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AX: EEN COMPACTE
AUTO VAN FORMAAT

indelijk is er dan
een compacte auto
die evenwel het
predikaat gezms-
auto echt verdient.
De nieuwe AX van

Citroen. Deze 3,5 meter lange voorwiel-
aangedreven auto is onvoorstelbaar
ruim. Zelfs als u plaats neemt op deaeh-
terbank waa11lu zicb..in eenveel zrotere

berline. De Citroën ontwerpers hebben
gebruik gemaakt van Computer Aided
Design technieken en Lijn er 111
geslaagd de binnenruimte optimaal te
benutten.

Het compacte motorcompartiment
en de achterwiel ophanging die maar
weinig plaats inneemt, hebben er voor
gezorgd dat de AX zonder meer cle
ruimste auto is in ;'11 klasse.

Onder de gestroomlijnde motorkap
ligt een splinternieuwe lichtmetalen
1110torclie elke andere auto in deze
klasse lOt voorbeeld strekt.

Of u nu voor de 954 cm', de 1124cm'
orde 1360 cm-motor kiest. altijd bent u
verzekerd van uitmuntende prestaties
en een brandstofverbruik dat tOl nu toe
voor onmogelijk werd gehouden. Zo
loopt bijvoorbeeld de AX met de 1124
cm' motor in combinatie met de vijf-

De topper onder
de GT's de AX GT.
Welke andere
compacte auto
kan zijn presta-
ties en gunstig
brandstofverbruik
evenaren?

versnellingsbak een echte top van 161
krn/h en verbruikt hij slechts -1,21/100
km. Zelfs in de stad komt het verbruik
niet boven de 6.7 1/100 km uit'

Deze geweldige prestaties zijn het
resultaat van de unieke gewichtvermo-
geusverhouding van de AX en z'n bij-
zonder aërodynamische vorm. De AX

beeft een extreem lage ex-waarde van
slechts 0,31' Welke auto in deze klasse
doet hem dat na')

WEINIG BEZOEK AAN DE
GARAGE: LAGE ONDERHOUDS-
KOSTEN
De Citroën ontwerpers hebben veel
aandacht besteed aan bel zo laag moge-
lijk houden van de onderhoudskosten.
De AX komt clan ook slechts om de

•

,



25.000 km voor een grote onderhouds-
beurt in de werkplaats. Olieverversen
geschiedt slechts om de 12.500 km.
Alle belangrijke onderdelen onder de
motorkap zijn goed bereikbaar. Onder-
houd en het eventueel vervangen van
onderdelen gaat daardoor sneller en
goedkoper. De AX heen een hekel aan
de garage.

De AX stuurt heel licht. De lange
veerwegen van de onafhankelijk opge-
hangen wielen strijken hobbels, kuilen
en andere oneffenheden in het wegdek
glad.

De unieke combinatie van voorbeel-
dig rijcomfort, laag brandstofverbruik
en een fantastische wegligging maakt
de AX tot een 'gigant' in ,'n klasse. In
dele nieuwe Citroen /ijn dan ook de
allerlaatste ontwikkelingen op auto
mobielgebied toegepast.

Iedere kale AX carrosserie wordt in
z'n geheel ondergedompeld in een
bad met een zinkfosfaat-oplossing,
waarna een kataforese proces zorgt
voor een anti-roest behandeling van
werkelijk alle onderdelen.

Een computer
berekent de
ergonomisch
beste vorm. Pas
dan wordt er een
prototype
gebouwd.



AX.VAN BINNEN EN VAN
BUITEN UNIEK

De AX 10 E gebruikt slechts 4,1
1/100 km bij een constante snelheid van
90 km/hl Niet alleen het brandstolver-
bruik is verbazingwekkend. Het lage
gewicht van de auto biedt nog meer
voordelen.

De achterwielophanging met torsie-
staven heeft geen nadelig effect op
de inhoud van de bagageruimte.

De AX is ruim 100 kg lichter dan
vergelijkbare auto's. Daar het minder
energie kost om een minder zware auto
Ie laten accelereren, kent de AX juist bij
stadsritjes een zeer laag brandstofver-
bruik. Stadsrit jes die snel en soepel wor-
den gemaakt door de vederlichte,
directe tandheugelbesturing. De ont-
werpers van Citroën zijn cr tevens in
geslaagd de luchtwecrstandscoëfficient
van de AX lot een absolute minimum-
waarde te brengen. De ex-waarde van
0,31 is dan ook bijzonder laag, zeker
wanneer men bedenkt dat hel bepalen
van de gunstigste aërodynamische
vorm bij grotere auto's veel eenvoudi-
ger IS.

De elegant licht hellende motorkap,
de speciale spoilers voor en achter. de
afwezigheid van regengoten en portier-
handgrepen, zij dragen allemaal bij tot
een lagere luchtweerstand. Ook typi-
sche Citroen kenmerken ontbreken
niet OP,dC7C nieuwe AX. Op de voor-
ruit zult II slechts één grote ruitewisser
aantreffen.

-------
Aërodynamische vorm voor betere
prestaties en lager brandstofver-
bruik.

Enkele ruitew issers hebben niet alleen
weinig luchtweerstand. ze laten ook
minder strepen achter.

Bij hoge snelheden lelt de aërodyna-
mische vorm mee in het bijlonder
gunstige brandstolverbruik. Ook het
weggedrag wordt er in positieve zin
door beïnvloed. De AX heeft nauwe-
lijks last van windgeruis. De auto ligt
rotsvast op de weg. Op slechte wegen
zorgt de uitstekende wielophanging
ervoor dat het rijcomfort niet wordt
aangetast.

