






VERBAZINGWEKKEND
DAT JEVAN WWEINIG

GELDWVEEL
PLEZIER

KUNT HEBBEN.
IJe AX ISongetwijfeld een vrolijke auto met z'n gestileerde

voorkomen en de "Ila.r" van een compacte auto die speciaal

ISgebollwd voor ruplcncr ,\\aar het karakter van de AX

kenmerkt :Ich tevens door een sencueere kant een praktische

combinatie van :ulnlghcld en prestatie Dil resulteert In wat

door autoujdschnûc» wordt omschreven als "een van de

belangruksre compacte auto's van deze eeuw'

GC:len de omvangruke reeks modellen en motoren zult u

gegarandeerd een A.\ kunnen Vinden die precies aansluit

iJlJ tllV wensen llc:c auto kan net zo gemakkelijk worden

Inge:ct voor ecn lange rit op de snclwcg als voor een

s.an Stop wmkcltocr door de stad '1(,1hrer de onovertroffen

:lIlnlghelcl en de lage onderhoudskostcn biJ op en u zult

eren dat de I\X u een combinatie van kwaliteit en plezier biedt

waaraan :ljn nvalen ruet kunnen tippen

Uil 1124 cm; of een 1360 cm' met een maximum vermogen

van 75 pk

Relde bennnemotoren zun vooreren van een monopomt

mjccncsvstecm In combmane met geregelde dneweg

katalysatoren betekent dil, dat de AX benzine motoren

voldoen aan de strengste lil Nederland geldende milieu eisen

Voorts bieden de auto's Uit deze reeks u een keuze uit

verschillende prestatieniveaus De AX GT heeft bijvoorbeeld

een ropsnclhc.d van 178 km/h, tcrwrjl deze biJ een con

stante snelheid van 90 krn/h toch nog een alleszins redelijke

5.21/100 km levert Aan het andere uiteinde van het gamma

bevindt zich de AX 11TE die biJ een constante snelheid

van 90 km h goed IS voor 4.7 I 100 km, terWijl deze auto een

nuiuge topsnelheid van 167 kmh biedt

Afhankelijk van het model beschikt u over een versnel
hngsbak met vier of Vijf versnellingen De versnellingsbakken

worden tijdens de produktie gesloten waardoor de olie

schoner blijft en de auto suller njd: Doordat de mOIOr en

versnellingsbak dwarsgeplaatst :IJn. wordt het gelUid van

de rransrmssie tevens geminimaliseerd

Lage kosten voor service en onderhoud
De icchmo van Citroën hebben alles ondernomen om

ervoor te :orgen dal de AX zo mln mogelijk ujd In de garage

doorbrengt en :0 veel mogelijk lijd op de weg In het

eerste Jaar behoeft lil de garage met meer dan l.S uur aandacht

aan het onderhoud van de AX te worden besleed en ook lil

het tweede en de daaropvolgende Jaren kan worden volstaan

met 2 uur onderhoud

wanneer LI de motorkap oplicht, ZICt u dat alle onderdelen

gemakkelijk toegankehjk ztjn waardoor onderhoud eenvoud:

ger en sneller kan plaatsvmden en u dus tijd en geld bespaart.

De gemiddelde koster van service en onderhoud per Jaar

zIJn dan ook extreem laag Zo laag zelfs, dal vrijwel geen

enkele andere auto 111 deze pnjsklasse er aan kan tippen

Onovertrefbare dieselaandrijving
De vcrbazmgwckkcnd puuge. maar loch ongelaanijk

zutrugc AX 14 lncr diesel haalt met gemak een topsnelheid

van 155 km hen verbruikt biJ een constante snelheid van

120 km h en slechls 5.0 I 100 km Het zurmgs«: resultaat

VJn 3.6 I 100 km wordt bere.kt biJ een constante snelheid

van 90 km h
De 1360 c mi clieselrnoror gebouwd In Tremerv een van

turopa's moderns Ie rnororcnfabncken levert S3 pk biJ

5000 tpm \'001'1 S :1 jn Je JC hl kleppen, de lichtmetalen Cilinder

kop met hel verstevigde motorblok. en de met Siliconen

bedekte alurnuuum zuigers uusrckcnd tegen slijtage bestand

1\0rt0I11, deze alerte. :ulnlgc en duur

zame motor geeft concurrerende

diesels bet nakijken

Keuze uit twee benzine,
motoren

Op het vlak van hel brandstof

verbruik :IJn de hchrmctalcn

hjnmotorcn I11CIeen lage wruvmgs

coefûoem van de f\X het resultaat

van de mcuwste rcchnologlc en

robounecharuca U hebl een kcu:e

Uit twee motonnhouden 60 pk







ZELFS ALS HET DRUK
IS, RIJDT U RUSTIG.

