Monique en Marc Peeters uit Venray een dochter op de wereld gezet,
Tessa.

Op I oktober jongstleden, om 22.13 uur (beetje laat, wel), hebben Ellen en Peter Kenter uit
Zaandam ecn zoon gekregen. Zjn naam: Luke.

Nam6a" 6"t,uur en leden van de Fanclub hartelijk gefeliciteerd en we hopen dat Tessa en
Luke een lang en Lucky leven tegemoet gaan!



De Koppeling
De Koppeling is een rubriek in dit bla4 bestemd voor allerlei niet-commerciële advertenties
vatr en voor clubleden. Iedereen lan (tot nu toe) zijn ofhaar Coupé te koop aanbieden in
de Suzoekers' maar De Koppeting is een Vraag- en AanbodruUri"t, urjtsluitend voor
clubleden. We hcbben eÍ weer een paaÍ:

Gezochc boeken uit de artsen- en verpleegsters-opleiding oude nverbandleer,-boeken 
en

oranje xruis-boekjes druk 1, ?.3, 4, 6, 7 ,9 en 12. Gevonden?? \Mil je ze kwijt? Dan graag
een belletje naar Ingrid Stroosnijder, Diemen, tel. OXÈ6gg1ggg.

Gezocht: bouwpakketje van een GX. Niemand heeft dit bouwpakketje meer in de oude
voorraad. Wie heeft er nog één, reeds in eltaar gezet of nog in de doos? Reinier Feit\ tel.
057fl-13t52.

Gezocht: trekhaak ten behoeve van de POEDELservice in oprichting. POEDEL betekent
Pech Oplossen bij Evenementen Door Eigen Irden (deze- naam É overigens nog niet
definitief, hoor!) cn is een organisatietje, opgezet door enige van jullie sleu-telnevei, wat
gaat voorzien in mobiele- sleutelhulp, je raadt het al, bij evenemànten. Heb je nog een
trekhaak liggen, dan kun je hem (telefonisch) kwijt bij Janny coens, tel.ufr49%]8o5.

De Beste Wensen...

Makroor het'ter persen gaan van dit blad kregen we op het secretariaat een gigantische,
beeldschonekerstkaartbinnenvanB.V. MMAG, de importeurvanSuzuki, met hótverzoek
de volgende Mschap aan onizo leden over te brengen:

BVNIIVIAG1VENST U
PRETTIGE KERSTDAGEN EN

EENVOORSPOEDIG 1993
f{elaas was het reproduceren van de kaart niet meer mogelijb maar de beste wensen
br9n8!1wij natuurlijk graag over! Bij volgendc evenementen ?aldet^aÍtuiteraard alsnog
te bezichtigen zijn.
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Burgerliike Stand
Hoe noemen we onze Coupé?

't Aotwaarps Muizckc
't Asba§c
Babbcl
Bactcric op Wiclcn
Barrcltjc
Bccstjc
Bcrc+i
Big
Bigfoot
Black Bcauty
Black Bird
Black Eagle
Blac§
Bluc Thundcr
Bobbcltjc
Bolhocdje
Bolvormig aanhangscl
Bon§
Bot§auto
Bouli
Brown Sugar
Bruintjc
Bultjc
Butch
Caddic
CsdE
C-alimcro
Chikito
Courrcusjc
D.T. (Doublc Troubtc)
Daífy Duck
Dc ttricg
Din§Toy
Dommel
Domje
Doppic
Dotjc
Draagbarc auto
Driftigc Hanny
Drrypic
D-P
Druppcl
Druppic
Duc§
Ei(rjc)
Emmcnthalcr
Encrgicpil
Fricmcltjc
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e Sury
Pocpie

2
HaÍjc

Soupé

Ham-bam
Handtasje
HD (Humpic Dumpie)

II (Humpic Dumpic Il Pink C-odillac
Nic§Toy

Hup,pcltrutjc
Eaglc

Uitcudsjc

Kcrnrit
Kindcrwagcn
Kindje
Kippchok

PitbuI
@onder

Pockct Rockct

):,-kic
)f
Íti

van dc *ech



Suzoekers

Door LEDEN Íe koop eangeboden

Zroru Cil.rt, 70.0ffi lon. gelopea APK tot U.Igg3, comp@
nieuw', plus oderdelen. vrzawiis Íru.m,-. Liesbeth Aussems. Tel. 040Ls4o4ss of 1gs-
512103.