GEAVANCEERDE
MOTORTECIINOLOGIE
De onderhoudskosten van de i\X blij-
ven tot een minimum beperkt. Zo
wordt u bijvoorbeeld nog maar om de

~) 25.000 km in de garage verwacht voor
: . een grote onderhoudsbeurt. De olie
, ,...::.: 'hoert pas te worden vervangen nadat

V, I 12.500 kilometers lijn afgelegd. Verder
1- is de motor zo zorgvuldig gefabriceerd,

dat de cilinderkop bij de eerste service-
",beun beslist niet nagetrokken hoen te
worden. Dank Lij de speciale transistor-
ontsteking, die geen verdere utstelling
behoeft, garandeert de A X een pro-
bleemloze start. Altijd, onder alle
weersomstandigheden. Ook op

( extreem koude of vochtige dagen. Ver-
der is de AX nog uitgerust met een
onderhoudsvrije accu en speciale 'long
lire' bougies.

De versnellingsbak staat los van de
motor en is voor het leven gesmeerd.
Dit heen als voordeel dat de olie scho-
ner blijft en de auto rustiger rijdt.

Een aantal modellen is leverbaar met
~ een vijfversnellingsbak. Omdat de ver-

snellingsbak naast de motor is geplaatst.

Alle AX motoren
zijn vervaardigd
uit lichtmetaal. Er
is keuze in ver-
mogen. Voor elk
wat wils.

8
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in plaats van eronder, zijn alle essentiële
onclerclelen makkelijk bereikbaar, Het
inlaatspruitstuk en cle carburateur
bevinden zich aan cic kam van het
schutbord in cic motorruimte. Daar is
de kans dat spatwater de goede werking
verstaan zo goecl als uitgesloten.

Het compacte
motorcomparti-
ment zorgt
ervoor dat de AX
de meeste inte-
rieurruimte in z'n
klasse te bieden
heeft.

WELKE MOTOR KIEST U'!
U hebt keuze uit een drietal geheel
nieuwe motcnvpen. Moderne, com-
pacte, van lichtmetalen, van bovenlig-
gende nokkenassen voorziene viercilin-
der krachtbronnen met een inhoud van
respectievelijk 954 cm' (42 DIN pk),
1124 cm' (55 DIN pk) en 1360 cm'
(65 DIN pk). De motoren maken
gebruik van de nieuwste technologieën.
"Maar", zult u zich wellicht afvragen.
"wat is nu het resultaat hiervan?",

Om te beginnen, meer motorvermo-
gen. En dan niet zo zeer ccn hoger top-
vermogen, maar meer vermogen over

het gehele toerenbereik. En natuurlijk
zorgen een goede vullingsgraad en min-
der inwendige wrijving ook voor een
aanmerkelijk lager brandstofverbruik.

De AX met z'n
lage wagenge-
wicht en direct
reagerende tand-
heugel-besturing
maakt parkeren
in de stad tot een
lichte manreuvre.

9



MEER RUIMTE,
MEER PLEZIER

Kijkt u eens naar dc inrcrieurafme-
tingen van de AX 0111 II te overtuigen
van de grote binnenruimte en de moge-
lijkheid om vier volwassenen plus

bagage te vervoeren. Voorin is 131cm
hoofdruimie beschikbaar, achterin 130
cm. De J\X is voorin op elleboog-
hoogte 136cm breccl en meet achterin

Ontwerpen met
behulp van een
computer (CAD)
staat garant voor
de grootst moge-
lijke interieur-
ruimte.

De AX kan veel bagage meenemen.
Bij alle modellen kunt u de achter-
bank geheel neerklappen zodat een
prachtige vlakke laadruimte ontstaat
van 668 drrr', Sommige typen heb-
ben een achterbank die in gedeelten
kan worden weggeklapt. Een derde
passagier en extra veel bagage kun-
nen dan vervoerd worden.

10

op die hoogte maar lietst 144 cm. De
lengte van het AX interieur is 163cm,
gemeten vanaf het gaspedaal tot aan het
punt waar cle achterbankzitting en -leu-
ning bij cl kaar komen. Een waarde die
je normaal slechts aantref bij auto's die
10 tot 20 cm langer zijn clan de AX I

In de bagageruimte van 273 dm' kunt
u veel bagage probleemloos vervoeren.
De bagageruimte kan daarnaast nog
makkelijk worclcn vcrgroottot668 dm'
door eenvoudigweg dc leuning van de
achterbank neer te klappen, Door het
wegnemen van de achterbank kunt u
nog meer meenemen. Wanneer LI in dil
geval de A X tot aan het plafond belaadt,
dan kan er zelfs zo'n 1170 dm' bagage
worden meegenomen. De meeste
typen bieden de mogelijkheid de ach-
terbank in gedeelten neer te klappen
("extra").



Verfrissing is
altijd onder hand-
bereik.

Het enkelspakige stuurwiel belem-
mert niet het zicht op het overzichte-
lijke en complete dashboard.

11



AULNAY.
EUROPfo:S MODERNSTE

AUTOPRODUKTIECENTRUM
De AX wordt vervaardigd in Aul-

nay-sous-Bois, in het modernste auto-
produktiecentrum van Europa. In
iedere fase van ontwerp en produktie
wordt gebruik gemaakt van de laatste
en modernste technologie. In de volle-
dig geautomatiseerde assemblagehal
staan 157 robots, die met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid de AX in
elkaar zetten. Het resultaat is een uiterst
betrouwbare, lichte, maar toch zeer ste-
vige auto.

VOORKOMEN IS BETER ...
Alle Citroëns ondergaan een zeer gron-
dige anti-roest behandeling. Zo worden
eerst de kale carrosserieën onderge-
dompeld in een gigantisch bad met
roestwerende verf, waarna een katafo-
reseproces zorgt voor een anti-roest
behandeling van werkelijk ieder onder-
deel van de carrosserie. Extra kritische

De fabriek in Aulnay is volledig
geautomatiseerd. Geavanceerde
robots plaatsen de dashboards, lij-
men en plaatsen de ruiten en maken
in totaal 1869 puntlassen per AX
carrosserie.

