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N
ahet succes van de 3~

en S~deursAX met ben-
zinemotor is men bij
Citroen niet op zijn lau-
weren gaan rusten.

Integendeel, men heeft het
Axprogramma uitgebreid met
een versie met dieselmotor. Niet

DE NIEUWE AX DIESEL,
WERELDKAMPIOEN ZUINIG RIJDEN.

zo maar een dieselmotor: 's
werelds zuinigste diesel in zijn
categorie, met een verbruik van
slechts 3,6 liter per 100 km bij een
constante snelheid van 90 km/h.

Onder een zeer schuin aflo-
pende, aërodynamisch gunstige
motorkap gaat een lichtmetalen

motor schuil met bovenlig
gende nokkenas, ongeacht

de ciIinderi nhoud: 1124
cm', of 1360 cm' voor

benzinemotoren en
1360cm.' voor de cl icsel-

motor. Het motorenpro
grarnrna van de AX biedt
een nog niet eerder
gerealiseerd prestatic-
en verbruiksniveau. Dit
is het resultaat van een
uitzonderlijke aérody-
namische vormgeving

en een gewicht/vermogen ver
houding die cle AX zijn soepel-
heid en een levendigheid vcrlc-
nen, waardoor hij zich volkomen
thuis voelt in stadsverkeer, maar
ook zijn mannetje staat op de
grote weg. AI is de AX zuinig en
bescheiden in afmetingen, hij
komt niets tekort aan interieur-
ruimte, die bijna 60% van het
totale oppervlak van de wagen
beslaat en plaats biedt aan 4 à 5
inzittenden en hun bagage.

Zijn robuuste constructie,
lichte en nauwkeurige besturing
cn zeer flexibele vering waarhor-
gen een veilige wegligging, zelfs
op slechte wegcn, en een on ver-
anderd goede koersvastheid. Nog.

een veiligheidselement: alle
AX modellen zijn uitgerust

met een rembekrachtiger.



De AX is gemakkelijk en niet
duur in onderhoud. Aan het
aspect van onderhoud en repara-
ties is speciale aandacht besteed.

Hij hccfr slechrs elkc 25.000 km
een onderhoudsbeurt nodig. ter-
wijl de motorolie elke l2.500 km
moet worden ververst (onder-
houdsbeurt elke 20.ClOOkm. met
elke 10.000 km olie verversen
voor de ui1voeri ng met d ieselmo-
tor) Metzijn uitstekende kwalitei-
ten op hel gebied van vermogen,
zuinigheid, veiligheid en ruimte
kan de AX zijn concurrenten
ruimschoots :tan.

Studie van de
ergonomie met
behulp van
computer
(CAD), waar-
door belmoge-
lijk is de
problemen op Ie
lossen betref'
fende de
optimale plaats
valt bediening
en uitrusting.
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IN HET INTERIEUR
GAAT HET OM DE PASSAGIERS.

DAAROM IS DE AX
RUIM, COMFORTABEL EN PRAKTISCH.

E
en wagen wordt niet
alleen gebruikt voor het
vervoer van personen,
maar ook voor veel van
hun persoonlijke bezit-

tingen. Een gewoon handschoe-
nenkastje of een hoedenplank is
niet voldoende. Het interieur van
een AX biedt verbazend veel
ruimte. Er is voor alles een plaats.
De interieurruimte is zeer inge-
nieus ingedeeld: talloze opberg-
mogelijkheden zijn aangebracht,
zoals zelfs een plaats voor een fles
in de portieren va n de 3-deurs AX.
Alle beschikbare ruimte werd
benut om met het maximurn aan
comfort plaats te bieden aan 4 3 5
personen en hun bagage. Bij een
inhoud van 273 dm' hoeft
men de bagage niet in de
kofferruimte te prop-
pen. Te meer
omdat men
enkel de
rugleu-
ning van
de achter-
bank naar
voren hoeft te klappen om een
bagageruimte met een inhoud