onMelen. -. Guido Hoorlem. Tel. 023-257956.

ndbruírv Ctrupé vort 1981, $.m bn. gelopen, ApK td @
Y_yawiil_ Í5.!00,-. Info!\o4.u.ia Invid Sfroosniidcr, Diemen. TeL 020-6gB-IitN,
Bluwc C,otrpé van 19W %.N0 bl. gelopen, ApK td 0t. Ig9@
{.W,=Vrypfit,nw,;.sir:,r m "
Zva* bupé, 70.ilfi bn. gelopen APK tot 10. IW3. Vtupi@
Maiahout. Tel. M992-235 1.

Rdhruimcoupévon1981,M.NX)lon.gelopeageenApKNieu@
bnlren voor, ptus divene ondcrdelen. waaprijs Í,2.m,-. Richard Buddelmeyer, Hom. Tel.
0229G105si.
Blawc Cotpé van 1982, APKtot 0T.Iggl carmsserie reactil@
tr(frtïs, motot getu,ned. haag»ijs Í1.2s0,-. Tevens te koop: rRw s-wots vtlgcnll3, en

-1641
TiWi?, htpé von 1982 6I.m bn gelope4 ApK td miggl tartk en achterrenmen
ruoeten vemieuwd, ,w,st op de bekcnde plaaÍsen. haapnjs ÍLm,-. walther piso, Hmfd-
bp. Tel.02fl344i11.

Tel. 070-3299054.

Af§ velgil v,pr GX, lspaoks, gesfraalL belwdctd ma uttegm@
(zilverlmoowan), zandqbanden, hijs ruder overcen te komen. Bafi Oerlemans, Huizcn. Tel.
0215242172.

4YWRujdj ïebruilcte nMtvoordc CanN.Iuo Gueun, Diemen. Tel. L2M%tlgZ.
cueeqnasacu? rij zoeW a misschien heb ik zel Meer het eensr laop Hortq lrmururl
TeL.0255Ab982.

Lieve leden, is je auto via een ven de bovenstaande advertenties
verkocht geefdat dan direct ean Ingrid door.

Dat bespaart nameliik zeer veel werk!

tuVoirg (niet ui§neel) Cryévwt 19N, g4.m bn.gelopen,M
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Door NIET-LEDEN te koop aangeboden

Bbuvo (nietuigineel) htpévan I9Bl, M
Í5.5N,-, waapiis Í3.750,-. Gijs Mais's Grantenharu. Tel. U70-j27M39.
ndbruirrc C,ottpé van 195-? 

-7|m m. Srt"p"rt
Borculo. Tel. 05457-73852.

Anthruld @iet oigineel) Conpé wn I9Bl,
en xaaf uit. vraapijs Íi.25Q-. I{arin de vries, Enschi*. Tel.05ï33i756
OrudeAe hryé van 1979: A.(m m. S"l"pe
geledcn geheel geresta ueerd, nieuwe druagamten. vratpijs f3.fiil,-. losefun Bruos, Beme-
len. Tel.044{n-29ó2.
OruderAe Coupé von |gN, l0t.25 .

Cnlc C.ottpé, 112.(n0 lon. getopea *
-.4-U Tel. U70-11N52i5.

Zwane Coupé van lg|l, íN.ry }arr. .
Canosserie nestit TeLOSAHSUZI.
Witu C.onpé van 1950, 37(m bn. Sel"pct,
Van Halen, Rotterdam. Tel- LlG4B2Sffi.
Blauwc C.oupé van 1981, 40.000 b,
tank en waterPomP; onderdclenaemplaar. Tegen ek aannemelijk bd- Sjon Adema, futer-
meen Te|.079610325.
Blauwe C.ottpé, 45.000 lon. gelopea *X t"t
's G ravenhage. Te l. 070- j2 3M I &

ook wanneer je aen auto van een niet-lid hebt gekocht, horen wii dat
liefst zo snel mogeliik Bel Ingrid dan eventjes op 020 - 6 9t rt et, zoaet

z[i haar bestand van te koop staande auto,s kan schonen!
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Meldingsformulier

DE KOPPELING
(vaduan noar tryriil *wtids,Igfud iI, ItI2 EG Di.ilsr)

Zoals jullie weten hebben we in d6 f,.rrgzak Rede de rubriek DE KOPPELING, waarin
dubleden alle wagen of aanbiedingen tnrijt kunnen die helemaal niets met de ioupé te
malenhebben.

