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CITROËNXM
DE OVERWINNING OP DE WEG

NL



HET MEESTERSCHAP VAN EEN NIEUWE NORM

Eens te meer is het Cltroën gelukt zijn afwijkende en ver-
nieuwende vs.e op de auto ingang te doen vinden door met de
XM een nieuwe norm te stellen voor de betere grote
relswogen.

Met zijn bewezen meesterschap op het gebied van geavan-
ceerde technologieën en zijn nimmer oîiaienc« speurtocht
noor originele oplossingen op het gebied van stijl stoot Citroën
vanzelfsprekend vooraan als het erom goot een prestige-auto
te bouwen: de XM V6 24-klepper is door het meest
schitterende bewijs van.

De exclusieve stijl van de Citroën XM, die geïnspireerd is
door het meesterlijke eerste ontwerp, is een toonbeeld van de
harmonie die ontstaan IS tussen de oorspronkelijke schoonheid
van de vormen en de efficiënte aërodynamica van een

vloeiende en
sprekende lijn.

Dot evenwicht wordt voortgezet In een geraffineerde carros-
serie In twee volumen waaraan een stuk dynamiek toegevoegd
wordt door de vlucht noor boven van het achterprofiel. Met zijn
uitzonderlijk grote glosoppervlak geeft deze bijzondere wogen
meteen uitdrukking aan zIJn sterke persoonlijkheid.

In de geest van dot onmiskenbare karakter heeft Citroën
het concept van de wielophanging totaal vernieuwd door zijn
hydraulische meesterschap te combineren met de nieuwste
mogelijkheden van de electronica. De hydractleve computer-
gestuurde vering van de XM, die ogenblikkelijk de gegevens
van de bestuurder en van de weg verwerkt. hee(t ertoe
bijgedragen dot ongekend hoge eisen aan het com(ort, de
doelmatigheid en de veiligheid gesteld konden worden.

De XM-reeks, die een ruime keuze aan benzine- en diesel-
motoren biedt, is geboren uit de absolute wil om de hoogste
uitdrukkingsvorm van automobiel-meesterschap neer te
zetten. met aan de top de Citroën XM V6. 24, met zijn
uitzonderlijke comfort, extreme veiligheid en bUitengewone
prestaties.
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Bij het ontwerpen van de XM heeft Citroën zich speciaal
toegelegd op een styling die het geavanceerde technologische
concept waardig moest zijn. In tegenstelling tot de eentonige
gelijkvormigheid die kenmerkend IS voor de auto's van
vandaag, maakt de Cltroën XM vonoï de eerste blik duidelijk
dat hiJ tot de klasse van de betere grote reiswagens behoort,
waarin hij zich bovendien nog eens dUidelijk onderscheidt door
zijn sierlijkheid en persoonlijkheid.

Naast de puur rormele schoonheid ervan getuigt de lijn van
de Citroën XM van de bijzondere aard van zIJn comîott en
prestaties. Door zijn esthetische dynamiek wekt hij direct een
indruk van veiligheid en rIJgenot; twee eigenschappen die in
deze wagen op een ongekend hoog peil verwezenlijkt zijn.

De styling van de Citroën XM geeft op meesterlijke wijze
Uitdrukking aan de begrippen snelheid en kracht; vanarde knik
in de lijn van het achterspatbord worden de krachtlijnen
doorgetrokken in het uiterst sierlijke profiel. De Citroën XM is
van voor tot achter een succes; van de duikende voorkant
waarin de grille en de nieuwe
samengestelde koplampen
geintegreerd
zijn, tot en
met de vijfde deur waarvan de zwartgerookte strook het
moderne silhouet vervolmaakt.

De Citroën XM koppelt aan die esthetisch geinsplreerde
vloeiende lijn een doeltreffende aërodynamica, zoals bewezen
wordt door de luchtweerstands-coëfficiënt van 0,2 B.

Elk detail van de carrosserie draagt daartoe bij, na strenge
tests in de windtunnel, zoals ook de spoiler, die de volmaakt
beheerste vormen van de XM zUiver in Cnroen-siu' oanvult.

MEESTERSCHAP
IN STIJL EN AERODYNAMICA

NL





De weg ècht beheersen betekent voor Citroën op elk
moment van een totale veiligheid genieten, ongeacht de
omstandigheden en de rijstijl. Het ontwerp van de Citroën XM
komt aan die verwachting tegemoet door de hydractleve vering
op natuurlijke wijze aan te vullen met een zeer precieze
besturing en een doeltreffend remsysteem

De XM biedt voor alle modellen, afhankelijk van de uit-
voering, een constante or variabele stuurbekrachtiging. Deze
laatste post zich onmiddellijk en automatisch aan de situatie
aan: licht voor gemakkelijk parkeren en zwaarder voor een
goede koersvastheid bij hoge snelheden, en dot op elk wegdek.
De hydraulische stuurbekrachtiging van de XM reageert in alle
gevallen uiterst nauwkeurig op de bestuurder.

En don het remsysteem dot, dankzij de hydraulische
hogedrukbekrachtigmg die optimaal werkt in combinatie met
de vier schijrremmen (waarvan de voorste geventileerd zIJn),
tot bijzondere prestaties in stoot is. Een remdrukcompensator
doseert de remwerking en ABS wordt, afhankelijk van de
uitvoering, standaard or als extra geleverd. De Citroën XM V6

EEN MEESTERLIrTlfP VEILIGHEID 24-klepperis er uiteraard mee uitgerust.
~.J.. ~ Het beWIJS dot Citroen het veiligheids-

aspect tot in de puntjes beheerst'
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Citroën heeft een uitstekende reputatie als bouwer van
technologisch geavanceerde, gracieus gelijnde en veel
rijplezier biedende auto's. Deze wordt bevestigd door de
Citroën XM. Een model dot in korte tiJd een begrip is geworden
in de topklasse door de combinatie von elegantie en
îuncuonaine«.

De nieuwe Cltroën XM Breok "Comfort" en "Ambionce"
voegen doar een extra dimensie aan toe in de vorm van
volume. De variabele bagageruimte, het gastvrije interieur en
het royale UItrustingsnIveau van de verschillende uitvoeringen
gekoppeld aan krachtige motoren, geven vrije tijd een geheel
nieuwe betekenis.

Vanzelfsprekend beschikken de Citroën XM Break
"Comfort" en "Ambiance" over de onmiskenbare voordelen
van de Citroën XM. Standaard hydractieve vering biedt
inzittenden en bagage een uitzonderlijk comfortabel,
vertrouwenwekkend en veilig weggedrag op een constant hoog
niveau,

Door de geslaagde combinatie van elegant vormgegeven
rUimte, functionaliteit en betrouwboorheld vormen de Citroën
XM Break "Comfort" en
"Ambiance" een waardevolle
aanvulling op het gamma van de Citroën XM.

MEESTERSCHAP
IN FUNCTIONALITEIT
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MEESTERSCHAP
IN TECHNOLOGIE

EN KWALITEIT

De schoonheid van de Citroën XM ondergoot men vana(het
eerste oogcontact met de carrosserie. Het gevoel van
helderheid en van ruimte komt door het grote glosoppervlak en
de vloeiende manier waarop de ruiten de lijn volgen. Om die
harmonie te benadrukken zijn alle ruiten direct op de
carrosserie geliJmd. Zo maakt het ontwerp van de "zelf-
sluitende" deuren, die met hun toebehoren volgens nieuwe
methoden behandeld zijn, het mogelijk deze met dezel(de
precisie en volmaakt hermetisch in de carrosserie te
Integreren.

De XM heeft zijn succes te donken zowel aan zijn perfecte
lijn als aan de zorg waarmee hij ontworpen is, en de perfecte
afwerking van elk detail. Die hang noor kwaliteit. die geboren is
uit de geavanceerde technieken die in de Citroën XM
toegepast zIJn, goot veel verder don enkel het esthetische. Die
is ook terug te vinden in de stijfheid van de carrosserie, in de
geluidsisolatie en In de aërodynamische sierlijkheid.

Die eigenschappen, die bepalend zijn voor de stilte, het
comfort, de dichtheid en de levensduur van de Cltroën XM, zijn
geoptimaliseerd met behulp van CAD'. Door gebruik te maken
van alle mogelijkheden van die CAD-technologie is
Citroën erin geslaagd een maximale stijfheid en
sterkte te bereiken zonder toename van het gewicht. Dot
droogt ertoe bij de inzittenden onder alle omstandigheden
optimaal te beschermen.

Door zijn inspanningen te concentreren op ol deze (actoren
heeft Citroën vorm gegeven aan zIJn beheersing van het
kwaliteitsaspect en kreeg de XM alles mee om te slagen.

I Computer Aided Design
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i Computer Aided Design

De koppeling van kracht aan sierlijkheid waarvan de styling
van de Citroën XM een voorbode is, wordt conform de gewekte
verwachting voortgezet in de verscheidenheid en prestaties
van de motoren waarmee de wagen uitgerust kan worden:

- 2 titerlviercilindet benzine (met mano- ar multipolnt
benzine-injectie) ar diesel/turbodiesel;

- 3 liter V6.
Op zowel de 2-llter (multipalnt) injectle- en V6-modellen als

de turbodiesel-modellen is als extra een automatische
versnellingsbak met 4 versnellingen beschikbaar. Het ontwerp
van deze dwarsgeplaatste motoren is zeer modern, hetgeen
ook blijkt Uit de voornaamste kenmerken ervan: stil, zuinig en
met een groot rendement. Kenmerken die overeenkomstig de
uitstekende toereigenschappen van de Citraën XM zijn.

Die eigenschappen kamen volledig tot hun recht in de V6.24
waarmee de mensen van Cltroën laten zien wat ze kunnen op
het gebied van motoren met hoge prestaties. Met behulp van
CADi-technieken IS het mogelijk gebleken het potentieel van

MEESTERSCHAP IN SOUPLESSE deze Indrukwekkende krachtbron,
, die voorzien IS van een handge-

schakelde vlJfbak, volledig te ontwikkelen.
De 3 liter V6.24-klepper met bovenliggende

nokkenassen onderscheidt zich zowel door zIJn vermogen
(200 pk/147 kW biJ 6000 toeren) als door zijn hoge koppel
(26,5 mkg biJ 2600 toeren).

De CAD-technieken zijn voornamelijk gebruikt voor het
ontwerpen van de cilinderkop met 4 kleppen per Cilinder, de
verbrandingskamer en de geregelde luchtinlaat. Dit om het
pittige karakter van dit motortype te combineren met de
souplesse die de klaSSieke V6-motoren kenmerkt.

Zo biedt de Citroën XM V6.24-klepperprestaties (235 km
per uur) die in overeenstemming zIJn met de aspiraties van zo'n
Uitzonderlijk model.

PRESTATIES EN STILTE
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MEESTERLIJKE
ERGONOMIE EN MATERIALEN

De 'cockpit' van de Citroën XM ISzo ontworpen dot efficiënt
rijden en aangenaam toeven harmonieus samengaan.

Het comfortabele gevoel dot men onmiddellijk ervaart, is te
danken aan een opmerkelijk goed zicht dat het mogelijk maakt
in één oogopslag de weg, het landschap en het Instrument-
paneel waar te nemen, maar ook aan de Uiterst functionele
inrichting. de hoogwaardige materialen, de afwerking die
volledig in overeenstemming is met de geest van een topmodel,
het feit dat elk detail het resultaat is van een ver doorgevoerde
ergonomische studie.