12



punten krijgen nog meer aandacht. Zo
worden de dorpels voorzien van een
PVC coating en maakt men voor de
fabrikage van deuren en voorschermen
gebruik van gegalvaniseerd plaatstaal.
Holle ruimten worden behandeld met
was. De voorzijde van de carrosserie, de
voorspatborden, de onderkant van het
voorruitframe en de voorkant van het
dak zijn extra beschermd door middel
van een anti-steenslag coating tussen
grond- en kleurlak. De aflak wordt krui-
selings gespoten om de beste dekking te
krijgen. Om de lak voor lange tijd strak
en glanzend te houden, wordt de auto
gemoffeld bij een temperatuur van 140
graden Celcius.

BETERE, MODERNE
MATERIALEN
De AX is de eerste in serie geprodu-
ceerde auto waarbij op grote schaal
gebruik is gemaakt van moderne lijm-
technieken en polyester onderdelen.
De achterklep bestaat voor het grootste
deel uit gehard glas. Aan de onderzijde
is er een door middel van spuitgieten
vervaardigd paneel aan gelijmd. Het
eindresultaat is sterk en licht tegelijk.
De voorruit is verlijmd met de carrosse-
rie. Resultaat: minder windgeruis en de
ruit draagt op deze manier ook bij tot de
stevigheid van het koetswerk. Deze
constructie levert daarnaast een wel-
kome gewichtsbesparing op.

De totale produktie wordt gecontro-
leerd en beheersd door een gede-
centraliseerd computersysteem. Dit
systeem houdt ook de binnenko-
mende orders bij en levert een grote
bijdrage in de kwaliteitscontrole.

geel: synthe-
tische materialen
groen: gegalvani-~~===,...",....,,,,,,,, ...
seerd plaatstaal
blauw: plaatstaal
metz~in~k~üUUuL- ~~



DE AX,GROOTS IN AL
ZIJN COMPACTHEID.

1. Binnenverlichting
2. Choke
3. Sigare-aansteker
4. Ventilatieschakelaar
5. Radio-inbouwruimte
6. Verstelbare centrale ventilatie-

openingen
7. Asbak
8. Hendel voor keuze ventilatie-

stromen

9. Handschoenenkastje
10. Ventilatiekanalen voor de

ontwaseming van de zijramen
11. Waarschuwingsknipperlichten
12. Bergvak
13. Bergvak
14. Achterruitverwarming met

automatische afslag
15. Verwarmingsschakelaar

14

De moderne A X demonstreert nog
eens dat een lichte carrosserie een kor-
tere remweg opleven. Toeh heeft licht-
gewicht bij de AX niet geleid tot min-
der degelijkheid. Integendeel, de AX
heeft alleen geen overgewicht.

De AX kreeg een aërodynamisch
zeer gunstig gevormde carrosserie. Niet
alleen voor een hoge kruissnelheid,
maar ook om de zijwindgevoeligheid te
minimaliseren. Bij het spreekwoorde-
lijke comfort van Citroën horen de
comfortabele stoelen. Even belangrijk
als een goede zit is de zijdelingse steun
om vermoeidheid te voorkomen. Ook
na een urenlange rit. De bestuurder
moet zich ontspannen blijven voelen.
Ilij moet de instrumenten snel en
gemakkelijk kunnen controleren. Van-
daar dal hel stuur maar één spaak heelt.

Kortom, alles in hel gezichtsveld,
alles onder handbereik. De spiegelts)
is/zijn van binnenuit verstelbaar, heel
praktisch en veilig. De ventilatie van cic
AX is zeer gemakkelijk te bedienen en
zorgt er voor dat de temperatuur in de
auto altijd aangenaam is. De enkelvou-
dige runewisser is gemakkelijk te bedie-
nen en zorgt voor een groot schoon
ruitoppervlak. Deze voorzieningen van
comfort en veiligheid zijn standaard op
de AX. Ze maken de auto lot een van
de best uitgeruste in zn klasse.

De bestuurder kan gemakkelijk alle
bedieningsorganen bereiken. De
comfortabele zitpositie maakt van de
bestuurder een ontspannen en daar-
mee een veilige rijder.



VEILIGllEID VOOR ALLES
Citroen was een van de eerste uutofabri-
kanten die zich mei botsproeven
inzette voor een veiliger auto. De gege-
vens die deze opleverden hebben geleid
lOL de ontwikkeling van cûccueve kreu-
ketzones. Dele Lorgen ervoor dat het
passagicrscornpanirucnt 10 lang moge-
lijk intact bi ij 1\ in geval van een botsing.

Veiligheidsvoorzieningen Lijn in de
AX tot in het kleinste detail doorge-
voerd. De met de carrosserie verlijmde
voorruit bijvoorbeeld draagt bij tot de
stijfheid van de carrosserie en de stevig-
heid van hel passagierscompaniment.
De brandstoftank van speciale kunst-
stof is vóór de achteras geplaatst; een
zeer veilige plaats.

Een lampje waarschuwt tijdig
wanneer de remblokken vervangen
dienen te worden.~--------------------------------~



EENVOUD IS HET KENMERK VAN UITERST
LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

HET 'AX'UITRUSTINGSNIVEAU
AX10E deze auto is benut. Zo treft u in de por-

tieren zeer handzame opbergvakken
aan. De comfortabele stoelen zijn
bekleed met prachtige, sterke stoffen en
harmoniëren in kleur uitstekend bij dat
van het interieur.

Schakelaars, hendels en andere
bedieningsorganen liggen direct bin-
nen handbereik.

Plaats in de AX met z'n lage gewicht

Citroën heeft zich met de AX van
haar sterkste kant laten zien. De inte-
rieurruimte in de nieuwe AX is zeer
opmerkelijk. Je zou echt denken datje
in een auto rijdt die op z'n minst een
meter langer is.