Maat alsjeblieft gebruit van dit formulier wanneer je iets in die rubriet geplaatst wilt zien.
lVe wijzen je er wel op, dat het niet de bedoeling rE dat hier advórtinties met een
commercieel karakter in geplaatst worden. Diegenen die dat willen" kunnen i1 ds f,rrgzak
Rede adveÍeren. AdveÍentietarieven kunnen opgewaagd worden ti; r"gria of Jannyl

Lidmaatschapsn{mmer.l :

Naem

Adres

Postcode/woonplaats : ....................

. Ikwit graag onderstaande tekst in volgende Rugzak Rede
in De Koppeling opgenomen hebben:

vaww je dit lmrufur tgagndat M4 t wr plarl§irrs is om de an of oadae rdat nia nwr
t dig, loot lrd ons dan aan vda{
*lformiliaan znaa unuwtupsamrur fuNw ve NIET h betwdetins rursr!



Meldingsformulier

SUZOEKERS
(va*tnn ruar hgrill Srzrrllriidlr, t swtma 31,III2 EG Dtuna)

Lidmaatschapsnummer t] :....................

Naam :....................

Adres :....................

PostcodeAvoonplaats :

Ik bid m[in suzuki sc r00 Gx coupé De Luxe te koop aan.

Kenteken

Kleur (bij rood incl. kleurcode)

Datum afgfte deel 1 (..-..-19..)

APK tot datum/ KM-staud

Staat carrosserie

Recente reparaties

Wat is vervangen of vernieuwd? :

Bijmnderheden en accessoires : ..............

Taxatierapport aanwezig?

Taxatiewaard" 7 6pli6dxtnm

Vraagprijs

Ik gecf uiteraard even hricht wanneer miin auto verkocht is.
lJ Bii vgrkoop van de auto gaat mijn lidmaatschap over naar de nieuwe eigenaar (i 10,--
_ administratiekosten voor nieuwe eigenaar) ..f
n n Uflf * verkoop van mijn auto lid van de club *.1

L-l Na verkoop van mijn auto eindigt mijn lidmaalschap per eerstvolgende vervaldatum
(31 december van elk jaar, op te geven lmr l decemÈr) *.1*] fonalfumn udcr Mnua*luryrumw b.rrrun vc NIET in bMetins rwtm!*tl s.yr. ar,ttlzui:wt vat van la;4rsirrgís



Complaint Possible causes Remady Page

Steering wheel
pulling to one
sida

1. Unevenly worn wheel tires.
2. Brake dragging in one road wheel.
3. Wheel tires unequally in_flated.

4. Worn or dístorted link rods.
5. Disturbed front wheel alignment.

Replace.
Repair.
Ad.iust the pressure.

Replace.
Adjust as prescribed.

2*
236

218

Shocks coming to
steoring wheel

Tire inflating pressure too high.

2. Poor shock absorber performance.
3. Differences in tire diameter amount the

four road wheels.
4. Worn steering linkage connections.
5. Worn or broken front wlreel bearinS.
6. Loose front wheel.
7. Steering wheel loose in place.

Reduce to the specifica-
tion.
Replace.
Adjust.

Replace.

Replace.
Retighten.
Retighten the nut.

236

Rapid wear or uneven
wear of wheel tires

1. Wheel tires improperly inflated.
2. Differences in diameter among the four

tires.
3. Worn or loose road wheel bearinS.
4. Wobbly wheel tires.
5. Wheel tires improperly "rotated" to result

in unbalance.
6. Disturbed front wheel alignment.

Adjust the pressure.

Adjust or replace.

Repalce.
Repair or replace.
Adjust.