Er is maar één manier om erachter te komen hoe vlot,

positief en aangenaam het rijden in een AX is en dat is door

zelf achter het stuur te gaan zuren en de auto te proberen.

Op deze plaats kunnen wij u echter wel uitleggen waarom het

rijden in een AX zo'n aangename ervaring IS.

Lichter,dynamischer
Van de vele dynamische eigenschappen van de AX mag de

verhouding tussen kracht en gewicht een van de opvallendste

worden genoemd. De AX is 100 kg lichter dan de meeste

andere auto's in zijn klasse omdat gebruik is gemaakt van

lichte, maar toch uitermate sterke polymeren. Hierdoor

heeft de AX 30% minder metaal mee te dragen (vergelijkbaar

met een passagier van 90 kg).

U begrijpt dat de AX dus minder energie nodig heeft om

sneller en langer te kunnen rijden en om die belangrijke extra

kracht te geven waarmee u op de snelweg vol vertrouwen

grote vrachtwagens inhaalt of in druk verkeer problematische

situaties vermijdt. Druk het gaspedaal In en u merkt

onmiddellijk het verschil

Aërodynamisch op weg
De AX heeft een ~.oort aërodynamische revolutie teweeg-

gebracht met een ongëevenaarde Cw van 031 die de I\X

door de lucht laat glijden en de brandstofverspillende lucht-

weerstand verlaagt naar een waarde die tot nu toe ongekend

was voor een compacte auto.

De steil oplopende gelijmde voorruit en het ontbreken van

dakgoten dragen tevens bij tot een drastische vermindering

van de luchtweerstand. Voorts worden hierdoor de prestatie en

stabiliteit verhoogd en de geluidsoverlast geminimaliseerd.

Superieur weggedrag en rijcomfort
De formidabele vering en demping compenseren op effec-

lieve wijze hobbels en gaten waardoor het weggedrag en

het rijcomfort enorm worden verbeterd.

Totale controle en vlotte reactie
De buitengewoon aangename wijze waarop de AX zich

laat bedienen, is voor een groot deel te danken aan de

combinatie van tandheugelbesturing en voorwielaandrijving.

Doordat de auto zich licht maar toch controleerbaar laat

besturen, blijft u te allen tijde de baas. De stabiliteit in rechte

lijn of de weglIgging bij het nemen van bochten verminderen

niet bij sterke zijwind. Voorts is ook parkeren in de kleinste

ruimte of rijden in druk verkeer geen probleem De korte

draaicirkel en het gemak waarmee de auto kan worden be-

diend, zorgen dat de AX voorbeeldig kan presteren.

Voeg hier nog aan toe de direkte reactie op het intrappen

van het gaspedaal, de soepele bediening van de versnellings-

pook en de betrouwbare, ktachtige rem en u begrijpt waarom

de AX zo'n prettige auto is.



RUIMTE IN
OVERVLOED.

achtercompartiment beschikken passagiers

over 129 cm hoofdruimte en 132 cm

elleboogruimte Doordat de motor 111 een

hoek van 6 graden naar voren ISgekanteld,

hebben de passagiers tevens een verrassende

hoeveelheid beenruimte

De stcelendie precies de JUistecombinatie

van comfort en steun bieden, garanderen

dat de passagiers In stijl reizen

Bij sommige modellen kan de achterbank in twee delen wor

den neergeklapt om U extra capaciteit te geven wanneer U

meer bagage dan passagiers wilt vervoeren.

De ruime achterbak ISgrotendeels te danken aan het com
pacte ontwerp van de vering In tegcnstcllmg tot de

conventionele tegenhangers van de AX pleegr het veersysteem

geen aanslag op de 273 dm" laadruimte die door het neer

klappen van de achterbank kan worden vergroot tot een

verbazingwekkende 668 dm'

De AX IS ontegenzeglijk compact maar toch nooit krap.

Dit geldt zowel voor de 3 deurs als voor de 5 deursmodellen.