van 668 dm' te krijgen. Meestal
zijn kleine personenwagens
sober uitgerust. De AX daarente-
gen is leverbaar in verschillende
uitrustingsniveaus. De topmodel-
len van het programma zijn
bepaald luxueus, maar ook de
basisuitrusti ng V,1Il de goed-
kopere modellen ontbreekt het

niet aan luxe. Op ergonomisch
gebied werd niets aan het toeval
overgelaten bij het ontwerpen
van het interieur: hendels, knop-
pen en controle-instrumenten
zijn zeer overzichtelijk en makke-
lijk bereikbaar opgesteld. Dank zij
een eenspak-g stuurwiel zijn de
ronde meters in het instrumen-
tenpaneelmakkelijkafte lezen. Er
is een groot aantal controlelam-
pen die de bestuurderdirect infor-
meren of waarschuwen omtrent
de mechanische toestand van de
wagen.

De ontwerpers hebben zeer
veel zorg besteed aan het uitzicht,
met als resultaat een indrukwek-
kend ruitoppervlak. Ook is de
bereikbaarheid van de achter-
bank van de 3-deurs versie gron-

dig bestudeerd en door ecn zeer
eenvoudige beweging kan de
voorstoei naar voren worden
gekanteld voor een gemakkelijke
instap achterin.

Zonder op enigerlei wijze
afbreuk te doen ,1<111 zijn kwalirei-



De vorm van de achterklep levert een lage drempel,
waardoor de bagage makkelijk kan worden ingeladen.

ten op aërodynamisch of esthe-
tisch gebied of de passieve veilig-
heid (bescherming bij aanrijdin-
gen), heeft de AX een van de
meest gunstige verhoudingen
interieuroppervlak/totale opper-
vlak, geldend voor kleine
wagens, n.l.: 3,13m'/5,43 m '. Dit
komt neer op een interieur waar-
van het oppervlak bijna 60% van

het totale oppervlak van de
wagen bedraagt. Zijn bescheiden
buiten maten (totale lengte
3,50 rn, kleine overbouw) zijn
een voordeel bij het parkeren en
in de stad.

Door de in delen neerklapbare
rugleuning achter kan de
bagageruimte naar Wel1S worden
uitgebreid. (extra)



DE AX,
DOOR TOEPASSING VAN DE NIEUWSTE

TECHNIEKEN EEN GEMAKKELIJK
TE ONDERHOUDEN WAGEN.

tioneerde lijmtechnieken wor-
den toegepast. De achterklep
bestaat uit een ruit die aan het
onderste polyester gedeelte is
gelijmd. De direct op de carrosse-
rie gelijmde voorruit vergroot de
stijfheid van de structuur en
draagt bij tot een opmerkelijk
gunstige Cx.waarde. Het realise-
ren van een kort voertuig met
aërodynamische eigenschappen
die zich kunnen meten met die
van langere wagens, is een presta-
tie waarvan menig ingenieur ver-

~teld staat! De luchtweerstands-
coëfficienr (Cx) van de AX
bedraagt slechts 0,31. Een verras-
send lage waarde voor kleine

-Wagens De hellende motorkap,
de spoilers voor en achter, de
gelijmde voorruit, de afwezigheid
van uitspringende regengoten
dragen elk hun steentje bij tot het
verminderen van de luchtweer-

D
e AX wordt vervaar-
digd met gebruikma-
king van geavanceerde
technieken, waarbij de
produ kriemcrhoden

zodanig worden uitgekiend dat
met de juiste materialen een
hoogwaardige kwaliteit wordt
verkregen. De AX is de eerste in
serie geproduceerde kleine
wagens, waarbij synthetische
materialen en de meest gcpcrfcc

-- -

Aerodynamiscbe proeven in de
toindturtnel voor betere
prestaties en lager brandstof-
uerbruile.