In het dagelijks gebruik zult u steeds
weer merken hoe slim ieder plekje in

-~--"---_./

en z'n gestroomlijnde vorm een 954
cm] motor met 42 DIN pk, en u hebt
een zeer moderne, pittige auto. Overal
staat hij z'n mannetje. In de stad is er
bijna altijd wel een plaatsje te vinden.
En op de snelweg wordt het een echte
kilometervreter. Hij heeft een topsnel-
heid van 140 km/ho Het benzinever-
bruik van deze AX is bijzonder laag: 4,1
1/100 km bij 90 krn/h constant.



VOORNAAMSTE EXTRA'S
Geverniste metallic lak, hoofdsteunen,
rad io-u itrusti ng.

AX.11E
Bent u een liefhebber van een krachtige
1124cm-motor? Dan is de AX II E echt
iets voor ll. Met zijn 55 DIN pk bij 5800,
tprn en zijn 4 versnellingsbak haalt hij
een topsnelheid van 158 km/ho

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Geverniste metallic lak, hoofdsteunen,
rad io-u itru sting.

Een royale bagageruimte. De hoe-
denplank gaat vanzelf met de ach-
terklep mee omhoog en houdt ver-
der nieuwsgierige blikken uit uw
bagageruimte.

Goed gevormde met sterke stof
beklede stoelen bieden comfortabel
steun.
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HETÄX'
UITRUSTINGS-

NIVEAU
AX11RE

De AX met de letter R in de type-
aanduiding is nog completer.
In de zonneklep van de voorpassagier
bevindt zich een make-up spiegel.

De buitenspiegel is van binnenuit
verstelbaar U loopt niet het gevaar te
worden verblind door de koplampen
van achteropkomend verkeer want een
binnenspiegel met anti-verblindings-
stand h0011eveneens bij het Rvpakket.
Als ook een beschermstrip op de ach-
terklep en mat zwart gemaakte dorpels.
De voorstoelen hebben als alle AX-en
in Nederland verstelbare rugleuningen,
zodat u uw eigen ideale zit houding kunt
bepalen.

Het grote vermogen van 55 DIN pk
van de 1124 cm' motor geeft dele ver-
sie een top van 158 krn/h en een brand-
stofverbruik bij 120 km/h van 5,9 1/100
km. Daar zult u niet wakker van liggen.

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Gescheiden achterstoelen. geverniste
metallic lak, hoofdsteunen, radio-uit-
rusting, runewisser/sproeier achterruit,
5-versnellingsbak. zonnedak.

De AX "lR" modellen hebben stan-
daard een ruitewisser / -sproeier ach-
ter.



BESCHAAFDE
LUXE HET 'TR'
UITRUSTINGS-

NIVEAU
AX 11TRE

De AX in TR uilvoering behaar!
zonder meer 101cle compleetste auto's
in zijn klasse.
Naast cle snelheidsmeter zil een duide-
lijk afleesbare. analoge quartz-klok. De
binnenverlichting wordt bediend door
de portieren. De sigare-aansteker, de
asbak en de bagageruimie hebben ver-
lichting. Om hel comfort nog eens Ie
verhogen zijn er armleuningen en Lil-

len er stevige hoofdsteunen op de
rugleuningen van de voorstoelen De
achterramen kunnen worden geopend
voor een effectieve ventilmie van het
interieur. Onder hel dashboard I.il een
handige pakjesplank. De ruiiewisscr
heen twee snelheden en een interval-
schakeling.

Van binnenuit verstelbare buiten-
spiegel voor de bestuurder

19
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Aan de buitenkant van de auto val-
len de beschermstrips en de zwane
raamlijsten op. Aan de voorzijde zijn de
halogeen koplampen en de speciale
grille de duidelijkste herkenningspun-
ten van deze uitgebreide uitrusting.

De AX II met het TR-pakket maakt
van lange ritten echt een plezienje.
Geen getreuzel, de 1124 cm] motor
leven 55 DIN pk en geeft deze AX een
topsnelheid van 158km/ho Houdt u het
op een kruissnelheid van 120krn/h, dan
zal hij u belonen met een brandstofver-
bruik van 5,9 1/100 km.

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Getint glas, gescheiden achterstoelen.
geverniste metallic lak, lichtmetalen
wielen, radio-uitrusting, 5-versnellings-
bak, electrisch bedienbare ponier-
ramen + centrale poniervergrendeling.

De leuningen van de voorstoelen van
elke AX zijn verstelbaar



AX14TRS
Maak eens een ritje in de AX 14TRS

en voel zelfwat 65 DIN pk uit 1360 cm'
doen met zo'n lichte en gestroomlijnde
carrosserie als die van de nieuwe
Citroën.
Op papier ziet het er zo uit: topsnelheid
168 km/h en acceleratie van 0 tot 100
krn/h, mede dank zij de vijfversnel-
lingsbak, in slechts 11,4 seconden.

Wat u niet zult voelen, dat wil zeggen
niet in uw portemonnee, is het brand-
stofverbruik. Bij een constante snelheid
van 90 krn/h is deze AX al tevreden
met 4,4 liter benzine per 100 km.

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Getint glas, gescheiden achterstoelen.
geverniste metallic lak, lichtmetalen
wielen, radio-uitrusting, electrisch
bedienbare portierramen + centrale
portiervergrendeling. zonnedak.

Op de middenconsole kunnen heel
wat spulletjes direct binnen hand-
bereik worden meegenomen.

~.
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AX14TZS
De AX 14 TZS behoor! tot de top

van het AX programma. Ilij heeft
een krachtige motor van 1360 cm'.
65 DIN pk, en een vijfversnellingsbak.

Het geheel is goed voor een fama-
srischc topsnelheid van 168 krn/h en
een snelle acceleratie van 0 tot 100 km
in krap 11,4 seconden' Standaard zijn:
electrisch bediende ramen voor, een
digitaal quartz klokje, een toerenteller,
aclueruiuijlampcn, een afsluitbare
tankdop en voorgcmonteerde radiobe-
drading. Hct dashboard is uitgebreid
met een serie controlelampjes.