Het stuur, dat in hoogte en afStand verstelbaar is, kan in het
midden uitgerust worden met de afstandsbediening van de
Cosicr-ootorao.o die als extra aangeboden wordt.

Het instrumentenpaneel in het blikveld van de bestuurder
bestaat Uit twee afzonderlijke delen. In het bovenste gedeelte,
voorzien van een ruun bemeten kap tegen teiïecucs, zit een
informatiepaneel met drie ronde klokken, nl. de snelheids-
meter, de electronische toerenteller en een klok waarin de
koelvloeistoflemperotuur, het brandstof peil, het oliepeil en de
oliedruk afgelezen kunnen worden.

Daaronder Zit, op een strip van rookglas,
een waarschuwingspaneel dat onafgebroken de

tijd, de buitentemperatuur
en gerichte informatie geefl

(met een boordcomputer in de XM V6-modellen).
In het middelste gedeelte van het dashboard, dus bereik-

baar voor de bestuurder èn de passagier, zitten de bediemngs-
organen van de ventilatie, de verwarming en de aircoaciuorur.g.
De wagen IS uitgerust met een meuwe automatische klimaat-
regeling, die electronisch gestuurd wordt en ontwikkeld werd
om per plaats een ideaal thermisch comfort te kunnen
handhaven.

Alle bedieningsorganen van de Citroën XM zijn ontworpen
voor een moeiteloze en exacte werking. Tussen de voorstoelen
van de Cltroën XM V6 Exclusive en de XM V6.24 zit een
armsteun waarvan de hoogte electronisch aangepast kan
worden aan de gekozen rijstijl.
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MEESTERLIJK
EN WELBEHAGEN

Het uiterlijk van de XM en zijn grote glosoppervlak, alsmede
de geavanceerde technologie van de hydractleve vering
waarmee hiJ uitgerust is, zijn duidelijke bewijzen van de
Uiterste zorg die besteed is aan de bewoonbaarheid en het
comfort van het inteneur.

Dot ruime en comfortabele interieur geeft meteen een
gevoel van behaaglijkheid dot door de generIjke stoelen nog
wordt versterkt. Dankzij de anatomische vorm ervan en de
hoofdsteunen waarvan de hoogte en hoek verstelbaar zIJn, kon
men onder de allerbeste omstandigheden genieten van
dynamische eigenschappen van de Citroën XM. De stoelen
kunnen ook nog uitgerust worden met een verwarmings-
systeem en met een electrische bediening van de stond, van de
hoek von de rugleuning en van de hoogte von de zitting van de
bestuurder.

In de Citroën XM V6 Exclusive en de XM V6.24 zijn deze
verstelmogelijkheden standaard; bovendien beschikt deze
wogen over speciale stoelen en over een bestuurdersstoel met
verstelbare lendesteun.

Instoppen en uitstoppen achter goot moeiteloos. De

COMFORT inzittenden gemeten er van een royalebeen-,
hoo(d- en schouderrUImte en van tuuti be-

meten en com(ortabele zittingen, verstelbare hoo(d-
steunen en een uitstekend zicht. De neerklapbare

achterbank kon als extra in deelbare uitvoering geleverd
worden.

De onderdelen van de stoelen (het home, het schuimrubber
voor de kussens, de stof o( het leer van de bekleding) zijn met
Uiterste zorg gekozen en ontworpen om actie(blj te drogen tot
het uitzonderlijke comfort van de Citroën XM.

Daardoor komen ZIJ tegemoet aan de eisen die voor een
reiswogen van deze klasse gesteld worden aan schoonheid,
comfort en kwaliteit.
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De Citroën XM Break ontleent zijn sterke persoonlijkheid
aan de combinatie van comfort en een stijlvol uiterlijk. Elegant
van liJn, dankzij de sterk oropende motorkap en de origineel
vormgegeven achterzIJde.

Bij een onveranderde wielbasis IS de Cltroën XM Break ten
opzichte van de Berline 25 centimeter langer. Ook IS het dok,
voorzien van praktische dokrelingen voor de montage van een
imperiaal, in evenwichtige verhouding tot de bUitena(metingen
verhoogd, waardoor de Cltroën XM Break een royale .nteneur-

rurrnte biedt
Dankzij de unieke hydractleve vering behoudt de elegante

verschijning, bij elke belading een uitzonderlijk gunstige
luchtweerstandscoëfficiënt De constante wogenhoogte waar-
borgt uitstekende rij-eigenschappen

BIJ de ontwikkeling van het interieur van de Citroën XM
Break heeft een harmonieuze combinatie van doelmatigheid
en gastvrijheid voorop gestaan.
Daarvan getuigt het grote glosoppervlak, dot niet alleen borg
stoot voor een goed zicht rondom, moor tevens zorgt voor een
uiterst licht, ruimte ademend interieur.

De luxueuze inrichting toont duidelijk hoeveel ELEGANT VAN LlfTl\.T
aandacht IS geschonken aan het welZijn van de ~ 1. ~
bestuurder en zijn passagiers. Het ontwerp IS geheel gericht op
rijplezier en comfort. Eenmaal aan boord van de Citroën XM
Break "Cottiîcr:" en "Amb/Once" ontstaat don ook meteen
een behaaglijk gevoel. Noor wens is de royale Uitrusting van de
Citroën XM Break uit te breiden met opties, zoals een
schuifdak, gordelspanners op de voorste veiligheidsgordels en
airconditioning (eventueel met volledig automatische
temperatuurregeling) .
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CITROËN RESPECTEERT HET MILIEU
Citroën verricht veel onderzoek noor de vermindering van de
luchtverontreiniging en het gebruik van minder milieu-
belastende materialen met als doel ecologisch beter verant-
woorde voertuigen te ontwerpen en te produceren. Ook de
Citroën XM Break "Com(ort" en "Ambiance", waarin schone
benzine- en dieselmotoren dienst doen en zoveel mogelijk
volledig o( gemakkelijk her te gebrUiken materiaal IS

toegepast, zijn gebouwd met respect voor het milieu.

De royale interieurruimte van de Citroën XM Break biedt
vele gebruiksmogelijkheden. Via vijf portieren is de ruimte
gemakkelijk toegankelijk en kon deze snel worden aangepast
aan de meest Uiteenlopende wensen voor zowel privé als
zakelijke doeleinden. Dat goot met het grootste gemok,
dankzij een In ongelijke delen ('h en 2 h) neer te klappen
achterbank.

Het inladen van de bagage goot probleemloos en
eenvoudig De mogelijkheid de rijhoogte manueel te wijzigen is
niet alleen praktisch voor het nemen van obstakels, moor ook
voor het verlagen (tot 40 centimeter boven de grond) o(
verhogen von de looddrempel om het In- en Uitloden te
vergemakkelijken.

De bagageruimte van de Citroën XM Break heeft een
volume van 720 liter, een record in deze categorie. Twee
praktische, met een deksel a(gesloten opbergvakken aan de
zijkanten bieden plaats aan bijvoorbeeld een verbandtrommel
o( een blik olie. Voor de gevarendriehoek IS een speciale ruimte
gereserveerd, terwijl zes haken houvast bieden aan bagage o(
uitstekende loding. De inhoud van de kofferruimte kon aan het

GEMAKKELI'~ AAN TE P ASSEN oog worden onttrokken door een
~~'\... r\. Uittrekbaar scherm.

De (raaie vormgeving, riante interieurruimte en praktische
en nexibele gebruiksmogelijkheden verlenen de Ciuoen XM
Break "Com(ort" en "Ambiance" de voordelen en het karakter
van een wogen voor de vrije tijd.

EEN RUIM EN

INTERIEUR
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I Computer Aided Design

XM SYNTI-IESE

De weg beheersen: dè droom van menig automobilist en
werkelijkheid voor diegenen die ol hebben kunnen genieten
van de Citraën XM. Een sterke persoonlijkheid, prestaties
waarvoor men slechts bewondering kon hebben en een zeker
gevoel: de weg beheersen ... De Citroën XM is echt In het
marktsegment van de betere grote relswogen gepenetreerd en
dot komt natuurlijk niet door een gebrek aan argumenten voor
de filosofie die achter deze wogen steektl

Een compleet programma bieden waarin elke automobilist
zijn ideaal terugvindt, dot was de eerste stop van Citroën op de
weg noor het meesterschap in de topklasse.

De Citroën XM, dot is een stijl, een magische penseelstreek
vol talent waarmee de meest geavanceerde technologie ten
dienste werd gesteld van kwaliteit, veiligheid en comïon In een
esthetisch zeer geslaagd ontwerp.

Het sterkste punt van de Citroën XM is wel het contact met
de weg. De "hydractieve" vering, waarin hydraulica en
eïeatonico briljant samengaan, de hydraulische stuur- en
rembekrachtiging, het antiblokkeersysteem voor de
remmen. stuk voor stuk technische pluspunten die
vakkundig gecombineerd zijn voor een veilige beheersing van
de weg.

Een wogen met een bepaalde stijl heeft onvermijdelijk een
eigen karakter.

De snelheid van de Citroën XM wordt verzorgd door een
keur aan hoogstaande motoren: 4 cilinders, 6 cilinders in V-
vorm, V6.24-klepper, diesel or turbodiesel (beide diesel-
motoren zijn 12-kleppers), allemaal ontworpen met behulp van
CAU-technieken waarmee het potentieel van een motor
maximaal ontwikkeld kon worden.

De Citroën XM is tevens een cockpit waarin rekening
gehouden IS met elk gebaar, met alle mogelijke visuele reacties
en ontworpen voor een optimaal comion.

Citroën nodigt u uit de "ins & outs" van een auto te
ontdekken die oorspronkelijkheid weet te combineren met een
nieuwe benadering van het weggebrUIk.
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AANDRIJVING VAN DE. CITROËN XM
De vier- en zeSC/lindermotoren waarmee de Citroën XM is

uitgerust, zijn voorbeelden van een modern concept waarbij
zowel aangenaam rijgedrag als geruisloze werking voorop
staan.

AANDRIJVING

DE. CITROËN XM 2-L/TE.R INJE.CTION
De 1998 cc viercilinder lijnmotor ontwikkelt bij 5600 t/min

een vermogen van 122 DIN-pk. Deze motoren die een hoog
rendement opleveren zIJn Uitgerust met electronische injectie
die een formidabel prestatievermogen waarborgen: 110 DIN-
pk bij een electronische monopointinjectie en 122 DIN-pk bij
een electromsche multipointinjectie. De motoren werden
onderworpen aan een omvangnjk onderzoekprogramma dot
zich richtte op de Inloot, de distributie en de uitloot. De
ophanging van de dwarsgeplaatste aandrij~ijn IS van het
pendeltype en rust op een hydraulische steun die tussen de
carrosserie en de motor is geplaatst. Op deze wijze is een
perfecte absorptie van de trillingen verzekerd.