De acbteruuel-
ophanging met
torsievering
beeft geen
nadelig effect op
de inhoud oan
de bagage-
ruimte.

stand. I3ij hoge snel heden is de
aerod yna rn ische vorm n iet alleen
gunstig voor hoge prestaties en
een laag verbruik, maar ook voor
een stil interieur en een stabiel
weggedrag. De vering van de AX
strijkt alle oneffenheden in het
wegdek glad. De ~
ophanging met
torsievering is



motor zijn zeer grondige studies
voorafgegaan met betrekki ng tot
thermische en mechanische
belastingen. De motorophanging
van de diesel van de AX omvat
een hydraulischc steun die een

uitstekend filter
vormt voor tril-
Iingcn. Als op-
lossing voor de
problemen bij
winterse tempe-
raturen is een
systeem voor
het filtreren en
voorvcrwarmen
van dc dicsel-
brandstof inge-
bouwd in de
motor. De die-
selmotor va n de
AX is dan ook
stil, betrouw-
baar cn krachtig
en omdat hij
licht is, levert hij
een soepele aan-
drijving van de
voorwielen en
een makkelijk te
bedienen bestu-
ring.

zodanig geconstrueerd, dat deze
geen nadelig effeet op de inhoud
van de bagageruimte heeft. Het
AX-programma bieclt een grote
keuze op het gebied van moto-
ren: 4 verschillende motoren.
waarvan één diesel. De benzine-
mororen zij n va n Iich tmetaal,
hebben een door een getande
riem aangedreven bovenlig-
gende nokkenas en zijn uitgerust
met rransistorontstcking.

Voor de mororen is een beroep
gedaan op de nieuwste techno-
logieën: ZLI igers met verm inder-
de wrijving en tuimelaars van
een zeer lichte legering. Deze
nieuwigheden staan garant voor
een uitstekend motorrendement
en hogere vermogens bij een zeer
redel ij k verbru ik. Het grote
nieuws van de AX betreft de die-
sel motorvan 1360cm'. Her iseen
diesel met indirecte inspuiting en
aluminium motorblok met ver-
wisselbare cilinderbussen. Hij
weegt maar 12,8 kg meer clan de
benzinemotor met dezelfde cilin-
derinhoud, wal slechts een
geringe gewichtstoename is voor
een di escl.

Bij de ontwikkeling van de
motor is uitgebreid gebruik ge-
maakt van de computer, met als

resultaat dat allerlei verbeterin-
gen werden aangebracht en hulp-
functies konden worden geïnte-
greerd zoals de systemen voor
olieafscheiding en carrervcntila-
tie. Aan de constructie van de

Doorsnede van. de nieutoe Dieseltnotor





HET 'AX'-
UITRUSTINGSNIVEAU

EXTERIEUR
Een ruim interieur, rotsvaste

wegligging, geen hinderlijk
motorgeluid en optimale veilig-
heid, dat moeten volgens Citroen
de uitgangspunten zijn bij het
ontwerpen van een compacte
auto. Het zijn essentiële punten,
waaraan elke auto in feite zou
moeten voldoen. Aan verdere
persoonlijke wensen met betrek-
king tot het interieur of het exte-
rieur kan worden voldaan met
een keuze uit de verschillende
uitrustingsniveaus. De AX in de
eenvoudigste uitvoering is een
prima auto, meer luxe en/of meer
motorvermogen maken er een
nog betere auto van. De uitvoe-
ringen met twee portieren, en
zeker die met vier portieren, zijn
echte familie-auto's. Veelen goed
toegankelijke binnenruimte
wordt gecombineerd met de
wendbaarheid van een compacte
auto. Alle modellen zijn uitgerust
met een veilige, gelaagde voor-
ruit, achterruitverwarrntng en
een bekrachtigd remsysteem.