De modernste computergestuurde ontwerpmethoden zijn

gebruikt om elke beschikbare cem.mcrcr optimaal te kunnen

benuneri Wal, zeker voor een auto in deze klasse,de best

mogelijke verhouding oplevert tussen de ruimte binnen en de

groene buiten

Een nieuwe kijk op de plaarsmg van de mechanische

componenten resulteerde 111 een bunengewoon kort motor

cornpammeru. een rurmtcbcsparende lokatie van de stuur
kolom en een compactere montage van de achtervering

Vanuit de bestuurder gezien
Vanwege de rurmbemcton hoofd en beenruimte waant u

Zich in een veel grolere auto LJ;lIlkziJdie ruimte en de

perfecte steun van de comfortabele stoelen, rijdt u

zelfs de langste rillen volkomen ontspannen. In de

ergonomisch ontworpen cockpu kunt u de pedalen en

schakelaars op eenvoudige wijze bedienen en de meters

gemakkelijk aflezen

Het ccnspaaksstuur dat typerend ISvoor een Cnroèn.
geeft u ongchmdcrd Zicht op het gehele dashboard

U bovmot :Ich 111 elk opzicht 111 een verantwoorde, natuur

hjke rIjhouding met goed Zicht rondom twee essentiële

voorwaarden voor vellig rijden

Voor alles een plaatsje
In de AX wordt alle

ruimie optimaal benut,

waardoor diverse vakjes

en uitsparingen zijn oru
slaan voor het opbergen

van kaarten, boeken,

cassettes. camera's en

Ruim en flexibel
voor personen en
bezittingen

!:lij het ontwerp van de

AX heeft men alles onder

nomen om een lichte, fris

aandoende, rUll11Corngevmg IC

ereeren voor maxrmaal vier

volwassenen en hun bagage. In het

andere voorwerpen

De 3 deurs modellen zIJn zelfs

voorzien van een speciale nessenhouder waar

perfect een liternes mmetaalwater In past







BETROUWBAAR
RIJPLEZIER.

Dankzij de zorg die In ieder stadium van het ontwerp, aan

de ontwikkeling en de produktie IS besteed, staal de AX borg

voor jarenlang rijpleeter Dit komt durdehjk tOl uitdrukking

in de toepassing van de allernieuwste marenalen en geavan
ceerde, comp.uergesruurde produkt.etechnieken. En In alle

maatregelen die roestvorming voorkomen en een consistente

hoge kwa.neu opleveren

Innovatie bij de produktie
In Aulnav een van Europa's technologisch meest geavan

ceerde en In hoge mate geautomatiseerde fabrreken, wordt de

I\X gebouwd voor een lang leven De cartossene bestaat

Uil minder onderdelen, vereist minder laswerk en wordt

geassembleerd door geavanceerde robots Hier hanteert men

een producuesvsreerr dat qua bouwkwalreu en belrouw

baarheld :iJn gelijke me: kent

Kwaliteitsbewaking: een menselijke noot
Mensen die erop toezien dat de I\X voorrdurend aan de

hoogste kwalncnsmveaus voldoet, :Ijn onvervangbaar

\\'11 van Citroen :11'11<111mcnlng dat de mensen die

de auto bouwen ook de beste papieren 111 hUIShebben om de

auto aan een nauwkeung onder:oek te onderwerpen

Op controleposten In elke produknefase zien monteurs er

daarom op toe dat strict aan alle normen wordt voldaan,

De roestdreiging uit de weg ruimen
RoeSI IS de grootste vijand van de auto en de AX weert

zich hiertegen op bunengewoon effecueve wtjze

De niet westende kunstsrc! eauossene onderdelen dragen

hiertoe natuurlijk in belangrijke male bij, evenals het

gegalvaniseerde staal dal voor de zijkant en deurpanelen wordt

gebruik:

De volledige carrossene wordt gewassen, 0111 vet en bedekt

met een roestwerend middel op cmkfosïaarbasrs dal bij 180 C

wordt opgebakken De cartossene wordt VOOrtSgedompeld

111 een elekuostauscb bad Door middel van elekrrrsche

polamen worden :0 plaatsen van een beschermende laag

voornen die op Iedere andere manier onbereikbaar :ouden

blijven

Slratcglsche punten worden bedekt met een extra besener

I11cnJe:lI1klaag en tevens worden de:e uugcbrcid behandeld

met was en nexlbclc afdichrku De onderende van de

drempels van de porlieren wordt met PVC bedekt en op de

neus, de :Ijpanelen aan de voor njde, het onderste gedeelte

van de voorruit en de voorkant van het dak wordt een verflaag

aangebracht die legen steenslag beschermt
Tot slot worden de clektrostauschc grondlaag en de ver

schillende verflagen opgebakken biJ een temperatuur van

I..j() C waardoor de auto een sterke, duurcamc. hoog glan:ende

IJk kriJgt





HET AX-GAMMA
11 14 I~])