OPBOUW
Het motorblok. Dunwandlge monoblok-opbouw met geinte-
greerde cilInderbussen. Dit concept garandeert een optimaal
evenwicht tussen stijfheid, gewicht en ruimtebeslag.
De cilinderkop. Van oiutturnurn en Uitstekend door-
latend dankzij een optimale aiometer van de
inlootkanalen en de kleppen.
Het kleppendeksel. Van synthetisch materiaal,
gedeeltelijk verantwoordelijk voor de carter-
ontluchting.
De distributie. De bovenliggende nokkenas
die wordt aangedreven door middel van een
getande riem zorgt voor de rechtstreekse
bediemng van de klepstoters.
De krukas. Van GS-gietwerk; een ver-
nieuwing dankzij de precieze balans die tot
stond wordt gebracht met behulp van acht
(in plaats van de gebruikelijke vier) contra-
gewichten. De afdichting wordt verkregen VlO

een speclOle keernng met oliebad die slijtage
van de krukas, met name bij het storten van
de motor, moet voorkomen.
De segmentatie van de zuigers. Bijzonder ken-
merk van de drie segmenten IS hun geringe hoogte.
Door de gennge afStond tussen de zuigerveren kon
de afStond tussen zuigerkop en het eerste segment
aanzien groter ZIJn, waardoor de segmentatie nog beter is
beschermd en de slijtage en het olieverbruik verminderen.
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De uitlaat. Het spruitstuk van het s.crnese type dot de Uitlaat-
pijpen in groepen van twee verdeelt, vergemakkelijkt de afvoer
van de verbrande gassen. In het uitlaatsysteem is een drieweg-
katalysator en Lambdasonde opgenomen.
De injectie en de ontsteking. De ontsteking IS getransistori-
seerd. Het electronisch multipointinjectiesysteem wordt
gestuurd door een Bosch-computer.

Df CITROËN XM V6
De 2975 cc zes cilinder V-motor ontwikkelt bij 5600 t/min

een vermogen van 170 DIN-pk. Opvallend kenmerk is het
aanzienlijke koppel van rond de 25 kgm dot bij een breed scala
van motorsnelheden wordt ontwikkeld.

Een krukas met op 30" geplaatste toppen zorgt voor een
regelmatige ontsteking waarbij de motorslogen 120" Uitelkaar
liggen (omwenteling krukas). In combinatie met een balans-os
die "galopperen" van de motor tegengaat, wordt dankzij dit
bijzondere kenmerk de stationaire werking van de motor
aanmerkelijk verbeterd en wordt tevens gezorgd voor een
optimale gerUisloosheid Deze motor voldoet aan de strengste
binnen de EG geldende milieu-eisen dankzij de uitrusting met
driewegkatalysator en de werking op loodvrije Eurosuper-
benzine.

OPBOUW
Het motorblok. Van aluminium met ingeperste
gietijzeren cilinderbussen.
De cilinderkoppen. Van aluminium en belde
voorzien van een nokkenas en een detonatie-
detector, waardoor deze motor op loodvrije ben-
zine kon lopen. In de voorste cilinderkop bevindt
zich de door de nokkenas aangedreven balans-as van
de krukas.
De distributie. De twee bovenliggende identieke
nokkenassen (één per Cl/indernJ! worden door kettingen aan-
gedreven. De bediening van de kleppen vindt plaats VlO

aluminium tuimcioor: met stalen afStelplaatjes en via hydrau-
lische klepstoters. Dankzij deze klepstaters behoeven de
uumeïoots minder vaak te worden afgesteld. Tevens zor- llI,ilfiOo.... ~
gen ze voor een vermindering van het motorgerUIs. Afwijkingen L"""""",,2:;§~~:::'__ ...J
in de afStelling die zouden kunnen lelden tot verslechtering van
de milieuvriendelijke woorden worden zo voorkomen.
De krukas. Deze van speciaal stool vervaardigde krukas
wordt op ZIJn plaats gehouden met behulp van vier lagers. De
kruktoppen ZIJn om en om geplaatst met elkaar overlappende
secties met ossen die steeds 3 0° verspringen. De drijfStangen
zijn vervaardigd van smeedstaal en de zUigers van een

aluminiumlegering De piston-pen IS los op de drijfStang
gemonteerd
De uitloot. De voorste roestvrijstalen pijp shnt. aan op een Y-
stuk. De driewegkatalysator en de Lambdasonde zijn op de
tussenliggende Pijp bevestigd. De dempers zijn opgenomen in
het uit één stuk bestaande achterdeel.
De injectie en de ontsteking. De V6-motor is voorzien van
een integraal Bendix-controle-systeem dot gebruik maakt van
een electronisch rekenmechanisme op basis van microproces-

sors; met behulp van dit systeem worden de injectie en de
ontsteking gestuurd via multifunctionele sensoren. Deze
computer zorgt ervoor dot de werking van de motor wordt
aangepast noor aanleiding van Informatie over motortoerental
en druk in het inlaatsprUItstuk. De taken van het mechanisme
zIJn:
• Bepalen van de injectietijd aan de hond van parameters,
zoals accu-sponning, lucht- en koeivloeistoftemperatuur,
belasting van de motor, stond van het gaspedaal. En over-
nemen in geval van storing In dot geval worden injectie en
ontsteking gebaseerd op in het computergeheugen opgeslagen
voste woorden van de parameters.
• Regulering van de stationaire mototsneïneiá.
• Bepalen van de zuurstorgraad van het verbrande mengsel
aan de hond van de Informatie van een Lambdasonde.
• Opsporen van detonatie.
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komt deze meerkleppendiesel aan zIJn pittige karakter, dot
vergelijkbaar is met dot van benzinemotoren terwijl hij toch,
als echte diesel, zuimg is en een loge kilometerpriJS biedt
De distributie. Een bovenliggende nokkenas, die door een
getande riem aangedreven wordt, bedient de twaalf kleppen.
De nokken, die een oppervlaktebehandeling hebben onder~
gaan met TIG (Tungstène Inert Gos) om de hardheid ervan te
vergroten, zijn doorboord voor de smering van de bewegende