In de AX TZS lillen de voorpassa-
giers op comfortabele stoelen met
hoofdsteunen en verstelbare rugleunin-
gen. En voor echt comfortabel reizen
op de achterbank mogen de armsteu-
nen natuurlijk niet ontbreken. Een
reehier buitenspiegel geeft cic bestuur-
der extra licht op de weg. 's Nachts
hoeft hij nooit te Loeken naar een
bedieningsschakelaar, die schakelaars
zijn allemaal verlicht. De dashboard-
verlichting is regelbaar.

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Getint glas, geverniste metallic lak, licht
metalen wielen. zonnedak.

Electrisch bedienbare portierramen
zijn standaard op de AX 14 TZS
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UIT BETERE IDEEEN

ONTSTAAN BETERE AUTO'S.
De stelregel waar Cu roën door alle jaren

heen altijd vanuit is gegaan is dat uit betere
ideeën betere .uuo's omstaan. l lcigecn
betekent dat bij Citroen voortdurend wordt

gezocht naar betere technieken en nieuwe
toepassingen. Eigenzinnig? Misschien wel.
maar er zijn voorbeelden te over die aanto-
nen dat Citroen 11'-1 aanvankelijke schroom-

ja, zelfs ongeloof - door anderen in de auto-
mobielbranche is gevolgd.

Wist u bijvoorbeeld dat Curoën de
eerste was die de auio 111el voorwiclaandrij-
ving in serieproduktie maakte'! En dal
Citroen als een van de eerste de betekenis
ontdekte van de aërodynamische vorm van

dc auto en dele ook ging toepassen'! En dat
de introduktie van de hydropneumatische
vering indertijd wereldnieuws was'! En dal
dil veersysteem ook vandaag nog wordt
beschouwd als hel beste en niet te cveria-
ren.

Toch lijn hel nooit de ideeën op zich/elf
Zij worden alleen dan uitgewerkt en toege-
past als lij de veiligheid. de zuinigheid en
hel comfort bevorderen. Kortom, voor een
hetere <lUIO. Ook kwalitatief Om haaruuro's
ook op dit punt lol de beste tc latcri beho-
ren. heen Citroen op grootscheepse wijle
gcinvesteerd in betere en geheel nieuwe
produkt iemetnoden.

Met daarbij een strenge controle tijdens
de fabricage voor hel bewaken van een con-
stante kwaliteit. Op veel plaatsen in til:
fabriek en in elk produktiestudium worden
de verschillende onderdelen gecontroleerd
en getcst. Maar niet alleen tijdens de pro-
duktie. AI in de ontwerpfase wordt er alles
aan gedaan om problemen later in de prak-
tijk te voorkomen. Voordat cr ook maar één
onderdeel wordt gefabriceerd. cr ook maar
één bout of moer wordt aangedraaid moet



het Lijn deugdelijkheid hebben bewezen. In
dit hele proces - van concept tot en met de
produktie - i.., de computer vandnng de dag
een onmisb.uu instrument: van het loeken
nnar de g.cring..,lc lucht \\ eer-tand lOl en 11101

dat van dl' vpanningcn op de ver ...chillcndc
m.ucrialcn.

De BX GTi 16 klepper is goed voor
een adembenemende topsnelheid
van maar liefst 218 echte kilometers
per uur. De wagen accelereert in niet
meer dan 8,2 seconden vanuit stil-
stand naar 100 km/h I

Citroën ontwikkelde het prototype
ECO 2000 als voorbereiding op de
ontwikkeling van de nieuwe AX.

CFBOUWD VOOR EEN LANG .
•\CTIEF LEVEN.

Tijdens de produktie wordt nicts aun het
toeval ovcrgcl.ucn. De rr.odcrnstc nutoma-
ti ...cring-aechuicccn en de slimste robotten
letten de carrosserie in elkaar. Snel en
betrouw b. 1<.1 1". /0 ook bij de fabricage van de
motoren. Geavanceerde technologie en
CQmpLHCr lorgen voor een nauwkeurigheid
die lijn uitwerking niet rui-t op de J1l0lO-
rischc prestaties, Roest behoort lot een \,111
dl' grootste \ ijandcn \1111 de auto er is bijna
geen lilbrikant ah Citroen die er 70 \ cel aan
doet om dat te \OO1"\..o111cn.

DiJ[ begint bij dl' keuze \an het 111et;.dL
die zeer overwogen en volgens strenge
eisen wordt bepaald. Vervolgcm krijgt hel
een speciale .uni-rocst behandeling. Dan
wordt het casco gereinigd. ontvet cn onder-
gedompeld in ecn b'H.1 V,IJl .dnkfosfa:u.
l lierna volgt het kataforese-proces. bij een
temperutuur V~1Il 18{PC. waarin elk carros-
seriedeel 111cl een beschermende vcr!1:tag
wordt bedekt. Want de auto wordt in zn

~ geheel in een groot lakbad gedompeld,
-. waarin met behulp van elektrische polariteit
::'pla<ltscn worden bereikt die nict toeganke-

lijk zijn tijdens spuiten of andere conv ent io-
nelc behandelingen.

De gehele onderkant en de kwetsbare
• binnenkant van de sparborden worden nog
.. eens met een antisteenslaglaag bespoten_,,"re i om bescherming te bieden tegen opspat-
! tenel grint.