T 3 deurs •
5 deurs •

I(/R 3 dcurs • •
.:;d('lIl" •

TR 5 deurs • •

CT 3 deurs •
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KLEINE AFMETINGEN
MAAR GEEN

KLEIN KALIBER.
Wanneer u de II TE kiest, zult u merken dat alle voor-

:lenll1gen het aantrekkelijke uuerl.jk completeren en de

uitstekende kwaliteit van de AX benadrukken, De standaard,

uitrusting van de:e auto, die leverbaar is In een dnedeurs-

of een vrjtdeursunvocnng. bestaat Uit een gelaagde voorruit en

veiligheidsglas, kwartshalogeenkoplampen een mist

achterlicht, rembekrachugmg en een make up spiegeltje voor

U\\' passagier

In het Interieur :orgen de mei dccoraneve Jersevs.of beklede

stoelen (de achterbank kan worden neergeklapt en de voor-

stoelen :IJn verstelbaar tot In hgstand. ervoor dat u altIJd

comfortabel reist. hoe ver u ook gaal.

De I!TE biedt :owel binnen als buuen meer, zoals een

verwa-mde ach.erruu, twee van binnenuit verstelbare

buitenspiegels afsluubare bcncmedop. hoofdsteunen op de

voorstoelen en een aansteker

11(' 1,{'1~ldh,II,' \"'."I,t,'dt"11

:1111 voorrnn vanhoord

steunen en Lh· ]d11\"lh.1I11\

k.m \\,lrdl'lllh:l'r.~(-kl,ll't

Pc v- irm ,111J(' \lt)('I!'I\

hll'lll ("X.], ) dl' ',11-;[(' r.om
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EXTRA STIJL,
MEER COMFORT.

Siersmppen aan de zijkant, een bescherrns: np op de achter

klep en een matzwarte laklaag op de onderkant van de

cartossene zur: een aantrekkelijk en beschermend accent op

de I JTGEen de 14 RD De extra voorz.emngen geven deze

speciale modellen nog meer SIIJl voor een opmerkelijk lage

prus
Verwarmde achterrun. spiegels op de zonnekleppen

(voor bestuurder en passagier), klok. aansteker en een achter

Uil kijkspiegel met annverbhndmgsstand behoren tot de

standaardunrusung De IITGE IStevens uugcrust met een hand

schoenen vak met klep, en een luc hl aanjager met dnc

snelheden

De biJ de auto kleurende raam en deurstijlen helpen een

ontspannende atmosfeer scheppen. Voor uw comïor: ISde

gehele auto voorzien van vloerbedekking en 21Jnhet stuur en

de armleuningen vervaardigd van soepele kunststof De

comfortabele stoelen :IJn bekleed met een sterke stof en de

tot hgstaod verstelbare stoelen voonn :lln uitgerust met

hoofdsteunen De 14 RD tSuugcrust met een

cïûocruc 1.4 lner dieselmotor met

handgeschakelde 5 bak

t't'mh'rt.lb("I,' -tockn

mei h"I't{\\lt'lHl("!1



DOORDACHT MOOI.
Wanneer u de 14TRSen de 14TRD bekijkt ZUil u ontdekken

dat roevoegmg van de leners TR aan de AX betekent dal hel

uurusungsruveau en de verfijnde vormgeving een extra
dimensie hebben gekregen Hel vijfdeurs-ncdel toom dil In de