delen. Voor een zo goed mogelijke srne-
ring bevat het kleppendeksel van

kunststof een aantal
schoepjes die de olie die

door de nokken
verspreid wordt,

terug op
die nokken

nokken brengen.
Hydraulisch

bediende sto-
ters zorgen,
via plaatjes,

voor een conston~
~~~~ contact tussen

de nokken en
de kleppen. Dit
systeem maakt
afStellen over-

bodig en IS

geluidloos.
De speling wordt
automatisch op~
gevangen zodat

geen verloop
optreedt en

de vervuiling
minimaal blijft.
De smering.

De oliedoorvoer is
zeer hoog. Een nieuw

smeersysteem dot een
olie/water~warmtewlsselaar
bevat, verzorgt de smering
van de nokkentoppen, de

olle~aanvoer voor de
hydraulische stoters en de koeling

van de zuigerbodems met behulp van voste sproeiers.
De uitlaat. Aangezien de vulling van de Cilinders optimaal

6-CILINDER / 24 KLEPPER
De V6~motor van 2975 cc, die Uitgerust is met twee

Cilinderkoppen en vier kleppen per cilinder, ontWikkelt een
vermogen van 200 pk (DIN). Het koppel bedraagt 26,5 mkg bij
3600 toeren.
De cilinderkoppen. Elk van de twee Cilinderkoppen is
Uitgerust met een bovenliggende nokkenas en vier kleppen per
cilinder; dit bevordert een goede vulling van de cilinders.
De inlaat. Het betreft een inloot met een geregelde rux
waardoor de vulling van de cilinders optimaal IS en een hoog
koppel over een groot toerentalbereik gehandhaafd kon
worden. Zo wordt bij een loog en gemiddeld toerental een
grotere souplesse bereikt don met gewone meerkleppers
mogelijk is.
De ontsteking en de inspuiting. Deze worden geregeld
d.m.V. een electromsche motormanagementsysteem, weer-
door het rendement verbeterd is. Zo wordt de benodigde
brandstof per cilinder preCies op het juiste moment, d.w.z. als
de motor het nodig heeft, ingespoten.
De uitlaat. Twee uitlootspruitstukken zorgen ervoor dot de
verbrandingsgassen snel afiievoerd worden. Elk spruitstuk is
voorzien van een katalysator en een Lambdasonde die voor de
feedback noor de inspuiting zorgt

DIESELMOTOR
Geheel in de geest van de kwaliteit en van de hyper~

moderne eigenschappen die de Citraën XM eigen zijn, heeft
het ontWikkelen van de twee dieselmotoren tot nieuwe
beginselen geleld

DE 12 KLEPPEN MOTOR
De 2138 cc tellende vlercilinder~/ijnmotor IS voorzien van

een cilinderkop met 3 kleppen per cilinder en ontwikkelt een
vermogen van 83 pk (DIN) bij 4600 toeren en een koppel van
15 kgm biJ 2000 toeren.
De cilinderkop. Deze is van aluminium en bestaat Uit twee
boven elkaar geplaatste delen. Aan de onderste helft, die de
kleppen bevat, IS veel aandacht besteed om ervoor te zorgen
dat de cilinders een optimale vulling krijgen. De bovenste helft
van de Cilinderkop bevat de nokkenas die in een tunnel ligt.
Hierdoor krijgt het geheel meer stevigheid. De inlaatpijpen
worden gegoten met behulp van metalen staven, waardoor de
vormen ervan nauwkeUriger zIJn. Vervolgens worden ze zo
bewerkt dot de doorstroming van de gassen niet wordt ge~
hinderd door oneffenheden. Stolen inzetstukken versterken de
kamergedeelten die de inlaat~ en uitlaatkleppen scheiden. Zo
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is, moet de afvoer van de verbrandingsgassen even goed zijn.
Het sprUitstuk en de eerste pijp
van het uitlaatsysteem Zijn

van het Y-type (In twee
delen gescheiden),
dit om de tegendruk
die een volledige or-
voer van de gassen ver-
hindert, te reduceren.
De motorophanging. Het
betreft een pendulaire-
ophanging: de motor iS bevestigd
aan de corrossene d.m.v. een
hydraulische steun, die de
tnllingen gaed absorbeert,
en een rubbersteun.

DE TURBODIESEL
De 2088 cc tellende

viemlinder diesel met turbo-
compressor ontwikkelt 110 pk
(DIN) bi) 4300 toeren en een
maximaal koppel van
25,3 kgm bij 2000 loeren.
De turbocompressor waarmee deze meerkleppendiesel Uit-
gerust is, is van een tueuwe generatie die minder weegt, kleiner
is, langer meegaat en beter presteert.
Er zijn (rooie occeietatietudcn mee mogelijk: van 0 tot 100 In
12,4 sec.
En de kilometer vanuit stilstond in 34,0 seconden.
De cilinderkop. Even modern als de "gewone" dieselmotor
met 3 kleppen per cilinder
De krukas. Deze is van smeedstaal. De kruktoppen hebben
een thermische behandeling ondergaan, nl. "ionische
I1Itrenng". De krukas iS verbonden met een tnllingsdemper.
De drijfstang. Het zuigerpenoog heeft de vorm van een
slongekop, waardoor het mogelijk iS de massa van de zuiger-
penboring te vergroten om de zuigerpen beter te steunen.
De zuiger. De door onodisering versterkte zuigerbodem iS

beter bestond tegen de optredende thermische belastingen.
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WEGLIGGING

Voor het eerst heeft Citroën een In serie geproduceerde
auto voorzien van een "hydroctleve" vering. Deze vering
verenigt eiecirctusctie intelligentie met hydraulische kracht en
souplesse Tevens stoot deze vering, in combinatie met de
voorwielaandrijving, de hogedrukremmen, met ABS en de
hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting, die variabel en
snelheidsafhankelijk IS, borg voor een nieuw begrip van actieve
veiligheid.

De hydractleve vering heeft twee stonden:
• De "soepele" stand, voor comfort en rijplezier. De

ophanging heeft een grote ~exibiliteit en een geringe demping.
Deze stond is bedoeld om de passagiers te vrijwaren van
schokken en trillingen die door oneffenheden in de weg worden
veroorzaakt.

• De "sportieve" stand, voor betrouwbaar weggedrag en
actieve veiligheid Deze ophanging heeft een geringere ~exi-
bilitelt en een sterke demping ter vermindering van de nadelige
gevolgen van slingeren, kantelen, slalom-rijden, deinen van de
carrosserie en stoten tegen de bodem op oneffen wegen.

De hydroctieve vering wordt gestuurd door een computer
die de instelling van de vering ("soepel" of"sportief') onmiddel-
lijk automatisch aanpast aan de rijstijl van de bestuurder en
aan de externe ornstandigheden (de toestond van de weg).

De computer ontvangt inforrnatie van een vijftal sensoren:
een sensor op de stuurkolom die de hoek en de snelheid van de
stuurbeweging meet; een sensor op het gaspedaal die de
snelheid meet waarmee dit pedaal wordt Ingedrukt of los-
gelaten; een sensor die de druk in het rernsysteem meet; een
sensor op de stabilisatorstang aan de voorzIjde die de veer-
amplitude van de carrosserie meet; een sensor op de
versnellingsbak die de snelheid van het voertUig meet.

Deze sensoren sturen hun informatie voortdurend noor de
computer. In het geheugen van deze computer zIJn regels en
voorschriften opgenomen die continu worden vergeleken met
de ontvangen Informatie. Afhankelijk van het verschil tussen de
gegevens en de regels kiest de computer de geschikte
ophanging. Op deze wijze komt de electronisch gecontroleerde
wegligging tot stond.

De globale responstijd van het systeem ligt beneden 0,05
seconde. Het is In dit verbond belangrijk er nog eens op te
attenderen dot de informatie afkomstig van de sensoren
zodanig is gedefinieerd dot het systeem steeds vooruitloopt op
de dynamische reactie van de auto.
Dit antiCiperend vermogen is bijzonder voordelig wanneer met
hoge snelheden op bochtige wegen wordt gereden.
Ongewenste bewegingen van de carrosserie kunnen In deze
situaties worden geëlimineerd waardoor een hoogwaardig

dynamisch weggedrag ontstaat.
Naast de gebruikelijke opbouw van vier veerbollen en vier

schokdempers zijn zowel voor- als achtertrein voorzien van
een extra veerbol met twee extra schokdempers. Een regel-
systeem dot opdrachten ontvangt van de computer en dat door
een electroventiel in werking wordt gesteld, 7chakelt deze
derde veerbol met de twee extra schokdempers In of UIt. Op
deze wijze wordt de ophanging ingesteld op de "soepele" stand
(In totaal 6 veerbollen, 3 schokdempers) of op de "sportieve"
stand (4 veerbollen, 4 schokdempers).
Wanneer de ophanging op "automatisch" is Ingesteld, wordt de
overgang naar de "sportieve" stand alleen gemaakt wanneer
de veiligheid of de weggesteldheid dit noodzakelijk maakt. De
snelle werking van het systeem, in combinatie met het
anticiperend vermogen, zorgt dot de bestuurder de
veranderingen van instelling niet bemerkt.

DE BESTURING
Ter vergroting van de doeltreffende werking en het rijplezier

(precisie, progressiviteit, directheid, schokabsorptie, dosering
van de stuurbekrachtiging in bochten en bij parkeermanoeu-
vres) werd de stuurinrichting aangepast aan het gedrag van de
assen.
Afhankelijk van het model IS de stuurinrichting Uitgevoerd met
constante of snelheidsafhankelijk hydraulische bekrachtiging.
Deze twee stuUrinrichtingen worden gevoed door het
hydraulische hogedrukcircUIt van de auto.
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HET REMSYSTEEM
Uiteraard zijn in het remsysteem van de Citroën XM de

nieuwste vindingen verwerkt De belangrijkste kenmerken
zIJn: groot remmend vermogen, hittebestendigheid en onder-
houdsgemak. De schijven van de voorremmen zijn van zeer
sterk molybdeenstaal en worden vervaardigd In éénma/ige
gietvormen. Met deze techniek wordt een goede homogeniteit
van het metaal en onberispelijke oppervlakken verkregen.
Deze schijven worden van binnenuit gekoeld door een
luchtstroom, waarbij uitsteeksels de warmte dlssiperen en
ribben de luchtsnelheid verhogen Door gebruik te maken van
alle beschikbare ruimte In de velgen kunnen grote remblokken
worden toegepast

Het spreekt vanzelf dot de Citroën XM uitgerust is met vier
schijfremmen. Het remsysteem maakt bovendien gebruik van
de druk van het hydraulische hogedruksysteem. Ook het
antiblokkeersysteem maakt gebrUik van het hydraulische
systeem van de wogen, waardoor het wint aan effectiviteit,
prestaties en vooral reactiesnelheid.
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Deze bescherming heeft zowel betrekking op de oord, de
behandeling alsook op de 10k van het plaatwerk waaruit de
Citroën XM is opgebouwd. Een aanzienlijk gedeelte van het
plaatwerk van de XM heeft een voorbehandeling gehad die is
argestemd op de mate waarin het plaatwerk aan corrosie
wordt blootgesteld. Het totale gewIchtspercentage van de
voorbewerkte ploten bedraagt 76%. Hiervan is 49% electro-
lytisch verzinkt plaatwerk en 27% gegalvaniseerd plaatwerk.

Dankzij het gebruik van nieuwe installaties voor voorbe-
handeling van het plaatwerk IS een goede aanhechting van de
laklagen mogeliJk.
De behandeling van de carrosserie en de onderdelen bestaat
uit een volledige onderdompeling in twee boden (ontvetting en
vervolgens zinkfosfatisering).

Er worden geen spuittechnieken toegepast Deze behan-
delwijze garandeert dot ook de oppervlakken aan de
binnenzijde van holle delen, die normaal gesproken onbereik-
baar zijn, perfect worden behandeld.

De eerste grondlaag wordt in een derde bod aangebracht
door middel van electrocoating. Deze in vergelijking met de
gebruikelijke dikte (15 iJ) tamelijk dikke loog (30 iJ), wordt vla
electroforese aangebracht op alle oppervlakken, de holle
onderdelen inbegrepen. Voorts wordt de carrosserie van een
tweede grondverflaag voorz.en, gevolgd door twee laklagen en
een vernislaag.

Bepaalde onderdelen, zoals de port/er- of motorkapsloten,
zijn vervaardigd van roestvrij stool.

AI het montagemateriaal, inclUSief dat onder de motorkap,
wordt beschermd door een zogenaamde 'Dacromet'-Iaag met
een egale grijze tint

De onderdelen met een grotere omvang zijn tevens
behandeld volgens dit procédé.

Van de 5,8m2 buitenoppervlak van het plaatwerk is 2,6m2

voorzien van een tegen steenslag beschermde laag. Dit is een
verfSoort die de auto dankzij de samenstelling (bitumineus
produkt) en de laagdikte beschermt tegen de gevolgen van
opspattend grind. De kwetsbare onderdelen zijn met deze
grondverfbehandeld, te weten:. 50% van de motorkap en het
voorste gedeelte van de voorwielschermen;. 33% van het dok;
de onderzijde van de carrosserie tot aan de sier/ijst

Aan de XM worden buitengewone hoge eisen gesteld op het
vlok van de weerstond tegen corros.e.
De weerstond moet nog perfect zijn na een 500 uur durende
blootstelling aan pekelnevel.

Overigens geeft C/troën een contractuele anti-corrosie
garantie van 6 Jaar op het gehele XM-gamma.

BESCHERMING TEGEN CORROSIE
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Electro(oretlsch behandeld Vernislaag

D Enkelzijdig electrolytisch verzinkt plaatwerk

D Tweezijdig electrolytisch verzinkt plaatwerk

D Tweezijdig gegalvaniseerd plaatwerk

~(..::-j Anti-steenslag ver(behandeling

D Synthetisch materiaal

D Verspoten PVC

Tweezijdig gegalvaniseerd plaatwerk Grondverf/oog
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5

INSTRUMENTEN BESTUURDERSPLAATS VAN DE CITROËN XM V6.2

CD Ventilatie-rooster links

CV Tweeter links (bij optie radIO)

CD Bediening van verlichting en signalering

Cl) Electronisch informatiescherm

CD Digitaal klokje

o Bediening van tunew.sser en boordcomputer

CD Boordcomputer

® Centrale ventilatieroosters

® Bedieningspaneel klimaatbeheersIngssysteem

@ Ruimte voor inbouw autoradio

® Tweeter rechts (bij optie radio)

@ Ventilatierooster rechts

® Verontgrendeling van de parkeerrem

@ Electnsche bediening portierruit rechts-voor

® Electrische bediening toruerru« links-voor

@ Knoppenpaneel links

® Bediening lichten; ontsteken/doven

@ Afstandsbediening radio (optie radio)

® Knoppenpaneel rechts

@ Standkeuze vering: "automatisch" of "sportief'

@ Knop voor opening van de autoradioklep

@ Electrische bediening voor verplaatsen stoel
(naar voren/naar achteren)

@ Slot handschoenenkastje

@ Openen handschoenenkastje

@ Handschoenenkastje

@ Electrische bediening hellingshoek rugleuning

@ Electrische bediening poruerru« rechts-voor

@ Electrische bediening bUitenspiegels

@ Gecodeerde startbeveiliging

@ MIddenarmsteun electrisch verstelbaar

@ Knop voor opening asbak

@ Instelling wagenhoogte
-======================,- "'

o ,\"" @
Q:f5I , 120140 f 'ë'l

~ 100 160' ."

18

NL



) (j) 8 9 @ @@
T 7

/
......... / ",----
~

~\ \\
1\
1,\

'-I--

1/
~~~ ~ ~
r