Adjust as prescribed.

236

237

218

Steering noise 1. Loose bolts and nuts.
2. Broken or otherwise damaged wheel

bearings.
3. Worn or sticky tie rod ends.

4. Linkage joints needing grease.

Retighten.
Replace.

Replace.
Lubricate or replace.

3-10. Starting Motor

Complaint Possible causes Remedy Page

Starter runs but
pinion will not mesh

into ring gear.

'1. Worn pinion of starter clutch.
2. Defective splines, resulting in sticky pinion

plunging motion.
3. Worn bush.
4. Wrong pinion plunging position.
5. Worn teeth of ring gear.

Replace.
Repair or replace.

Replace.
Adjust.
Replace.
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Complaint Possible carses Remedy Page

Starter will not run
at all, or runs but
runs too slow to
crank with full
force.

Bartary trouble
1. Poor contact in battery terminal con-

nection.
2. Loose grounding cable connection.
3. Battery run down.
4. Battery voltage too low due to battery

deterioration.

lgnition switcfr trouble
1. Poor contacting action.
2. Lead wire socket loose in Place.
3. Open-circuit between ignition switch and

magnet switch.

Jï/lagrret switch trouÈle
1. Lead wire socket loose in Place.
2. Burnt contact plate, or poor contacting

action.
3. Open-circuit in Pull-in coil.
4. Open-circuit in holding coil.

Starter proper trouble
Í. Brushes 6í'e seàtifig poor'lY ci' 

"^Jorn 
down'

2. Burnt commutator.
3. Open-circuit in armature winding.
4. Worn-down starter.

Repair or retighten.

Retighten.
Recharge.
Replace.

Replace.
Retighten.
Repair.

Betighten.
Replace, or repair.

Replace.
Beplace.

Repair or rep!ace.

Repair or replace.
Replace.
Replace.

'r68

168

153

152
152

Startsr does not
stop running.

1. Fused contact points of magnet-s,witch
contact plate.

2. Short-circuit between tums of magnet'
switch coil (layer shorttircuit).

3. Failure of retuming action in ignition
switch.

Repair or replace.

Replace.

Replace.

3-l l. Alternator

Complaint Possible cars€s Remedy Page

Battery quickly
becomes over-
discharged.

1. Loose or broken "V" belt.
2. Open-circuit in stator winding.
3. Open-circuit in rotor winding.
4. Excessively worn slip ring brushes.

5. Weakened brush sPrings.

6. Regulator setting too low. (Regulated

voltage too low.)
7. Poor contacting action of low-speed point

in regulator.
8. Fused high-speed contact point in regulator.

Adjust or replace.
Repair or replace.
Repair or replace.
Replace.
Replace.
Adjust as prescribed.

Repair.

Repair, or replace.

124

162
161

162

163

163
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Complaint Possible causet Ramedy Page

9. lmproper acid concentration in or low lwel
of battery electrolyte.

10. Defectíve battery cell plates
1 1. lnsufficient contact in battery terminal

connection.
12. Open-circuit between two "F" terminals

(one on regulator and the other on alter-
nator), or high resistance.

13. Excessive electrical load.

Replace, or replenísh.

Replace the battery.
Clean and retighten.

Repair.

Advise the user to
economize.

166

168

Battery tends to
become overcharged.

t. Regulated voltage set too high.
2. Poorly grounded "E" terminal of regulator.
3. Open-círcuit in voltageregulator pressure

coil.
4. Fused low-speed point of regulator.
5. Poor contacting action of high-speed point

of regulator.
6. Open-circuit or high resistance between two

"N" terminals (one on altemator and the
other on regulator).

Adjust as prescribed.
Repair.
Replace.

Repair or replace.
Repair or replace.

Repair.

163

Alternator noise 1. Worn, loose or othetwise defective bearings. Repiace.

3-12. Wiper Motor

Complaint Possibla causes Remedy Pqe

Wiper will not run. 1. Fuse is set loose or blown off.
2. lncomplete metal-to-metal contact in con-

nector.
3. Worn or floating brushes.
4. Dirty or burnt commutator.
5. Short-circuited or fused field coil.
6. Loose terminal connection on wiper switch.