vorm van een \'101,sportief uuerhjk dal wordt benadruk! door

de cwarte raamsujlen en drempels, en de bescherrnsmps aan

de :lJkanl De 14TRD IS vooreren van fraaie 'full cover" wiel

doppen, de 14TRS uijecue beschik! over grolere "14" wielen,

waarvan hel har: ISatgedekt mei een klernere wieldop

De modellen beschikken cowe) links als rechts over een

van bmnemnt versrelbare :Ijsplegel, een aïsluübare bencme

dop, halogeen koplampen en een rmstachrerhd» voorts

behoren een runewisser mei IIVee snelheden plus mtcrval

sland en een acluerrunewrsser sproeier 101 de standaard
uurusung

Zowel de 14TRSals cle 14TRD :Ijn uttslutenc leverbaar In

5 deursuuvoenng Belde beschikken over een hand,

geschakelde 5 vcrsnellmgsbak

De combinaue van de geweldige dieselmotor en de:e vijf

bak corgt dal de 14TRD op hel gebied van prestaue en

:uInlgheld alle andere aUIO'SUI! :lJn klasse ver achter :Ich

laai

Neem plaats In een van deze modellen en u waant crch In

een grol ere en duurdere aula De ruimte In dil hchre. frisse

inteneur wordt slim benut 1\,perend voor de:e aanpak is de

middenconsole die nog meer opbergrum-te biedt en een hand

schoenenvak met klep







I-iTRS 1-4TRll

13l,(1,\'IOll11 mb,lUt! I( m

,\\1\ \<t'lrn(~CI1 1-.\\ pI-.

.\1:1\ SIll'lht'ld (km hJ

(l j()( 1 kmrso, 1

f{r,llldsll'l\ ('I hnuk . f{II1I1CtlSI,ld I I(l(l km)

l lcr msuumentenpaneel rs ungcbrcrd mct een klok en een

waarschuwingslal11pje dal aangeeft dat het brandslofpeil

laag IS Tevens zijr: de benodigde voorctenmgcn getroffen

voor inbouw van de radio van uw keuze

De combmaue van uitmuntend ztch: rondom en een logl

sche indeling van het dashboard, de instrumenten schakelaars

en pedalen garanderen dat het rijden in dece auto een on:
spannen en aangename ervaring IS

[Je verstelbare voorstoelen met hoofdsteunen zun corn

fortabel maar stevig en de achterbank kan In belde modellen

111 delen worden neergeklapt waardoor de beschikbare

rurrme nog flexibeler kan worden ingedeeld De stoelen zijn

bekleed me: een auracueve, duurcarnc Slof met vrsgraatdessm

die ook voor de gedeeltehjke bekledlllg van de deurpanelen

ISgebrutk:

Verder :lJn voor en achterin hand vallen aangebracht,

bcvmdt zich achterin een asbak en IS dc achterbak ar:~eclekt

mei een hoedenplank.

l"l)\'('11St;I,1I1dc ,g('~('\'('ns !1ehiJt'll ht'lI'('h.klll).! IIp ('('11 'l \('I~lll'1

1111~~h,lk (lh,:c IS ll\'CI'I~i'Il:; ,11 :;t,1I1d,I,II'd \',111.11d(' 1\\ III'CII

1('11\\dkol1lc,\[r.l \'(l(lr

:{lI1111.t!(·d,I.t!('11IS 11('1 cntux:

(hk \,It1_~dl.lrd \!I.IS



DE LUXE VAN
HOGE PRESTATIES.

Alles wat u van een sportieve compacte auto verwacht,

gecombineerd met het superieure uu-usungsniveau van een

luxe auto, dat ISde CT

Dc CT heeft tvpisch het uiterlijk van een auto die ISon!

worpen voor mensen die van autorijden houden, De aura

hccû een voorbumper met i(cmtegreerde rmstlampen, uil'

gebouwde wielkasten, en gcmuc ruiten en stalen 14 II1ch

velgen rnet lóó G51\13,\\:\L 'lage sectie" banden

Andere eremenren die lot standaardunrusnng van de:e auto

behoren, :lIn twee buitenspiegels, een afsluitbare benzine'

dop, een actucrruncwrsser sproeier en conwetend glas

liet sporuevc uiterlijk van de CT wordt overtroffen door

:lIn pres.ar.es De IJGO cm' 75 pk mjccncmotor beeü

n.unehjk een vcrgroot IlllaaispruItstuk, Hierdoor crustaar extra

koppel IJ11een lager toerental hetgeen resulteert lil betere

acceleratie en soepeler rIlgedrag bil kr.nssnelhe:d De soepel

schakclcnd« 5 vcrsncllmgsbak reageen vlot en resoluut

11(' auto laat :Ich prima besturen en de "handelbaarheid" IS

verbeterd door plaJtsll1g van stabihsatorstangen voor en

achter Een dflclenl, belrouwbaar rcmsvstecm garandeert dat

een \rehte aanrakln~ van hel pedaal voldoende IS om de

CT I-criig en :ckcr snelheid IC laren vermmdcren

h .1'.1' IIlH~' , 'I
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Als u een kijkje neemt In het mreneur van de CT kunt u

:Ien dat een lange reis geen :ware reis hoeft te betekenen

Want ondanks het onmiskenbaar sportieve karakter ISnadruk

kehjk aandacht besteed aan het comfort van de mensen die

In deze auto rijden

De stoelen, die rurmte bieden aan vier volwassen personen,

zijn bekleed met weelderig :warte cn rode velours, afgezct

met rode biezer. Dil thema komt terug In de deurpanelen.