l~ I]ol@1 011011 t;20:', 11'" 1I1i2Jlo , ~

B
=, ~

O~{jlr ... 11 U 1r3D10 -IIIIIIIIIIID +
011=11 11 v 111é:JII~io I

I
,

r ~ ~ C'~

7~~~ ----!- II I~-- ---~--I-- I8 ~---==---~r-- _____

@
1 ::I '" -

1@23:=--- 'lm. 24 25 @@-~~ThH't'-. ""\

~ ,~
". I I \ I-

~~~ ....r -\- '\'

'\ ~ -.",,:=:.--": ~

,0a\
-..\1,:::.---'1 i:::IiI I'I~: \~\\ .
',I ",,~~ c1J',1 '-
1" I' Q ~
'1\ " -,il:: \~ F~

~ ",'7 "~",,.l \,\ :iF ""'I""'" -,', \~
§~ :::! ),: \
~ ~}fl'- -'(,~ -~ ,,"

@ o == ,i/ ,~'::J:.,nl=== ,/
c' ~ ' @:--. =--= -=

@ §~ ~I r::Sli s=1='= ~ I@®
'7 v

\ NL
i



j

10 = Il'~
~
M ~

1111111 1111111
1794

17

,/ /;,1/ 'Xi -1l f-
...L 97J~f=~ : ~~

['Of ~f-":;"
~ ~

0

0-
1,\ \\

< ,//

"

TECHNISCHE GEGEVENS CITROËN XM

BERLINE BREAK
2.0 I 2.0 I 2.0 I V6 V6 V6.24 012 Turbo 012 Turbo 012 2,0 i V6 012 Turbo 012

Comfort Amblonce Ambiance Excluslve Com{orl Ambiance Comfort AmbiOnce Comfort Amblonce
Berline Berline Berlme Berline Berline Berline Berlme Berline Berlme Break Break Break Break

MOTOR
Type Benzine BenZine BenZine Benzme BenZine Benzme Diesel Diesel Diesel BenZine Eetvane Diesel Diesel

Monopo/nt In) Muit/point in). Multlpolnt In] Muit/point In) Muit/point In). Multipomt In). 12-kleppen 12-kleppen. 12-kleppen. MultipolrH In) MultlPOirH In) Il-kleppen 12-kleppen,
turbo turbo turbo

Kotalysotor Geregeld. "U9" Geregeld, "U9" Geregeld, "U9" Geregeld. "U9" Geregeld. "U9" Geregeld. "U9" EGR-systeem Geregeld, "U9" Geregeld, "U9" EGR-systeem
Aantal cilinders 4 4 4 6, rn V-vorm 6, rn V-vorm 6, rn V-vorm 4 4 4 4 6, rn V-vorm 4 4
Cllrnderrnhoud in cm3 1998 1998 1998 2975 2975 2975 2138 2088 2088 1998 2975 2138 2088
Compress Ieve rhoudrng 8.8·1 88 1 8.8 I 9.5 . 1 9.5 I 9.4 : 1 22.5 1 215 , 1 215 , 1 88 1 95 1 22.5 1 21,5 1
BOring-slag 86 - 86 86 - 86 86 - 86 93 - 73 93 - 73 93 - 73 86 - 92 85 - 92 85 - 92 86 - 86 93 - 73 86 - 92 85 - 92
Max. vermogen In Kw (pk DIN) 79 (110) 89 (122) 89 (122) 123 (170) 123 (170) 147 (200) 60 (83) 80 (110) 80 (110) 88 (122) 123 (170) 60 (83) 80 (110)
bij toeren/mln 5600 5600 5600 5600 5600 6000 4600 4300 4300 5600 5600 4600 4300
Max. koppel In Nm (mkg DIN) 164 - 17,2 170 - 17,5 170 - 17.5 235 - 24.5 235 - 24.5 260 - 26,5 145 - 15,0 245 - 25.3 245 - 253 170 - 17,5 235 - 24.5 145 - 15,0 245 - 25.3
bij toeren/mln 3500 4000 4000 4600 4600 3600 2000 2000 2000 4000 4600 2000 2000

OVERBRENGING
Versnellrngsbak Hand Hand/Automaat Hand/Automaat Hand/Automaat Automaat Hand Hand Hand/Automaat Hand/Automaat Hand Hond/Automaat Hond Hond
Aantal versnellmgen 5 5/4 5/4 5/4 4 5 5 5/4 5/4 5 5/4 5 5

BANDEN 185/65 R15 195/60/15 195/60/15 205/60/15 205/60/15 205/60/15 175/70/15 195/65/15 195/65/15 195/65/15 205/60/15 195/65/15 195/65/15

STUURINRICHTING
Type Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtrgd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd
snelheidsafh· snelheldsapl. snelheldsafh snelheldsafh·

Aam. omw. links naar rechts 2.94 2.94 2.94 3.26 326 3.26 2,94 2.94 2.94 2,94 3.26 2.94 294
DraarCirkelln meters

tussen muren 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12,50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
tussen trououz 11,66 11.66 11.66 11,66 11,66 11.66 11.66 11.66 11.66 1166 11,66 11,66 11.66

ONDERSTEL
Voor McPherson met onderliggende triangels en stabilisatorstangen
Achter Met getrokken draagarmen
Ophangrng: Hydractieve vering met varrabele Instellrng en demping, gestuurd door een e/ectronrsch rekenmechanrsme dat de Ingestelde waarden onmiddellijk en automatisch aanpast aan rIjomstandIgheden en rljSliJI

REMMEN Remmen met hydraulische hogedrukbekrachtiging. Remschijven op de vier Wielen, aan de voerzode zel(vcntrlerend. Parkeerrem werkend op de voortrein.

ABS ooue optie standaard standaard standaard standaard optre optre standaard optIe standaard optie standaard

Versnellingsbak hand hond auto hand auto hond auto automaat hond hond hond auto hand auto hand hond auto hand hand

GEVV1CHTEN IN KG *
Rijklaar geWicht 1267 1303 1337 1303 1337 1415 1444 1444 1450 1305 1390 1466 1390 1466 1380 1505 1530 1380 1455
Totaal belast 1760 1845 1845 1845 1845 1910 1910 1910 1920 1820 1910 1910 1910 1910 2020 2130 2130 2030 2085
Nuttige belasting 493 542 508 512 508 495 166 466 470 515 520 444 520 444 640 625 600 650 630
Aanhanger geWicht geremd 1300 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1300 1500
Aanhanger geWicht ongeremd 634 652 669 652 669 708 722 722 725 653 695 733 695 733 690 750 750 690 725
Maximum kogeldruk. 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 80 80 80 80 80
MaXimum dakbelastrng 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

INHOUDEN
Brandstoflonk in liters 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
KofferrUimte 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 720 720 720 720 720
- met neergeklapte achterbank 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1960 1960 1960 1960 1960

PRESTATIES
MaXimum snelheId 190 202 197 202 197 222 220 220 235 176 192 190 192 190 192 217 215 168 184
o - 400 meter (In seconden) 18.4 18.0 19.8 18,0 19,8 16.7 17.5 17.5 16,2 208 18,4 19,4 18,4 19,4 18,8 /7,4 18.3 21,5 19.1
o - 1000 meter (ill seconden) 33,8 33.1 36.1 33.1 36,1 30.5 32.0 320 29,4 38.0 34,0 35.9 34,0 35.9 34.5 31.7 33,4 39.2 35.2
0- 100 km/h 12,4 11.9 15.0 11,9 15 0 97 10.9 10.9 8.6 17,6 12,4 149 124 14,9 133 10,9 12.5 19.0 13.8

BRANDSTOFVERBRUIK
(rn Itrs/100 km EeE norm)

90 km/h 6.8 7.0 73 70 73 8.0 8.3 8.3 82 5.1 49 5.4 5.2 5.4 70 80 8.3 52 5.0
120 km/h 85 91 9.5 9.1 9.5 9.9 10,4 10.4 10,2 6.7 6.5 72 6.9 7.2 9.1 9.9 10.4 6.9 6.6
Stadstraject 12,5 12.8 13.8 12.8 138 15,0 16.9 16.9 159 8.0 85 9.7 89 9.7 12.8 150 16.9 8.1 85

'11) Fabrreksopgave

~ ~4~70~'c- ~_
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STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0
Uitrusting exterieur:
• Voorruit en andere rUiten groengetlllt
• Electnsche ochterrl1ltverwormlllg
• RUJtewlsser met 2 snelheden en intervalsland.
• Rurtewisser achter
• BUitenspiegels, von binnenuit te bedienen.
• Dubbele koplampen met complexe glasstructuur
• AerodVIlOlnische achterspoiler
• MetalliC lak.

Uitrusting interieur:
• Geluidssignaal biJ !lIet-gedoofde lichten.

• ElectrollIsche toerenteJler_
• BUitentemperotuurmeter
• Verklikker defecte porkeer- en remlichten
• Digitaal kiokje, LCD-weergave.
• Binnenverlichting, wordt ingeschakeld bij openen van de
portieren
• Vertroagd uitschakelende InterieuNer/lcilling biJ sluiten van
de voorportieren
• Leeslampjes vóór (twee)
• Armsteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvokken In de voorportieren
• Voorstoelen met m hoogte verstelbare hoofdsteunen

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0 i Comfort
Uitrusting exterieur:
• Voorruit en andere ruiten groengetint
• Electnsche achterrUitverwarming.
• RUltewlsser met 2 snelheden en InteNalstand
• RUitewlsser achter.
• 8U1tenspiegels. van binnenUit te bedienen
• Dubbele koplampen met complexe glasstructuur
• Aerodynomlsche achterspoiler.
• Metal/Jc 10k

Uitrusting interieur:
• GelUidssignaal bij met-gedoofde lichten.
• Electronlsche toerenteller
• Oliepeilmeter.
• Koelvloelstoflemperatuurmeter

• 8U1tememperotuurmeter
• Controlelampje mllllmumlliveau rllltesproelervloeisto(
• Verklikker niet-gesloten deuren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Digitaal klokje. LCD-weergave.
• Bmnenverlichtmg. wordt Ingeschakeld biJ openen van de
portieren
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter. In de handgrepen.
• Armsteun met opbergvak In de middenconsole.
• Opbergvakken m de portieren
• Opbergvakken In de rugleunmg van de voorstoelen
• Voorstoelen met Ifl hoogte en hellmgshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met geintegreerde hoofdsteunen

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0 i Ambiance
Uitrusting exterieur'
• VoomIlt en andere rlllten graengetlflt
• Electf/sche achterrllltverwarmmg
• RUitewlsser met 2 snelheden en InteNalstand
• RUitewlsser achter.
• BUitenspiegels. van blnnemllt te bedienen
• Dubbele koplampen met complexe glasstructuur
• Aerodynamlsche achterspoIler.
• MetalliC 10k.
• Rcnewrsser met 2 snelheden en vanabele IIllervalstand
• BUitenspiegels. electnsch verstelbaar en verwarmd.
• Mistlampen
Uitrusting int.erieu("
• GelUidSSignaal bij met-gedoofde lichten.
• Electranlsche toerenteller
• Oliepeilmeter
• Koelvloelstoflemperotuurmeter

• BtJJtentemperatuurmeter.
• Controlelampje mlfllmumniveau rwtesproelervloelsto(
• Verwarming rUltewlssersproeiers.
• Verklikker met-gesloten deuren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• Blnnenverllchtmg, wordt Ingeschakeld biJ openen von de
portieren
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter, m de handgrepen
• Armsteun met opbergvak rn de InJddenconsole
• Opbergvakken in de portieren
• Opbergvakken rn de rug/eufling van de voorstoelen
• Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met gellltegreerde hoofdsteunen
• Mechanisch verstelbare voorstoelen (/angs{Jchtlng en
helllllgshoek van de rugleufllng)

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6 Ambiance
Uitrusting exterieur:
• Voorrwt en andere rUiten groengetmt
• Electrische achterrUitverwarming.
• Rurtewrsser met 2 snelheden en vonabele Illlervalstand.
• Rcnewrsser achter.
• BUitenspiegels, electnsch verstelbaar en verwarmd
• Mistlampen
• Aerodynamische achterspOiler.
• 4 lichtmetalen velgen
• Metallic 10k.

Uitrusting interieur'
• GelUidSSignaal biJ nlet-gedoo(de lichten
• Electrorllsche toerenteller.
• Oliepeilmeter.
• Koelvloelsto(temperatuurmeter
• Gecodeerde contactslotbevelllgmg.
• Boordcomputer levert gegevens over bUitentemperatuur,
hUidig verbrUik, gemiddeld verbrUik en gemiddelde snelheid.

• Electronisch lIl(ormatlescherm voor fljadvlezen o( signalenng
van problemen.