Tighten or replaces.
Repair.

Replace or repair.
Repair or replace.
Replace.
Repair.

Wiper will not stop
running.

1. Defective wiper switch. Replace or repair.

Wiper stops at
wrong position.

'1. lmproper wiper arm setting.
2. Cover plate incorrectly positioned in place.

Repair.
Repair.

Poor wiping action. 1 . lnsufficient pressu re of wiper arm.
2. Deteriorated or hardened blade.
3. Blade improperly set.
4. Windshield dirty with oil.

Replace.
Replace.
Repair or replace.
Clean.
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3-13. Fuel Meter

Complaint Possible causes Remedy Page

Faulty meter
indication

l. lncomplete metal-to-metal contact in
terminal connections.

2. Defective receiver gauge due to burnt point
or deformed bimetal element.

3. Erratic float movement.
4. Defective grounding (for float and gauge).

Retighten.

Replace.

Repair or replace.
Repair.

No indication 1. Open-circuit.
2. Open-circuited heat wire.
3. Burnt point.
4. Deformed bimetal element.
5. Open-circu ited resistor.

Repair.
Replace
Replace
Replace
Beplace

274

3-14. Turn Signal Lamps

Complaint Possible oausst Remedy Page

Flashing frequenry
is hlghe; on one side,
or flashing occurs
only on one side,
right or left.

Lamps are imperfectly grounded.
Lamps of .,vrcng ',vatt ratings ai'e used.
One of the lamp bulbs is blown on right
or left side or on front or rear side.
Defective turn signal relay.
Opencircuit or high resistance between
switch and lamps.

1

2
3

4
5

Repair.
Elanlaaa

Replace.

Replace.
Repair.

No flasàing on oocut'rs

on both sides, right
and left.

1. Blown fuse in turn signal circuit.
2. Open-circuit or high resistance between

battery and switch.
3. Defectíve turn signal relay,

Replace.
Repair.

Replace.

Flashing frequensy is
too low, or no flash-
ing occurs on bott
sides.

1. Lamps of a smaller watt rating than the
specification rating are used.

2. One of the lamps on right or left side or
on front or rear side is poorly grounded.

3. Supply voltage is too low.
4. Fuse set loose in place, resulting in poor

contact.
5. lncomplete metal-to-metal contact in con-

nector.
6. Defective turn signal relay.

Replace.

Repair.

Recharge the battery.
Repair or replace.

Repair.

Replace.

r68

Flashing frequency is

too high.
1. Lamps of a larger wattage than the

specification are used.

2. Defective flasher.

Replace.

Replace.
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3-15. Speedometer

Complaint Possible causss Ramedy Page

Faulty indication 1. Damaged speedometer drive or driven gear.
2. Defective drive cable.
3. Drive cable incompletely or improperly

tied into the meter.
4. Defective speedometer.

Replace.
Replace.
Set right.

Replace.

Speedometer noise 1. lnadequately lubricated or defective cable. Lubricate or replace.

3-16. Water Temperature Meter

Complaint Possible ceusos Remedy Page

Faulty indication 1. lncomplete metal-to-metal contrct in
terminal connections.

2. Receiver Ílauge defective (due to burnt
point or deformed bimetal element).

3. Defective temperature gauge.

Repair and tighten.

Replace.

Replace.

No indication 1. Open-circuit.
2. Defective receiver gauge (open-circuited

heat wire, deformed bimetal element or
pointer).

3. Defective temperature gauge.

Repair
Replace.

Replace.

274

3-17. Oil Pressure Warning LamP

Complaint Possible canso_s Remedy Page

Turning ignition
switc*r on (for engine
starting) does not
light this lamp.

1. Lamp bulb is blown.
2. Blown-off fuse.
3. Defective oil pressure sritch.
4. Open-circuit between lamp and ignition

switch.
5. Open-circuit between lamp and pressure

switch.

Replace.
Replace.
Replace.
Repair.

Repair.

Lamp remains
burning even after
engine starts up.

1. Not enough oil in engine oil Pan.
2. Oil pressure too low.

3. Defective oil pressure switch.

Replenish.
Repair or replace the
pump.
Replace.