En dan aflakken. Eerst wordt een clcc-
t rostarische primer door robotspu itcn opge-
bracht cn vcrvolgens bij 140 oe gemoffeld.
Hierna volgen twee laklagen kruiselings
opgebracht 0111 een gclijkrn.uigc dekking te
geven en daarna gemoffeld op 130 oe voor
een sterke hoogglans. Metallic lakken en
zwart hebben een extra gluns nodig. De
auto's met dele lakken krijgen nog een trun-
vparant \ cruislaagje om een diepe glan-, te
gc\cn
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KI 111{ I ()()I( CdI\IWIK.
111 1()7 I;UHIcIl voreten Ciuncn ... ver-

koctu I .mdcu 111121 /ccr uiteenlopende kli-
1lj;ll()I()~i"Lhl.' ()1]]"\:llllllglh.:dl'l1. Opd.u lij
Ik hL'jHH(\ Ingl.'ll vun -,memende kou 101

In 1111...,(111.' ten 1pcm ru reil 1..'11 \ ochughcid
I.. II 11 I 11..'11 doorvta.m. worden /0,:. ook omlcrdc
1110..'1.."">\h;IITC Ollhl:lIllhglh.:dcn J:!1.'1I:...,1. \);\:11'-

toe worden ;1;111 het etude v.m uc produktie-
h.md enkele \\ illckl'urig geku/en ;IUIO ....

d;mgl'\\l'IL'1l \(101" een prol'rril \;111 j()'n

111.lIO!) f., 111.

IHlll\\'lr\ IINIJI I()IKW,ISI.
Ik' PIIlllicr'J:!"'I'''\ leeft nog -,tcrk hU

(1Irol;ll. llvt pr(l!()l~I'L' 1('0 211!)!) \\;1'\

O\l'T,d \\,1:11" hel w crtl tcntuungcvtch! een
"1..'11'.;1110.:.Nier alleen door /ill1 rUluri...,ti,che
en LlII .. r-,l J:!1'\lI'ool1lIijlHk \OI"m, 111:1:11"

omd.u het een k.uucu klunr rijdh.trc .nuo i"
die pl,l.lh hil..'dt :1,111\ I\.T pLNlIlLIl 1..'11 1..'1..'11

hcn/mcv crhrutk hee-lt \:111 3,51/100 km
11.~X.clJ hll 1..'1..'11cnr-r.uuc "Ildhcld \.111l)O
~1l1/U en \\,1,11\,111de 1L'1..'r Idgl.: (\-\\.I:lnk

\ ,111O,~I 1111'l..'lll..'lpl0111 (lPI111'I"~Llil~L pn:"I:I-
lIL'" lL' teeeren

11 i'- \\IIIJIII(I IKI SIRIIC I-NI I.
I )l' (11\1 Il;11 il~Ll1ll'IHl1g;IIlI",1111' lil

I urop.r 0111\ .u hllll,1 I ().()(fO ollilï;";k "l'l"\ 1(1..'-

.rd-c ........c II "::11I" d.mrmcc een \ :111 lil' ~rOOhll' ~

(1IIWiN I I ISIN(;.ICIII 1(1
l kunt IHI~ hij (Îlroên· ....cigcu lc.t -,I..'-

Ill.l.lhl"ll.IPilli lc.r-cn. hij Cï II I{. I h:l \001-

de-cl \.111 ll':I"II1l,'. I....d.u u op lil..' cent 11:llI\\-

kl'lIl,g weet \\:11 tI\\ k1l1l1111..'1l'1"PI"II" I". ()ok

d.tI I" c...'11 .r-pcct \.111 \ l'ilig 1..'11comton.rbc!
rijdcn. lcdere CillUl;Il.lg"::lll kan u.rtlc infur-
I1Ultl' (l\l'l Il':hltlg \ 1..'1"1 I"I..'J..ken

11 11ICdll111liJ()l( IIII~
\ I HIr.tI ruct het IH Ig \ lp dl' \ l'tllglll..'ld \\ 01"-

lkll lIL' :IUlo·" .1,111lIL' 1\\;I:lr"ll' tcvt-, 1111t1Lr-
\\Orpl'l1.

I kt p:I lgil·r ....g..::dl'l..·llc hl'"l:I:ll uil een
\ c tll):!.lll,id k (I(l i. Oll1gL \ I..' 11 don I" k 1"1..'uk c I10-

I1l'" du- hil 1..'1..·11hOhing dl' I..'I..'r,,1l' vchuk
npv.mgcn. Hovcndicu 111!"g! de Ilpql'lIillg

\,111 het ....IULlI·1..'r \ oor d.u de he -,tuurder in
1(1'11gcv.tlnict Iq:l'11 til' -,tuurkolnm \\OI"dl
pctlruk t. onut.u dLIl' tijden ....de -,l·hllJ.. \:111

IlI..'I11 \\ I..'l,'.k111J..t.

Ik 1111110ll'l1lijl1 d\\.Ir"fl'pl.l,lhl /OtI:11lij

hueen hOhll1g 111111Lll'rtunk kchjk de [1.1"":1-

),'.1L'I""rUi1111l'hl 11ncnd n ngcu.

C()\IIIIRI I~ IIIIIC;11I1I1 C;IIr\
"I \11 ,.

IIIJl'\\d lIL' IILII1l),'.I..'11 leer luvucu-, aan-
\(lL'lcn,lll'''cllllll\\L Cilroên dil niet :,1" een
lu vc. I1UII" ul-, een nood/n.rk. w.m: l'en
hcvtuurdcr dil' 111l't ~;tLl\\ vermoeid raakt.
kmpt minder k.m-, ongclutkcn te 111:IJ..('11.

Ook het crgouomi-ch OI1I\\L'rp \:111 heL
111....uumcnu-npancct dr:I:lgl 11iL'rL()I..' bij. II
rijdtmeer untxp.mncn :11"de hL'diening \:1Il
liL' 1111..'('''\gebruikte -chakcl.crr-, binnen \ in-
gcrtophcrcik liggen /onccrd.uhcr vtunrlov-
gdllL'l1 bchoef te worden.

In Aulnay, een van de modernste
autoproduktiecentra ter wereld,
wordt de AX gemaakt
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Een intercooler
zorgt voor nog
betere prestaties
van de ex Diesel
Turbo 2.



~CitrOën filialen.