• Verklikker niet-gesloten deuren, motorkap enlo( achterklep
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• COlllrole/ampJe minlmumrllveau ruitesproelervloelsto(
• Verwarming rliltewissersproelers
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• Verlichting van micnevr en drempels onder deuren wordt
automatisch Ingeschakeld bij openen van de porlieren
• Vertraagd Uitschakelende Inteneurverl!chtlng bij sll1lten van
de perueren
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter. lil de handgrepen
• Armsteun met opbergvak lil de middenconsole.
• Opbergvakken In de portieren
• Opbergvakken In de wglel/mng van de voorstoelen
• Voorstoelen met In hoogte en helllllgshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare ochterbonk met verstelbare hoofdsteunen

• Neerklapbare achterbank met geintegreerde hoofdsteunen
• Mechanisch verstelbare voorstoelen (langsflchtmg en
hellingshoek van de rugieulllng).
• Zonneklep bij besluurderszltplaats. zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep mlddenm
• Rolgordels vóór met lil hoogte verstelbare verankenng
• Ro/gordels achter
• Velours bekleding

Voor comfort en rijplezier:
• Hydracueve vering
• Swurbekrachugmg en In hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur

• Mechanisch verstelbare voorstoelen (langsnchtlllg en
hellmgshoek van de rugleuning).
• Bestuurdersstoel mechollisch in hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bij bestuurdersZilplaats, zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep In het midden
• Wegklapbare, centrale armleurlIng achterbank
• Rolgordels vóór met m hoogte verstelbare verankering.
• Rolgordels achter
• Velours bekleding.

Voor comfort en rUp/ezier:
• Hydroclleve venng
• StuurbekrochtJgmg en In hoogte en hellmgshoek verstelboor
stuur.
• Centrale vergrendeling van portieren, oelnelklep en klep
brondsto(vuldop vla in(raroodarstandsbedlenlllg

• 5esl11l1rdersstoel meenaresen m hoogte verstelbaar
• Zonneklep bij bestuurderszItplaats, zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep lil het midden
• Wegklapbare, centrale armleuning achterbank
• Rolgordels vóór met m hoogte verstelbare verankenng.
• Rolgordels achter
• Velours bekledlllg
• Electronisch IIlformaliescherm voor fljadvlezen o( Signaleren
van problemen.
• Electrorllsch verstelbare voorstoelen (langs{Jchtlllg en
helllllgshoek van de rugleuningen)
• Bestuurdersstoel electf/sch 111 hoogte verstelbaar
• Verstelbare hoofdsteunen achterbank

Voor comfort en rijplezier:
• Hydraclieve vering
• StuurbekrachtJgmg en in hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur
• Centrole vergrendellllg van portieren, achterklep en klep
brandsto(vuldop vla lIl(roroodarstandsbedlenmg

• ElectflSch verstelbare voorstoelen (longs{lchtmg en
hellingshoek van de rugleunmg)
• Bestuurdersstoel electnsch m hoogte verstelbaar.
• Zonneklep beswurder met a(dekbare spiegel. zonneklep
passagier met verlichte spiegel. zonneklep mlddenJ/l
• Wegklapbare, centrole armlelltllng achterbank
• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankering.
• Rolgordels achter
• Velours bekleding

Voor comfort en rijplezier:
• Hydroctleve venng
• SWIJrlnrichtlng met voaobete. snelheidsafhankelijke
bekrachtlgll1g en met 111 hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur.
• Remmen met onll"blokkeersysteem (ABS)
• Verwarmmg met automatisch werkende electrOfllsche
regelmg van temperotuur en luchtstroom
• Glazen scheidingswand tussen passaglers- en bagageruimte

• Centrale vergrendellllg van portieren. achterklep en klep
brandstofvuldop
• Electrische bediefllng voorpornertunen
• Aanslwtmogelljkheld voor radiO, met 6 lUidsprekers (antenne,
bedrodmg, ontstonng).

Opoes
• Remmen mei antJ-blokkeersysteem (ABS)
• Deelbare achterbank. voor lIJ 0(213 neerklapbaar
• Electnsch schl1l(-lkanteldak.

• Electnsche bedlefllng voorportierruIten.
• Aansll1ltmogelljkheid voor radIO, met 6 hJldsprekers (antenne.
bedrading, ontstonng)
• Geverniste corrosserlelak (behalve Wit Blanc Meije).

Opties:
• Remmen met antl-b!okkeersysteem (ABS)
• 4 lichtmetalen velgen
• Deelbare achterbank, voor r/3 0(2/3 neerklapbaar. (behalve bij
keuze voor lederen bekledmg).
• AlfCOndltlOfling.
• Lederen bekleding van stoelen en achterbank (zwartj
• Electrisch schw(-Ikanteldak
• Automatische transmiSSie
• (laf/on radiO, met bedlellIng op het stuur, 6 lUidsprekers en
tweede antenne m de achterrUit

• Aonsll1ltmogelljkheld voor radio, met 6 luidsprekers (antenne,
bedrodmg, ontstoring)
• GeverllIste carrosserrelak (behalve Wit: Blanc Meije)
• Remmen met afltl-blokkeersysteem (ABS).
• Verwarmmg met automalisch werkende electromsche regeling van
temperotuur en luchtstroom
• Glazen scheldmgswand tussen passaglers- en bagagerullnte
• Electnsche bedlemng voor- en achter portiernJlten

Opties:
• 4 lichtmetalen velgen.
• Lederen bekledmg (stoelen, achterbank en deurpanelen) zwart of
griJS
• Deelbare achterbank, voor 1/30(213 neerklapbaar, (behalve biJ
keuze voor lederen bekldlllg)
• Alrcondiliofllng
• Electnsch schul(-lkanteldak.
• Automatische transmiSSie
• ClOf/on radIO, met bediening op het stuur, 6 lUidsprekers en
tweede antenne trï de achlerrl1lt

• Centrale vergrendelmg van portieren. achterklep en klep
brondsto(vuldop via In(rorooda(standsbedienlrlg
• Ele([f/sche bedlenmg voor- en achter portlemliten
• Aanslurlmoge/Jjkheld voor rooio. met 6 Illidsprekers (antenne,
bedradlllg, ontstof/ng).

Opties:
• Lederen bekledlllg (stoelen, achterbank en deurpanelen) zwart o(
grrjS.
• Deelbare achtel"ballk, voor rl3 0(2;, neerklapbaar, (behalve bij
keuze voor lederen bekledlllg)
• Airconditlonlllg.
• Electnsch schlll(-Ikanteldak
• AutoradiO (merk Clonon) met bedlenmg op het stuur
6 luidsprekers en tweede antenne 111 de achterruit
• Automatische uocanisue
• Snelheidsregelaar (UltsllIItend In combmatJe met outomatische
lronsfmssie).
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STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6 Exclusive
Uitrusting exterieur:
• VoorrUit en andere ruiten groengeunt.
• EJectrlsche achterrUitverwarming.
• Rwtewisser met 2 snelheden en variabele Intervalstand
• RUitew/sser ochter
• BUitenspiegels. etecuccn verstelboor en veswomvt.
• Mistlampen
• Mrodynamlsche achterspOIler.
• 4 lichtmetalen velgen (speciOol ontwerp)
• BUitenspiegels en rankbeschermlilg gespoten In de
corrosserrekleur
• MetalJlc lak.

Uitrusting interieur:
• GellJldSSIgnool biJ nret-gedoo(de lichten
• ElectrOnlsche toerentelJer
• Oliepeilmeter.
• Koelvloelsto{temperotuurmerer

• Gecodeerde contoctslotbeveillgmg
• Boordcomputer levert gegevens over buitentemperatuur,
hUidig verbruik, gemiddeld verbrUIk en gemiddelde snelheid
• Electrorllsch in(ormatlescherm voor fljadvlezen oi slgnolerlng
van problemen
• Verklikker niet-gesloten deuren, motorkap enlo( achterklep
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Controlelampje mlnJmumnlveau rUltesproelervloelsto(
• Vervvarmmg rliltewissersproeiers
• Digitaal klokje. LCD-weergave.
• Verlichting van uüerseur en drempels onder deuren wordt
Ingeschakeld bij openen van de portieren
• Vertraagd lIltschokelende Inteneurverlichtmg bij slUiten van
de portieren
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter, 111 de handgrepen
• Armsteun met opbergvak 111 de middenconsole.
• Opbergvakken 111 de totneten

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6.24
Uitrusting exterieur:
• Voorruit en andere rUiten groengetmt
• Electnsche achterrUitvervvarmmg
• RUitewlsser met 2 snelheden en van abele mtervalstand
• Ruitewlsser achter.
• BUitenspiegels, electrisch verstelbaar en vervvarmd.
• Mistlampen.
• Aerodynamlsche achterspoiler.
• 4 lichtmetalen velgen (speCIaal ontwerp)
• BUitenspIegels en rankbeschermmg gespoten m de
carrosseriekleur
• Metollic 10k

Uitrusting interieur:
• Gelwdsslgnaal bij l1Iet-gedoo(de lichten.
• Electronlsche toerenteller.
• Oliepeilmeter.

• KoelvloelstoRemperotuurmeter
• Gecodeerde contoctslotbeveillglng.
• Boordcomputer levert gegevens over bliltentemperawur,
hUidig verbrUik, gemiddeld verbrlllk en gemiddelde snelheid
• ElectrOnisch m(ormatiescherm voor njadvlezen oï slgnalenng
van problemen
• Verklikker niet-gesloten deuren, motorkap enlo( achterklep
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Controlelampje mmimummveau ruitesproelervloelsto{
• Vervvarmmg netewesersproe.ers
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• Verllchtmg van Inteneur en drempels onder deuren wordt
Ingeschakeld bij openen van de portieren
• Vertraagd Uitschakelende mteneurverllchtmg bij slUiten van
de portieren
• Leeslompjes vóór (twee).
• Leeslampjes achter, In de handgrepen.

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 012
Uitrusting exterieur:
• Voorrwt en andere rlilten groengeUnt.
• Electnsche achterrUltvervvarmlng
• RUitewlsser met 2 snelheden en Intervalstand
• Ruitewlsser achter
• BUitenspiegels, van bmnenult te bedienen.
• Dubbele koplampen met complexe glasstructuur.
• Aerodynamlsche achterspoiler.
• MetalliC 10k.

Uitrusting interieur:
• GelUidssignaal bij niet-gedoofde lichten
• Electrol1lsche toerenteller,
• Bcnememperotucrmeter
• Digitaal klokje, LCQ.-weergave.
• WaarschuwIngslampje water in brandstof
• Blnnenverllchtmg, wordt Ingeschokeld bij openen van de
portieren
• Vertraagd Uitschakelende inteneurverllchting bij slUiten van
de voorportieren

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM TURBO 012 Comfort
Uitrustmg exterieur:
• voomu: en andere rUiten groengetint
• Electnsche achterrUitverwarming
• RUitewlsser met 2 snelheden en Intervalstand.
• RUitewlsser achter
• Buitenspiegels, van binnenUit te bedienen
• Dubbele koplampen met complexe glosstructuur.
• Aerodynamlsche achterspoiler
• MetalliC 10k

Uitrusting interieur:
• GelUidSSignaal biJ met-gedoofde lichten