AX11E
De AX DE heeft dank zij een

55 DIN pk leverende motor van
1124 cm' een topsnelheid van 158
km/h Zuinig is deze uitvoering
ook.

Rijden met een constante snel-
heid van 120 km/h kost u aan
brandstof niet meer dan 5,9 liter
per 100 km. De banden maat is
135/70 R13 MXL.

Zelfs het standaardmodel is uoor-
zien van acbterruituerumrming.



HET AX-
UITRUSTINGSNIVEAU

INTERIEUR
Er zijn veel compacte auto's te

koop. Met de Citroen AX kiest u
het modernste Europese ontwerp
uit de compactklasse. U waant
zich in een veel grotere auto. Ver-
geet vooral niet om plaats te
nemen op de achterbank en con-
stateer dat, mede dank zij de
uithollingen in de leuningen van
de voorstoelen en de uitgekiende
vorm van de bodemplaat, de
beenruimte royaal is. In het dage-
lijks gebruik zult u zekerde talloze
bergvakjes (ook in de portieren)
in het interieur waarderen.

Zelfs de eenvoudigste AX-
modellen zijn zeer compleet uit-
gevoerd.

De voorstoelen zijn bekleed
met comfortabele stof en hebben
verstelbare rugleuningen. De slo-
ten van de veiligheidsgordels zit-
ten aan de stoelframes. De gordels
zijn hierdoor gemakkelijk om te
doen en bieden extra veel be-
scherming. De leuning kan wor-
den neergeklapt om de bagage-
ruimte te vergroten. Er is veel
zorg besteed aan de vormgeving
van het dashboard. De belang-
rijkste bedieningshandels en
knoppen zitten onder direct
handbereik. Het zicht op de
instrumenten (waaronder een
nieuw ontworpen snelheidsme-
ter) is optimaal dankzij het enkel-
spaaks stuurwiel.

VOORNAAMSTE EXTRA'S
Geverniste metallic lak, hoofd-

steunen vóór en een radio-uitrus-
ting (antenne + bedrading).





HETR-
UITRUSTINGSNIVEAU

EXTERIEUR
De AX-modellen met een R in

de type-aanduiding zijn zeercom-
pleet uitgevoerd. Zij onderschei-
den zich onder andere va n de
standaarduitvoering door be-
schermstrips op de flanken, een
beschermstrip op de achterklep
en matzwart gemaakte dorpels.

Aan de buitenzijde zorgen wiel-
doppen voor een extra fraai uiter-
lijk. Verwarming en een wisser/

sproeier op de achterruit zijn stan-
daard. De kopers van een AX in
de Ruitvoering hebben een rui-
mere keuze uit de lijst met opties.
Zo is er bijvoorbeeld een vijfver-
snellingsbak leverbaar.

AX 11 RE
De 1124 cm' motor van 55 DIN

pk geeft deze AX een topsnelheid
van 158 echte kilometers per uur.
Maar dat merkt u niet aan het
brandstofverbruik. Bij een con-
stante snelheid van 120 km/h
komt de AX 11 RE met 5,9 liter

brandstof 100 kilometer ver. Het
interieur is gebracht op het com-
fortabele niveau, dat behoort bij
de R-uitvoering. De bandenmaat
is 155/70 RB MXL.

AX14 RD
De AX Diesel, jongste telg van

de AX-familie, vormt een belang-
rijke aanvulling van het pro-
gramma. De lichtmetalen motor
van 1360 cm! met bovenliggende
nokkenas levert zijn maximum
vermogen van 53 DIN pk bij 5000
tpm en een maximum koppel van



8,6 mkg bij 2500 tpm Zijn maxi-
mum snelheid bedraagt 155 km/h
en hij accelereert in 14,3 secon-
den van 0 naar 100 km/ho Zijn
recordverbruik ligt op 3,6 liter
per 100 km bij 90 km/h, zodat hij
met zijn brandstoftank van 43
liter inhoud een uitzonderlijk
grote actieradius biedt.