~Citroën automobielfabrieken. ,
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I
TECHNISCHE
KARAKTERISTIEKEN

t MOTOR
Type benzine

carburateur
4 in lijn

954
8.2, I
70 x 62

30,8 (42)
5200

69,0 (7.1)
2400
water

AXIOE

Aantal cilinders
Cilinderinhoud in cnr1

C om pressieverhou ding
Boring - slag in mm
Max. vcrmogen in kw (DIN in pk)
bij toeren/min.
Max. koppel In Nm (nü,g DIN)
bij toeren/min.
Koeling

OVERBRENGING
versneüingsoak Mechanische bediening

Aantal versnellingen vooruit 4

STUURINRICHTING (tundheugcl l
Aantal omwentelingen stuurwiel L
van links naar reelus 3.5 35

Draatctrkctstraattusscn trcuorrs ill=":-':-:- 4".6_1_5_-----l H~15

OPHANGING/REMMEN/
BANDEN
Ophanging

Remmen ischc rcgchng.
rcn/mg achter.

3.5 3,15 3.15
4.615 5.100 5.100_~-----'C--'--~_

3.15
5.1()~

-I onafhankelijke wieten. \ ooras pseudo \Ic Pherscn
achteras: geirokt ...en drangarmen en dwarsgeplaatste torsiesrav

voor: schijven in de wielen. Achter: trommels in de wielen met automat
Voor- en achtercircuits onafhankelijk in X. Vacuümbekrachtiging en beg

135170 R 13 MXL 135170 R13 MX+135170 RI3l\IXL 155170 R 13 :'-IXL 155170

USTING
Gctrunsistonsecrd Gemmsistortseerc Gcuunsistorisecrd Gctranststorisccrd Gcuun

12 V-ISO A
I

12 V-150.'\ 12 V-ISO ti. 12 V -150 A 11 \
750 W - 50 i\ 750 W -50 A 750W-50A 750 W - 50 t\ 750 \

I

- f--

5 5 5 5,,'
( t-'" 27J 21J 273
crgckl.rpt 668 668 668 668 -----+
RD\\' gvc , 637 674 674 686
lllrdcd~1 418 4 (( 4 (( 429

1055 1085 J085 1115 (

td/bcrcrnd 320/500 320/600 320/600 3451700 34
I 35/50 42/50 42/50 49/50 4~
stuurder)

140 1581161 1581161 168
21.1 18.5118A 18.5118A (7,8
-t0.2 34.9134.7 34,9/34.7 33.7
20,8 13.2/12,9 13.2112,9 ( 1.4

I

EN I

held 4. ( 4.2 U 4.4
h..:id 5_9 5.9 5.9 6.2

6,0 6.7 6.7 7.3

ers) 36 36 36 43

,n

RI3 t-.IXL 165/65 RIJ ~lXLHanden voor cn achter

ELECTRISCHE UITR
Ontsteking
Accu
Wis~elSI roomdynamo

sictonsccrd
- 150 A
V -50 A

Get mnsi-tonsccrd
12 v -150 /\

750 W - 50 1\

INHOUDEN
Aanlall..itplaalscn
Inhoud van de korfenuimre in ril
met achtcrbank in normale st.me
met achterbank-rugleuningen nc

256
627

256
627

+

709
416
1125

J:'i41700

(80
16.8
.11.2
9.3~

4,9
6.(,
7.6

43

GEWICHTEN (in kg)
Rijklaar (exclusie! bC~1uu nlcr} -
Nuttige bclasuug (inclusief bcsu
TOI.tal belast ge\\ icht
vtax. aanhangcrgcw ictu onbcrcn
\1,1>.. dn.Jk op trckhuak/impcriaa

686
429
115

51700
9/50

PRESTATIES (uitsl, be
Max. snelheid in km/h
400 m staande suut in sec.

1000111 staande start in sec.
0- 100 km/h in sec.

168
17.8
ru
IIA

BENZINEVERBRUIK
(in liters/IOOkm)
bij 90 krn/h gestabiliseerde snc!
bij 120 km/h gestabiliseerde snel
bij stadstraject

4.4
6.2
7J

--f-
INHOUD VAN DE
BENZINETANK (in lit 43

dl c-vcrsnetttngsbak ats "c xtra" 111 rner auto up rijklaar gewicht.

$(. Schone tnotor zonder kal:t!) vuor

1-- 900<A--l

I T
670 (I')

135518) t1 590(8)

1
\---1550--1

1
eso

1,IJ) b,",SI

I k in rood gedrukl.:' m.ucn 11.111.;llh;lIlh:liJk \ ;111
het 11100Iel,in gcnngc mil": ,ill\IJh:nd