• Electromsche toerenteller.
• Oliepeilmeter
• Koeivloeistoftemperatuurmeter.
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• BUitentemperatuurmeter.
• Controlelampje mlfllmumniveou rUltesproelervlaelsto(
• Verklikker niet-gesloten deuren.
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• Dlgltoal klokje, LCD-weergove
• Waarschuwmgslampje Vloter In brandstof
• Turbodrukmeter
• Binnenverlichting wordt Ingeschakeld bij openen ven de
portieren
• Leeslampjes vóór (twee).
• Leeslampjes achter, In de handgrepen.
• Armsteun met oPbergvak In de middenconsole.
• Opbergvakken In de portieren
• Opbergzakken in de rugleumng van de voorstoelen
• Voorstoelen met in hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen

• Opbergvakken In de rugleumng van de voorstoe/en.
• Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met verstelbare hoofdsteunen
• Electrisch verstelbare voorstoelen (langsrichtIng en
hellingshoek van de rugleuningen).
• Bestuurdersstoel electnsch In hoogte verstelbaar
• Zonneklep bestuurder met 0fdekbare spiegel, zonneklep
passagier met verlichte spiegel, zonneklep middenin.
• Wegklapbare centrale armleumng achterbank.
• Gordelspanners voorstoelen
• Verstelbare lendensteunen bestuurdersstoel
• Electrisch verstelbare middenarmsteun. voor
• Houtdecoratie op dashboard middenconsole en portieren.
• Met leer bekleed stuurwiel

Voor comfort en rUp/ezier:
• Automatische transmiSSie

• Armsteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvakken In de portieren
• Opbergvakken In de rugleuning van de vootnoeten.
• Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met verstelbare hoofdsteunen
• Electrisch verstelbare voorstoelen (Iangsnchtlng en
hellingshoek van de rugleunmg)
• Bestuurdersstoel electrisch m hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bestuurder met afdekbare spiegel, zonneklep
passagier met verlichte spiegel, zonneklep middenin
• Wegklapbare centrale armleumng achterbank
• Oliepeil meter + olletemperatuurmeter
• Gordelspanners voorstoelen
• Electnsch verstelbare middenarmsteun, voor.
• Houtdecoratie op dashboard, middenconsole en portieren
• Met leer bekleed stuurwiel.

• Leeslompjes vóór (twee).
• Armsteun met opbergvak In de mlddencollsole
• Opbergvakken In de voorportieren
• Voorstoelen met In hoogte verstelbare hoofdsteunen.
• NeerklaPbare achterbank met gelntegreerde hoofdsteunen.
• Zonneklep bij bestuurderszItplaats, zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep In het midden
• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbore verankering.
• Rolgordels achter.
• Velours bekleding

• Neerklapbare ochterbonk met gemtegreerde hoofdsteunen
• Bestuurdersstoel mechamsch In hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bij bestuurderszItplaats, zonneklep passagier met
spiegel. zonneklep In het midden.
• Wegklapbare centrale armleuning achterbank
• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankenng
• Rolgordels achter,
• Velours bekledmg.

Voor comfort en njp/ezier:
• Hydracueve venng.
• Stuurbekrachtiging en In hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur.
• Centrale deurvergrendelmg van portieren, achterklep en klep
brondstofvuldop vlO Infrarooda{standsbedlenmg

• Hydractleve venng
• Stuunnrrchtmg met vonabele, snelheidsafhankelijke bekrachtiging
en met In hoogte en hellingshoek verstelbaar stuur
• Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS).
• Glazen scheidingswand tussen passaglers- en bagageruimte
• Centrale vergrendeling von ponseten. achterklep en klep
brandsto(vuldop vla Infraroodafstandsbedlemng.
• Electflsche bediening voor- en achterportIerruiten.
• AanslUitmogelijkheid voor rcdro, met 6 lUIdsprekers (antenne,
bedrading, ontstoring)
• Alrcondltlomng met etecucruscne temperatuurregeling
• Zwart leren bekleding van stoelen en achterbank à( Velours!
Alcantara van stoelen en deelbare achterbank (noor keuze)

Opties:
• Aotcrcoro (merk Clarron) met bediening op het stuur, 6
luidsprekers en tweede antenne m de achterrUit
• Electnsch schui(-Ikanteldak
• Snelheidsregelaar.

Voor comfort en rijplezier:
• Hydractieve vering
• Stuunnflchtlng met vonoteîe. snelheidsafhankelijke bekrachtiging
en met In hoogte en hellingshoek verstelbaar stuur
• Remmen met anu-blokkeersysteem (ABS)
• Glazen scheidingswand tussen passaglers- en bagagerUimte
• Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en klep
brandsto{vuldop vso In(raroodafstandsbedlenlng
• Electrische bedlemng voor- en ocbterporuernmen.
• AanslUitmogelijkheid voor radiO, met 6 luidsprekers (antenne,
bedrading, ontstoring)
• Airconditioning met electromsche temperatuurregeling
• Zwart leren bekleding van stoelen en achterbank à( Veloursi
Alcantara van stoelen en deelbare achterbank (noor keuze).

Opties
• AutoradiO (merk Clonon) met bedlenmg op het stuur, 6 lUid-
sprekers en tweede antenne tïï de achterrUit
• Electrisch schUl(-lkanteldak

Voor comfort en njp/ezier:
• Hydracueve vering.
• Stuurbekrachtiging en In hoogte en hellingshoek verstelbaar stuur
• Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en klep
brandsto(vuldop
• Electnsche bediening vcctpcruemuteo
• AanslUItmogelijkheid voor roo.o (antenne, bedrading, ontstonng)

Opties:
• Remmen met anti-blokkeersysteem (ABS)
• Deelbare achterbank, voor 113 of 21J neerklapbaar.
• ElectflSch schul(-lkanteldak

• Electrrsche bediening vocrporue.roneo.
• AanslUItmogelijkheid voor roaio (antenne, bedradmg, ontstorrng).

Opties:
• Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS).
• 4 lichtmetalen velgen.
• Deelbare achterbank, voor lIJ 0(21J neerklapbaar (behalve biJ
keuze voor lederen bekleding).
• Lederen bekleding van stoelen en achterbank (zwart)
• Electflsch schUl(-/kanteldok.
• Clarron radiO, met bedlemng op het stuur, 6 lUidsprekers en
tweede antenne In de achterrUit
• Alrcondillomng
• Automatische transmiSSie
• Snelheidsregelaar (uitslUitend In combinatie met automatische
transmiSSie).



STANDAARDUITRUSTING CITROË.N XM TURBO 012 Ambiance
Uitrusting exterieur"
• Voorruit en andere rUiten gro€ngetlnt
• EJec:trrsche achterrwtverwonnmg
• Rl1It€w/sser met 2 snelheden en mterlOlstond
• Rwtewisser achter
• BUitenspiegels. van btnnentJJt te bedienen
• Dubbele koplampen met complexe g!osstructuur.
• Beschermmgstnps op de flanken
• Aerodynomrsche achterspoiler
• MetallIC 10k
• RlJItewlsser met 2 snelheden en variabele rntefVQlstand
• BUitenspiegels. electrisch verstelboar en verwarmd.
• Mistlampen lil voorbumper.

Uitrusting interieur"
• Geluldsslgnaol bij niet-gedoofde lichten
• Electronrsche toerenteller.
• OJreper/meter
• Koelvlo€rsto(temperotuurmeter
• BlIItentemperawurmeter

• Controlelampje mrnrmummveou rwtespro€rervlo€rsto{
• Verwarming rUitewlssersproelfors
• Verklikker niet-gesloten portieren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• WaarschuwIngslampje water In brandstof
• TIlrbadrukmeter.
• Binnenverlichting wordt Ingeschakeld biJ openen van de
portieren
• Leeslampjes vóór (twee).
• Leeslampjes achter, In de handgrepen
• Armsteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvakken in de portieren
• Opbergzakken In de rugleun/llg van de voorstoelen
• Voorstoelen met rn hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met geintegreerde hoofdsteunen
• Bestuurdersswel mechanisch rn hoogte verstelbaar.
• Zonneklep biJ bestuurderszItplaats. zonneklep passagier met
spiegel. zonneklep In het midden

STANDAARDUITRUSTING CITROË.N XM 2.0i Comfort Break
UitrUSting exterieur;
• Dakrelrng
• Voorruit en andere ruiten groengetrnt.
• Electnsche achterrUitverwarming.
• RUitewlsser met 2 snelheden en Intervalstond
• RUitewlsser achter
• Btlltensplegels gespoten in de carrosserrekleur
• Dubbele koplampen met complexe gJasstructuur
• MetalliC 10k

Uitrusting Interieur;
• GelUidSSignaal bij niet-gedoofde lichten
• ElectronIsche toerenteller

• BUitentemperatuurmeter.
• Koelvloeistof temperatuurmeter
• Oliepeilmeter,
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• Digitaal klokJc, LCD-weergave
• Blilnenverilchting wordt Ingeschakeld bij openen van de
portreren
• Vertraagd Uitschakelende rntencurverllchtrng bij slUiten van
de oomeren
• Leeslampjes vóór en achter
• Armsteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvakken In de voorportieren.
• Voorstoelen met In hoogte verstelbare hoofdsteunen

STANDAARDUITRUSTING CITROË.N XM V6 Ambiance Break
Uitrusting exterieur·
• Dakreling.
• VoorrUit en andere rUiten groengetrnt
• Electrrsche achterrurtvervmrmlllg
• Rurtewlsser met 2 snelheden en vanabele IIltervalstand
• RUltewIsser achter.
• BUitenspiegels gespoten In de carrossenekleur.
• Mistlampen
• 4 lichtmetalen velgen
• MetalliC 10k.

Uitrusting interieur;
• GelUidSSignaal bij met-gedoofde lichten
• ElectrollIsche toerenteller
• Olleper/meter.
• Koelvlo€lstoftemperatuurmeter
• Gecodeerde contactslotbeverllglng
• Boordcomputer levert gegevens over bUitentemperatuur,
hUidig verbrurk. gemiddeld verbrurk en gemiddelde snelheid

• ElectrollIsch In{armatiescherm voor rrjadvlezen of signalerrng
van problemen
• Verklikker nret-gesloten deuren, motorkap eotoï achterklep.
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Controlelampje mrnlmumllIveau rUltesproelervloelsto(
• Verwarming nnewcseruxcesers.
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• Verlichting van Illteneur en drempels onder deuren wordt
Illgeschakeld bij openen van de portieren
• Vertraagd UItschakelende Imeneurverllchtrng biJ slUiten van
de portieren.
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter, lil de handgrepen
• Armsteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvakken In de portieren
• Opbergzakken in de rugleuning van de voorstoelen
• Voorstoelen met lil hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen

STANDAARDUITRUSTING CITROË.N XM TURBO 012 Camfort Break