HETR-
UITRUSTINGSNIVEAU

INTERIEUR
Van binnen herkent u de AX in

R-uitvoering onder andere aan de
deurbekleding in verschillende
kleuren, de vloerbedekking die
zich uitstrekt tot in alle hoeken en
speciale bekledingsstof met Qua-
drus-rnotief Het stuurwiel is
dik bekleed met prettig aanvoe-
lende kunststof. In het dashboard
bevinden zich een aansteker en
een analoog kwartsklokje. De
voorstoelen hebben verstelbare
rugleuningen en hoofdsteunen.
Ze bieden iedereen een comforta-
bele zit. Bij de driedeursmodellen
komt de stoel automatisch terug
in de uitgangspositie nadat hij

De Rruituoeringen bebberi
standaard een ioisser/sproeier
op de achterruit.





naar voren is geklapt om een ach-
terpassagier doorgang te ver-
lenen. De achterbankleuningkan
iets naar voren worden versteld
teneinde de bagageruimte te ver-
groten. Een in twee delen neer-
klapbare achterbank is als extra
leverbaar. De voorportieren zijn
voorzien van armsteunen. De
achterpassagiers hebben hun
eigen handige opbergvakjes. Er is
een van binnenuit verstelbare
buitenspiegel en de binnenspie-
gel heeft een anti-verblindings-
stand. Verder is de auto uitgerust
met hoofdsteunen vóór.

VOORNAAMSTE EXTRA'S.
Gescheiden achterbank, gever-

niste metallic lak, radio-uitrusting
(antenne + bedrading) en een 5-
versnellingsbak.

De achterbankleuning kan iets
naar voren toordengelearueld
om de bagageruimte te vergroten.



HETTR-
UITRUSTINGSNIVEAU

EXTERIEUR
De AX in de TR-uitvoering is rij

keiijk voorzien van extra's. Zo
bezit dit type een ruirewisser met
rwce snelheden en intervalscha-
keling. De achterramen kunnen
worden geopend voor een effec-
tieve ventilatie. Aan de buiten-
zijde herkent u de TH. onder
andere aan de brede bescherm-
strips en aan de in carrosserie-
kleur uitgevoerde grille. De 3-

deursrnodellen bezitten zwarte
raamlijsten.

Halogeen koplampen zijn stan-
daard en dat geldt ook voor een
mistachterlamp. De linker buiten-
spiegel kan van binnenuit wor-
den versteld.

De koper van een AX TH. heeft
bovendien een ruime keuze uit
het programma extra's.

AX 14 TRS
Wat doen 65 DIN pk's met een

sterke, lichte en gestroomlijnde
AX-carrosserie? Dat merkt u in dc

AX 14 TH.S.Test de acceleratie die
mogelijk wordt gemaakt door de
1360 cm' motor en de perfecte
vijfversnellingsbak: van 0 tor 100
km/h in slechts J 2,2 seconden.

De topsnelheid bedraagt 172
km/ho Het brandstofverbruik bij
90 km/h constant is 4,3 liter per
J 00 km. De banden maat is 155/
70 H.13MXL.

AX14 TRD
Deze behoort tot de top van de
AX-ll1odellen met dieselmotor.
Deze motor weegt maar 12,8 kg



meer dan de versie op benzine,
hetgeen maar weinig is voor een
diesel. Hij levert een vermogen
van 53 DIN pk, en van 0 naar 100
km/h accelereert in 14,3 secon-
den. Het verbruik bij 120 km/h
constant bedraagt slechts 5 liter
per 100 km.

HETTR-
UITRUSTINGSNIVEAU

INTERIEUR
De AX in TR-uitvoering heeft

een middenconsole en een uitge-

breid instrumentarium met
onder andere een analoog
kwartsklokje en een waarschu-
wingslampje dat aangeeft wan-
neer het tijd wordt om te tanken.
De binnenverlichting wordt
bediend door de portieren. De
aansteker en de asbak zijn ver-
licht. Het portier aan de zijde van
de voorpassagier is voorzien van
een handgreep annex armleu-
ning. De voorstoelen hebben
hoofdsteunen. Onder het dash-
board zit een pa kjespla n k.