102

101
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3-18. Charge Warning Lamp

Complaint Possible causet Remedy Pago

Turning ignition
switdr on (for engine
starting) doee not
light this lamp.

1. Lamp bulb is blown.
2. Blown- off fuse.
3. Open-circuit.
4. High raistance in circuit wire due to loose

connection.

Replace.
Replace.
Replace.
Retighten.

Lamp r€mains
burning wen after
engina starts up.

1. Alternator is not producing full output.
2. Defective voltage regulator.
3. Ground-circuit formed between lamp

and the battery.

Bepair.
Repair ór replace.
Repair.

44
163

3-19. Horn

Complaint Possible causss Remedy Page

Horn will not sound
oÍ1.

I
2
3

Blownoff fuse.
Broken circuit wire.
Defective horn.

Replace.
Repair.
Replace.

Poor sound quality 1. lncomplete contacting action inside horn
switch.

2. lmproper point gap or bumt point inside
the horn.

3. Cracked diaphragrne

Repair.

Repair or replace.

Replace.
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F a.rf.c1ub
Beste Suzuli GX-rijd(st)er,

Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen vaa het bestaan van de Fanclub voor deze leute autootjes.

Ons belangrijlste doel is zo veel mogelijk Coupé's rijdend en in goede staat te houden. Dit próeren we te bereiken door onder
andere advies en bemiddeling brj aao- en verkoop, onderhoud en restauratie van Coupé's. Hiewoor kunnenwe mede rekenen
op de medewerking vaa een (gestaag toenemend) aantal dealers, Eirar onze clubieden onderdelen ten behoeve van hun
s61kz^^mheden kunnen aanschaffen met een zeer aantrettelijke korting. Daarnaast kunnen wij u een zeer aantrektelijke
classic-car verzlkering (ook All-Risks) bieden. Ook geven we 4x per jÀ een clubblad uit meiwetenswaardigheden, tipso
informatie etc. De jaarlijtse ledenvergaderingwordt altijdgecombineerà met een evenenent erge3s inhet land. fre probeà
deze evenementen zo veel mogelijk te spreideq zodat een lid niet altijd r,er hoeft te reizen om Èeru- deel te kunnen nemen.
Tenslotte verleent de Suzuki Coupé GX Fanclub graag medeweiking aan braderieeq autoahows en dergelijke, waarvoor leden
met hun auto's door ons worden uitgenodigd.

De kosten voor het.lidmeatschan bedraoen f í)--- ner iaer íinelrreief eaamnlio Í 1O -- rrlmiaictraÍialraraa\.saalr h.i-À-- -;: .t-_! i,-se/.,r, ,ó vrwg wrl uv
mogelijtheid van het gezinslidmaatschap, wat afgeslotea tan q,slclen door één of meer huisgenotea die íoor / 30,- per jaar
(eveneens incfusief. eennaligl 10,-- sdministratielosten) van de faciliteiten van de Fanclub góruik kunnen maken

Dug wilt u een Coupé kopen, verkopen of gewoon met plezier blijven rijden, neem dan telefqdsch of schriftelijk coatact op Eet
één van oaderstaande (bestuurs)leden.

Ingrid Stroosnijder
Voorziner

Lijsterbesoord 31
1112 EG Dienen

Telefmn lfax 020 - 698 18 88
(Telefoon: werledagen, 16.30 - 19.00 uur)

Ook wanneer u gesn belangste[ing voor de club hebt zoudeu wij een berichtje van u zeer op prijs stellen. tndien u bereid bent
ons (voor onze statistieken) evengoed eer paaÍ gegevens van uw auto door te geven zouOen wil dat teo zeerste waarderea.

Hopelijk horenwe spoe.ligvan u!

Ianrry Coeru of Harc Pruijs
Secreta,ris resp. I*dcnadntinistrafie

Mercuius 14 of:
1115 ï1L Duivendtecht

Telefoon 020 - 699 29 05
(werlràagetr" 17.30 - 20.00 w^tr)

O Snzuki C-oupé GX Paoctub, 1993 Vcrenigiagcnregistcr KvK Anstcrdam, nummcr 53ó.93ó