Uitrusting exterieur;
• Dokrelmg
• Voorruit en andere rljJ[en groengeunt.
• Electnsche ochterrurtverwormlng
• RUltewlsser met 2 snelheden en Intervalstorld.
• Rliltewisser achter
• BUitenspiegels gespoten in de kleur van de carrosserie.
• Dubbele koplampen met complexe glasstructuur
• MetalliC 10k.

Uitrusting interieur·
• GelUidSSignaal bij I1let-gedoofde lichten.

• ElectrollIsche toerenteller.
• Burtentemperotuurmeter,
• Koelvloeistof temperatuurmeter.
• Olleper/meter
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• WaarschuwIngslampJe water In brand,to(
• Binnenverlichting wordt Ingeschakeld bIJ openen van de
çoruereo.
• Vertraagd Uitschakelende IIlteneurvcrlichlmg bij slurten van
de voorportieren
• Leeslampjes vóór en achter

• Weg klapbare, cenuote armleuning achterbank
• Rolgordels vóór met rn hoogte verstelbare verankenng
• Rolgordels achter,
• Velours bekleding
• Electronisch Informatiescherm voor rIjadvIezen of Signaleren
van problemen
• Electrrsch verstelbare voorstoelen (Jangsrichtlllg en
hellingshoek van de rugieunlllgen)
• Bestuurdersstoel electrrsch rn hoogte verstelbaar
• Verstelbare hoofdsteunen achterbank.

Voor comrort en rUplezier:
• Hydracueve verrng
• Stuurbekrachtrglllg en in hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur.
• Cemrale deurvergrendeling van portieren, achterklep en klep
brondstofvuldop VlO InfraroodafstondsbedlellIng
• Electnsche bediening voor- en achterportlernmen
• AanslUItmogelijkheid voor radIO (antenne, bedrodlllg,
ontstorrng)

• MechallIsch verstelbare voorstoelen (Iangsrrchrlng en
helllllgshoek van de rugleuning)
• Zonneklep bij bestuurdersZItplaats, zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep mlddenrn
• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankering
• Rolgordels achter
• Velours bekleding
• Deelbare achterbank met gelntegreerde hoofdsteunen en
centrale armleUnIng.

Voor comrort en rUplezier:
• Hydractleve venng
• Stuurbekrachtrgrng en In hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur

• Electrrsch verstelbare voorstoelen (langsnchtlng en
hellingshoek van de rugleUnIngen)
• BeslUurdcrsstoei electrrsch rn hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bestuurder met afdekbare spiegel, zonneklep
passagier met verlichte spiegel, zonneklep mlddenlll
• Rolgordel, voor met rn hoogte verstelbare verankenng.
• Rolgordels achter,
• Velours bekledrng.
• Deelbare achterbank met geliltegreerde hoofdsteunen en
centrale armieuiling

Voor COmrOr1 en rUp/ezier:
• Hydractieve venng.
• Swurinnchtmg met variabele, snelheIdsafhankelijke
bekrachtrgrng en met In hoogte en hellingshoek verstelbaar
stuur
• Remmen met ami-blokkeersysteem (ABS)
• Verwarming met automatisch werkende e'ectronrscne
regeling van temperatuur en luchtstraam

• Armsteun met opbergvak Hl de middenconsole
• Opbergvakken In de portieren
• Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen
• Zonneklep bij bestuurderszltplaots, zonneklep passagier met
spiegel, zonneklep mlddenrn
• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankenng.
• Rolgordels achter
• Velours bekledIng.
• Deelbare achterbank met gelntegreerde hoofdsteunen en
centrale armleuning

• Geverniste corrosserrelak (behalve Wit' Blonc Melje)
• Remmen met anll-blokkeersysteem (ABS)
• Verwarming met automatisch werkende electrollIsche regeling val
temperatuur en luchtstroom
• Glazen scheidingswand tussen passaglers- en bagagerUimte

Opties:
• 4 lichtmetalen velgen
• Lederen bekleding (stoelen, achterbank en del/rpanelen) zwart of
gn)s
• Deelbare achterbank, voor 1/3 of2/3 neerklapbaar, (behalve biJ
keuze voor lederen bekledlllg)
• Airconditlalling.
• Electnsch schulf-Ikanteldak
• AutoradiO (merk Clanon) met bedlenrng op het stuur,
6 lUidsprekers en tweede antenne In de achternJlt
• Automatische tronsmrss.e.
• Snelheidsregelaar (UItslUitend In combmatle met automatische
transmiSSie)

• Centrale vergrendellllg van portieren, achterklep en klep
brandstofvuldop
• Electnsche bedielllng vocrpomemmen.
• Electrrsch bedienbare en verwarmde bUitenspiegels
• Aanslurtmogelljkheld voor rccro. met 6 lUidsprekers (antenne,
bedrading, ontstonng).

Opties:
• Remmen met antr-blokkeersysteem (ABS)
• AutoradiO (merk Clonon) met bediening op het stuur, 6 lUid-
sprekers en tweede antenne In de achterrUIt.
• ElectrIsch schUl(-lkanteidak
• Alrcondltlafllng
• lichtmetalen Wielen

• Glazen scheldrngswand rossen pcssogrers- en begagerurmte
• Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en klep
brandsto(vuldop VlO Infraroodafstandsbedlenrng.
• Electrrsche bedlemng voor- en achterportlerniilen
• Electrrsch bedienbare en verwarmde bUItenspiegels.
• AanslUitmogelijkheid voor rctjro (antenne, bedradrng, ontstonng)

Opties:
• Lederen bekledrng (stoelen, achterbank en deurpanelen) zwart of
gnjs.
• AlrcondltlollIng.
• AutoradiO (merk Claf/an), me! bediening op het stuur, 6
lUIdsprekers en tweede antenne sn de achterruit.
• Electrrsch schtJlf-/kante/dak
• Automatische rronsmos.e
• Snelheidsregelaar (tIItslllltend lil combinatie met automatische
transmISSie)

Voor comrort en rijplezier:
• Hydractleve verIng
• Stuurbekrachtlgmg en In hoogte en hellingshoek verstelbaar stuur
• Centrale deurvergrendeling van portieren, achterklep en klep
brandstofvuldop
• Electrrsche bediening vootposuemuien.
• Electrisch bedienbare en verwarmde bUItenspiegels
• AanslUItmogelijkheid voor rodro (antenne, bedrading. ontstorrng)

Opties
• Remmen met anti-blokkeersysteem (ABS)
• Electrrsch schurf-Ikameldak

NL
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STANDAARDUITRUSTING CITROË.N XM TURBO 012 Ambiance Break
Uitrusting exterieur: • Buitentemperatuurmeter • Zonneklep bij bestuurdersZItplaats, zonneklep passagier met brandsto(vuldop vla In(raroodafStondsbedienmg

• Dakrelmg. • Controlelampje mmlmumnlveau ruüesproe.ervfoerstof spiegel. zonneklep m het midden. • Electnsche bediening vaar- en achterportierrUIten

• Voorruit en andere rUiten groengeunt • Verklikker niet-gesloten portieren • Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankering. • Electrisch bedienbare en verwarmde bUitenspiegels

• Electnsche achterruitverwarmmg • Verklikker defecte parkeer- en remlichten • 3 Rolgordels achter • Aanslultmogeltjkheld voor souo (antenne, bedrading, onlstonng).

• Ruitewisser met 2 snelheden en IlllelValstand. • Verwarmmg rcnewssersproe.ers • Velours bekledmg • Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS).

• Ruitewlsser achter • Digitaal klokje. LCD-weergave. • Electrisch mformatlescherm voor rijadvIezen or signaleren van • Vef1Narmmg met automatisch werkende electromsche regeling van

• BUitenspiegels gespoten In de carrosserie kleur. • WaarschuwIngslampje water lil brandstof problemen temperatuur en luchtstroom

• Dubbele koplampen met complexe glassuuctuur • Turbodrukmeter. • ElectflSch verstelbare voorstoelen (Iangsnchtlng en • Glazen scheidingswand tussen passagIers- en bagagerUimte

• Metallic 10k • Blnnenverlichtmg wordt Ingeschakeld bij openen van de hellingshoek von de rugleullIngen) Opties
• BUitenspiegels, electnsch verstelbaar en vef1Nannd porneren • Bestuurdersstoel electrISch In hoogte verstelbaar.

• LeeslampJes vóór en achter. • Verstelbare hoofdsteunen achterbank • 4 lichtmetalen velgen• Mistlampen In voorbumper. • Armsteun met opbergvak in de middenconsole • Lederen bekledmg (stoelen, achterbank en deurpanelen) zwart o(

Uitrusting interieur: • Opbergvakken In de portieren.
Voor comfort en rUp/ezier: grijs.

• GelUidSSignaal bij niet-gedoofde lichten • Opbergzakken m de rugleuning van de voorstoelen • Hydractleve venng • AirconditiOning

• Electronlsche toerenteller. • Voorstoelen met in hoogte en hellingshoek verstelbare • Stuurbekrachtiging en m hoogte en hellingshoek verstelbaar • Electrisch schuif-/kanteldak

• OllepeJimeter. hoofdsteunen stuur. • AutoradiO (merk C/onon), met bediening op het stuur, 6

• Koelvloelsto(temperatuurmeter • Bestuurdersstoel mechanisch In hoogte verstelbaar. • Centrale deulVergrendellng van portieren, achterklep en klep lUidsprekers en tweede antenne In de achterrUit.

XM KLEUREN EN BEKLEDING

BERLINE BREAK

Model 2.0 i 2.0 i Comfort 2.0 i Ambiance V6 Exclusive 2.0 i Comfort V6 Ambiance
Dil Turbo 0 12 Comfort V6 Ambiance V6.24 o 12 Comfort Turbo 0 12 Ambiance

Turbo 0 12Ambiance

Bekleding Standaard Standaard Optie Standaard Optie Optie (gratis) Optie (gratis) Standaard Standaard Optie

Velours Velours Velours Velours Velours Velours

(orrossenekleur lso Nord-Ouest Leer Marina Leer Leer Alcantara lso Marina Leer

Blanc Melje Grijs Grijs Zwart Gnjs Zwart ór grijs Gnjs GrijS Zwart

Bleu Memphls metallic Grijs Grijs Zwart Grijs Zwart ó{ grijs Zwart Grijslzwart Grijs Grijs Zwart

Bleu SaphJr geverrust Grijs Grijs Zwart Grijs Zwart ór grijs Grijs Grijs Zwal1

Gm Dolmen metalliC GrijS Grijs Zwar1 Grijs Zwart ór grijs Zwart Gnjs/zwart Grijs Grijs Zwart

Gm Gabion metallic Grijs Grijs Zwart Grijs Zwart ór grijs

GrIS Si/ex metallic GnJs GnJs Zwart Gnjs Zwart ór gnjs Zwart Grijslzwart Grijs Gnjs Zwart

Noir gevernist Gnjs Grijs Zwart Gnjs Zwart ór grijs Zwart Grijslzwort

Rouge Mandarln Grijs Grijs Zwart Gnjs Zwart ór grijs Zwart Grijs/zwart

Vert Triton metallic Grijs Grijs Zwart Grijs Zwart ór grijs Grijs Gnjs Zwart

Vert Véga Zwart Grijslzwart

Citroën behoudt zich het recht voor om tussentijds Wijzigingen aan te brengen in de uitvoenng van hoor auto's. De gegevens in deze brochure kunnen dus nooit als bindend worden beschouwd.
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Velours Manna Gris Velours Alcantara Noir/gris

Blanc Meije Noir Gris Gabion Gris Dolmen

Gris Silex Rouge Mandarm Bleu Memplus Vert Triton

Bleu Saphir Ven Véga

Velours lso Gris Velours Nord-Ouesr----- Gris

Noir Gris
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