Vooral op lange ritten zult u de
royale binnenruimte van de AX

Uitklapbare achterramen
standaard op de AX 3-dellrs
in de Tic-uituoering.



4-

en de vele nuttige opbergvakjes
waarderen. Grotere voorwerpen
stopt u natuurlijk in de ruime
bagageruimte. Ze worden door
een hoedenplank onttrokken aan·
nieuwsgierige blikken.

De radio-uitrusting, bestaande
uit een antenne en bedrading, is
standaard op deze toch al zo com-
plete AX.

VOORNAAMSTE EXTRA'S.
Electrisch te bedienen voor-

portierrarnen, getint glas, ge-
scheiden achtcrstoelen, gever-
niste metallic lak, lichtmetalen
wielen.

Eenhandschoenenkastje met
klep is standaard in de TR.

De Tlë-uituoeringen. bezitten
extra ventilatie-openingen in hel
dashboard.
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AX. GT EXTERIEUR
Deze auto verdient met recht

de naam Gran Tourismo. De AX
GT is in staat om topprestaties te
leveren en beschikt over een bij-
zonder complete uitrusting ter
verbetering van het rijcomfort en
de royale binnenruimte.

De 1360 cm' motor haalt adem
door de dubbele carburateur die
is gemonteerd op een ruimbeme-
ten en voorverwarmd inlaat-
spruitstuk. Het afgegeven motor-
vermogen bedraagt 85 DIN pk.

Extra koppel bij lage toerental-
len is goed voor een pittige accele-
ratie of voor comfortabel kruisen
op hoge snelheid.

De topsnelheid van de GT
bedraagt 180 echte kilometers per
uur en de acceleratie van 0 tot 100
km/h kost niet meer dan een
seconde of tien. Voor en achter
zitten stabilisatorstangen. De
'lew-profile' MXL-banden heb-
ben de maat 165/65 R13.



AX GT INTERIEUR
Wie de AX GT slechts beoor

deelt op z'n sportieve prestaties,
doet de auto tekort. GT betekent
ook: heel veel rijcomfort. Het
nieuw ontworpen dashboard is
uitgevoerd in zijdeglanzend
zwart en grijs. Extra ventilatie-
openingen links en rechts vullen
de centraal geplaatste luchtroos

te l'S aan. Er is een uitgebreid con-
trolelampjespaneel en een duide-
lijk afleesbare toerenteller. In de
specialedakconsole is een handig
kaartleeslampje verwerkt, als-
mede een digitaal kwartsklokje.

Op de weg ervaart men de uit-
stekende steun van de speciale
sportstoel met verstelbare hoofd
steunen. Onderga het zitcomfort
van het bij elke temperatuur com

fortabele velours, wat ook op de
achterbank met gedeelde leuning
is aangebracht.

U zult zien dat deze Gran Tou-
rismo zich aan de buitenkant
onderscheidt van dc overige AX·
modellen door z'n speciale, gcdis-
tingeerde kleuren en door het
vele marzwart wat is verwerkt in
onder andere de raamstijlen.

In de voorspoiler vindt u twee
verstralers voor een beter zich t bij
nacht.



Het overzichtelijke dashboard
oerschaft alle informatie die I/.

zich kunt 'wensen.
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CITROEN -
AUTO'S DIE BLIJVEN BOEIEN.

V
cel ideeën die nu zo
vanzelfsprekend zijn
bij de bouw van mo-
derne auto's zijn ont-
wikkeld door Citroën

Natuurlijk de meeste grote auto-
fabrikanten lanceren regelmatig
experimentele prototypen om de
publieke opinie te testen. Of om
technische voorsprong te clai-
men. Bepalend voor Citroen is
dat zij belangrt]kc nieuwe ideeën
altijd vertaalt naa r en toepast in de
praktijk.