(1)) tussen wielkasten (E) vloerlengte (I) deuropening

Achtcrfcurung \\..:ggdI.1PI
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o Serie 6Exlra o Accessoire AX UITRUSTINGEN
SERIE-UITRUSTINGEN AX 10E AX 11E AX 11RE AX 11TRE AX 14TRs AX I4TZS AXGT
Annsteunen/bergruimten achter D D D D D D D
Verdraaibare centrale luchtmonden D D D D D D D
Asbak voor D D D D D D D
Enkele symmetrische sleutel D D D D D D D
Verlichte verwarmings- en veruilatiebedienina D D D D D D D
Kilometerdagteller D D D D D D D
Oruwaseming van de ziiruitcn D D D D D D D
Plaats voor autoradio D D D D D D D
Achteruitrijlamp D D D D D D D
Stoffen stoelbekleding D D D D D D D
Luchtaanjager met 2 snelheden D D D D D D D
Flessehoudcr in ponleren D D D D D D D
Diagnose aansluiting voor B_D.I~ D D D D D D D
Moquette vloerbedekking D D D D D D D
Kofferbekleding D D D D D D D
waarschuwingsticht stlituae voorremblokken D D D D D D D
Waarschuwingslicht remvloeistofpeil D D D D D D D
waarschuwingslicht motoroliedruk D D D D D D D
waarschuwingslicht koelwatertemperatuur D D D D D D D
Handrem controlelicht D D D D D D D
Choke controlelicht D D D D D D D
Gelaagde voorruit D D D D D D D
SPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Armsteunen/bergruimten in oortieren D D D D D
Sigarenaansteker + verlichting asbak voor D D D D
Plafonierschakelaar in zijpertieren D D D D
Hoofdsteunen voor 0 D D D D
5-Versnellingsbak L::. L::. D D D
Handschoenenkastje met deksel D D D D
Afsluitbare benzinetankdep 0 0 0 0 0 D D
Beschermstrips op de flanken D D D D
Gordels achter 0 0 0 0 0 0 0
Asbak achter D D D D
Toerenteller D D
Middenconsole met bergruimten D D D D
Verstelbare rugleuningen voor D D D D D D D
Gedeelde rugleuning achter met hoofdsteunsclcidina L::. L::. L::. D D
Kofferverlichting D D
Wieldoppen D D D D
Ruitewisserlsproeier achter L::. D D D D
Ruitewisser met 3 snelheden waaronder een interval D D D D
Mistachterlicht D D
Kofferbekteding op zijwanden D D
Getint glas L::. L::. L::. L::.
Lichtmetalen velgen (vier) L:;Il) L::. L::. L::.
Elektrisch bedienbare portierruiten + L::. L::. D L::.centrale deurvergrendeling
Elektrisch verwarmde achterruit D D D D D D D
Make-upspiegel in rechter zonneklep D D D D D D D
Analoog klokje (met wijzers) D D
Digitaal klokje D D
Metallic lak (gevernist) L::. L::. L::. L::. L::. L::. L::.
Lak (gevernist) zwart L::. L::. L::. L::. L::.
Halogeen koplampen D D D D
Banden 155170-13met grote wieldoppen dJ L::. D D
Handgreep rechts voor D D D D
Ilandgrepen achter D D D D
Radio-uitrusting {antenne, coax!ul kabel en bedrading] L::. L::. L::. L::. L::. D D
Binnenspiegel met dag- cn nachtstand D D D D D
Van binnenuit vestelbare buitenspiegel D D D D D
Van binnenuit verstelbare passagiersbuitenspiegel D D
Resetbare dashboardvcrlichting D D
Hoedenplank DIJ DIJ o(]) D D D D
Bergvakken onder dashboard D D D D D
Koelwatertemperatuurmeter D D
Openklapbare achterzijruiten D D D D
Zacht bekleed stuurwiel D D D D
Waarschuwingslicht minimale benzinevoorraad D D D D
waarschuwlogsticht motoroliepeil D D
Waurschuwingslicht koelwaterpeil D D
Mistlampen voor D
Kaartleeslampje D
Open dak L::. L::. L::. L::. L::.

(11 met bunden van 155170-13 (21 met grote wieldoppen IJl bagage-afdekking
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,\IIJ-:R\()L'J)IGI: SER\'ICE.
Boeken met lacrurccruidcn van

rcpanuic-, en orutcrhoudvwcrk.u.rmhc-
den. die met grote lorg lijn sumcngc-
stcld en door I-ran"ic vcr/ckcringsnuun-
-chappijcn als l11a"hl,lI' worden gchan-
tccrd, geven n.iu« "CLI rig de Iactu reen ij-
den ;1<\11 \;\11 alle ingrepen die een auto
kan ondergaan. U kunt dc/c bocken
altijd ruudplcgcn en om nadere uitleg

GRATIS IIULP O:"J)I:R\\'I:(;.
\10c111 ll\\ Citroen lijdcn~ het ccrvie

jaar. 0111 de een of andere reden 'Itil
komen te staan, wegens een storing
waarvan de reparatie door de garantie
wordt gedekt. dan '01111 de dichtsthij-
Lijnde Citroen agent u te hulp. U hoeft
maar IC bellen en hel k01111voor elkuur
Gr.uis. Waar LI ook bent in I:uropa.

CITROËN J\NTI-CORROSII'
GARANTIE

Citroen garandeert u\\ nieuw c auto ()
jaar legen v.m binnenuit optredende
corrosie. onder voorwaarde dal de car-
rosserie op gezette tijden \\ ordt gein-
spcctccrd en C\ cniuclc schade \\ ordt
hersteld.

vragen.

CITROËN G.\R'\NTllè.
Citroen voelt 11cl1 vcrantwoordelijk

\ oor alle auto"" die de <ho« ro0111 vcrla-
ten. En blijft /ich vcrantwoordelijk voc-
lcn.

\';lI1daar de Citroen gar.uuic. Een
royale garan.ic in dl' stijl die Citroen

I j,\AR TOTALE GARANTIE.
De garantie op uw nieuwe Curoën is

een totale garantie. Dat wil leggen op
onderdelen 10\1 cl als op arbeidsloon.
Twualf volle maanden 1<1I1g, ongeacht
hel aanlal gereden kilomeiers.

Stempel Citroen-agent:

,\RBITRAGE \'/\N ANWB.
LJc Citroen garantie la.u geen enkele

ruimte voor misvcrsumdcn. Toch IOU-

den beide partijen 0111 een of andere
reden elkaar weleens een keertje niet
kunnen vinden. In dat geval kunt u een
beroep doen op de ANWB voor een
bindende uitspraak.

Citroen is daaraan gebonden. u ook.
Een alles/ine., eerlijke regeling.
Nl

DE JONG ~ CITROËN
STATENWEG 5-7

EMMEN - 05910-22330

Dele folder i...samengestekt in de lomer \;.111 1987 en betreft dcrhnlvc de modellen 19:-::-:,
Citroen behoudt zich het recht \ oor 0111 tu ...scniijdsc \\ ijzigingcn dan te brengen in de uitv oe-
ring van haar ;'IUlO\. De gegeven', in deze folder kunncn du-, nooit .ü-, bindend worden
beschouwd.
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