De CX bezit niet alleen een per-
lekte aërodynamische vorm en
een nog steeds revolutionair hy-
dropneumatische vering, maar
ook een uniek rem- en stuur-
bekrachuglngssysteern en een
koersvaste voorwielaandrijving.
Zaken die ervoor zorgen dat deze
wagen een keerpunt in de tech-
niek van grote automobtelen
blijft.

Merde BX was Citroen de eerste
fabrikant in de wereld die
moderne synthetische materia-
len toepaste bij de fabrikage van
in serie gebouwde Berlines. Dit
leidde tot cen va n de grootste

gewichtsverminderingen in de
autofabrikage sinds de introduk-
tie van de zelfdragende carrosse-
rie. Wederom zonder concessies
te doen aan de sterkte. De BX
werd ontworpen met behulp van
de zogenaamde CAD (Computer
Aidcd Design)-technieken waar-
door de interieurruimte gemaxi-
maliseerd kon worden. Maar ook
kon hierdoor het aantal onderde-
len van de carrosserie worden
verminderd zodat het gewicht
nog verder kon worden terugge-
bracht. Door de toepassing van
relatief veel robots in de produk-
tielijn werd ook een uiterste preci-
sie bewerkstelligd.

Bij de nieuwe AX-modellen is
het aandeel van robots bij de fa-
brikage nog groter. In de door
computers gecontroleerde pro-
duktielijn bevindt zich een punt
waar het complete dashboard
door een robotarm in de auto
wordt gepositioneerd.

Maar nog belangrijker: door de
toepassing van slimme ontwer-
pen (waarbij wederom de hulp
van computers werd ingeroe-
pen) en het gebruik van nieuwe

materialen, is hel gewicht van de
AX gereduceerd met dat van een
volwassen passagier:

Samen met de uitgekiende
aërodynamische vorm en de
'Iowfriction' motor is dit het
resultaat: één van de zuinigste
auto's die ooit zijn gemaakt'

ClTROËN BX DIESEl.:
MODELLEN. EEN

VERANDERING IN DE
OPVATTING OVER
DI ESELPRESTATIES.

De BX Diesel modellen hebben



het hiaat in prestaties tussen ben-
zine- en dieselmotoren terugge-
bracht. Wam zij combineren de
nicu wstc generatie dicsclmoro-
ren met een opmerkelijk sterke
èn lichte carrosserie. Met als
gevolg dat de nieuwe llX Diesels
bijzonder handelbaar zijn, een
vloeiende rijstijl hebben en een
onovertroffen zuinigheid in
stadsverkeer bezitten. Bovendien
wordt door de flexibiliteit van de
nieuwe dieselmororen het op- en
terugschakelen tOteen minimum
beperkt. En cloor cic cfficicnrc
aërodynamische vormen gelden
al deze prestaties ook bij hoge
snelheden, terwijl dan tevens op-
valt hoc weinig windgeruis waar-
neembaar is. De nieuwste BX-
serie bevat ook een turbodiesel
met intercooler die de turbocapa-
citeit volledig benul. Hierdoor
kunnen veel hogere prestaties
geleverd worden door motoren
met een relatief kleine cilinderin-
houd. De nieuwe BXTurbo Diesel
gebruikt een 1796cm \ motor die
aanzien Iij k meer vermogen levert
dan de op conventionele manier
uangezogen 1900cm \ motor van

de I3XDiesel. Vergeleken met een
'normale' dieselmotor met
dezelfde inhoud, levert deze
nieuwe turbo 50% meer vermo-
gen en ruim 60% meer koppel. De
motor presteen dit bovendien
zonder een exorbitante toename
in brandstofverbruik: een gemid-
delde van 5.9 liter per 100 km
(1:16,9). En door toepassing van
een intercooler benut deze
nieuwe I3XTurbo Diesel zelfs nog
meer van de indrukwekkende
turbornogelijkheden, zodat er nu
prestaties geleverd ku nnen wor-
den door een dieselmotor die tot
nog toe ondenkbaar waren: een
topsnelheid van 180 km/h en ccn
voorheen ongekende acceleratie
vanuit stilstand naar 100 km/h in
10.8 seconden.

DE SPORTIEVE
UITSTRALING VAN DE

NIEUWE AX-MODELLEN
De AX Sport-modellen hebben

hun debuut gemaakt in de meest
prorn inente race-spektakels over

de gehele wereld. En steeds ble-
ken hun prestaties opvallend
goed. Niet zo verwonderlijk als u
beseft dat de laatste stand van de
techniek en de laatste kennis in
autobouw in dit model zijn
samengevoegd.

VERKOOP EN SERVICE
DOOR HEELEUROPA
MET EEN GARANTIE

VAN 6 JAAR
Iedere Citroën wordt in Neder-

land verkocht met een garantie
van 1 jaar op alle mechanische
onderdelen en een garantie van
maar liefst 6 jaar tegen doorroe-
sten van de carrosserie van bin-
nenuit. Maar twee onderhoudsin
speetles per jaar zijn nodig om uw
Cirroen in een absolute topcondi-
tie te houden.

Iedere Citroen heeft een uitge-
breid netwerk van servicege-
richteagenren in ruim 170 landen
achter zich staan. Waar u dus ook
komt, u bent nooit ver van een ter
zake kundige Citroen-agent.
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MEERVOUDIGE SERVICE.
Boeken met factureertijden van

reparaties en onderhondswerkzaam-
heden. die met grote zorg zijn samen-
gesteld en door Franse verzekerings-
maatschappijen als maatstaf worden
gehanteerd, geven nauwkeurig de
factureertijden aan V::'111 alle ingrepen
die een auto kan ondergaan. U kunt
deze boeken altijd raadplegen en om
nadere uitleg vragen.

ClTROËN GARANTIE.
Citroen voelt zich vcrantwoorde-

lijk voor alle auto's die de showroom
verlaten. En blijft zich vcrantwoor-
delijk voelen.

vandaar de Citroen garantie. Een
royale garantie in de stijl die Citroen
eigen is.

ARBITRAGE VAN ANWB.
De Citroën garantie laat geen

enkele ruimte voor misverstanden.
Toch zouden beide partijen om 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 alleszins eerlijke regeling.
:\L

lJAAR TOTALE GARANTIE.
De garantie op uw nieuwe Citroen

is een totale garantie. Dar "vil zeggen
op onderdelen zowel als op arbeids-
loon. Twaalfvollc maanden lang, on-
geacht het aantal gereden ki lorneters.

GRATIS HULP ONDERWEG.
Mocht uw Citroën tijdens het

eerste jaar. om de een ofandere reden
sul komen te staan, wegens een sto-
ring waarvan de reparatic door cle
garantie wordt gedckt, dan komt cle
dichtstbijzijnde Citroen agent u re
hulp. U hoeft maar te bellen en het
komt voor elkaar. Gratis. W(l~lru ook
ben tin ELI ropa.

ClTROËN ANTICOJ<ROSIE
GARANTIE

Citroen garandeert uw nieuwe
auto 6 jaar tegen van binnenuit optre-
dende corrosie. onder voorwaarde
dat de carrosserie op gezette tijden
wordt geïnspecteerd en eventuele
schade wordt hersteld.

Stempel Citroen-agent:

Deze folder issamengesteld in het najaar van 1988 en betreft derhal \"C dl' modellen! 989.
Citroen behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de uit-
voering van haar auto's. De gegevens in deze folder kunnen dus nooit als bindend
worden beschouwd.