de versnellmgspook en het dashboard De voo-stoelen. die

In Itgstand kunnen worden neergeklapt, hebben msielbare

hoofdsteunen en :IJn zodamg gevormd dat ze optimale steun

bieden In rug en :IJ

Val1LIIi de bestuurder gezien, gooit de CT 111 elk opzicht

hoge ogen Op de ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel

heeft u allc bedrcrungsmstrumcnren onder direkt hand

bereik. Het driespaaksstuur ziet er met alleen uitgesproken

sportief Uil, maar laat genoeg rurrrue voor een Uitstekend zicht

op het mstrumeruenpaneel Dit overzichtehjkc instrumenten

paneel bestaat onder meer Uit een toeremeller een koelwater

temperatuurmeter en een groot aantal conuolelarnpjes.

Een van de vele opbergruumen voor kleine bezittingen is het

praknsche handschoenenvak met klep Verder zijn alle

voorztenmgen aanwezig voor inbouw van de radio van uw

keuze Tegen het dak van de auto bevinden Zich een dlgllale

klok en een handig kaartleeslampje

I kt sporucvc stuur biedt

goed ncht op hcrmstru

mentenpaneel In één (log

opslilg :11'1dl: bestuurder

preCieS \\',:11 hiJ \\'11 weten



o Sene 6. Extra 0 Accesserre AX UITRUSTINGEN
SERIEUITRUSTINGEN AX IITE nu AX IITGE nu AX 14 TRS 1111 AX14RD I\X 14 TRD AX GT nu

Asbak voor 0 0 0 0 0 0
1\ rlomererdaetcllcr 0 0 0 0 0 0
Outwasemme \,1Il dc runuren 0 0 0 0 0 0
Achtctuun lamp 0 0 0 0 0 0
Stoffen stceloekledma 0 0 0 0 0 0
Luduaanraeer aantal snelheden 2 3 3 2 3 3
Flessehouder 111 portieren 13 deursl 0 0 0 0 0 0
Diagnose aanstuum J voor BOP 0 0 0 0 0 0
J\'loouelle vloerbedekkmg 0 0 0 0 0 0
Kofferbekledmg 0 0 0 0 0 0
Waarschuwmeshebt sltltage voorremblokken 0 0 0 0 0 0
Waal'sc!1uwlngsllcJll remvloetstofbeû 0 0 0 0 0 0
WJarschuwln'2s1lChl motorohedruk 0 0 0 0 0 0
\\'JJrschu\\-'u1Qsl!cht kcclwatertemneraunu 0 0 0 0 0 0
Handrem controlehebt 0 0 0 0 0 0
Gelaagde \'OOrrU11 0 0 0 0 0 0
Hoedenelank 0(1) 0 0 0111 0 0
SIgarenaansteKer' verhchnnz
asbak voor 0 0 0 0 0 0
Afsluubare tankdon 0 0 0 0 0 0
Beschermsin 1S on de flanken 0 0 0 0 0 0
Asbak achtel 0 0 0 0 0 0
Verstelbare rualeunmzen voor 0 0 0 0 0 0
Wieldoppen 0 0 0(21 0 0 0(2)
sustsctnerhcfu 0 0 0 0 0 0
Elektrisch verwarmde achterrun 0 0 0 0 0 0
1\lake uosorecel In rechter zonneklep 0 0 0 0 0 0
Halcceen koelameen 0 O. 0 0 0 0
Handareep rechts voor (. A 2 handareoen achter) 0 0 O'A 0 O'A O'A
Radio urrusuna tamenne. wa'>:IJI kabel en bedradma) 0 0 0 0 0 0
tunnensorecet met dac en nachtstand 0 0 0 0 0 0
2 van bmncnuu vcrstelbare buuensrueaels 0 0 0 0 0 0
Zacht bekleed stuurwel 0 0 0 0 0 0
Wi1JI'schu\V1I1Qsllchtnummale brandstofvoorraad 0 0 0 0 0 0
Hoofdsteunen voor 0 0 0 0 0 0
SPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Armsteunen achremorneren (5 deurs) 0 0 0
Plafomerschakclaar 111 belde njpomcrcn 0 0 0
S Versnelhnasbak 0 0 0 0 0
Handschoenen kasnc met deksel 0 0 0 0
Toerenteller 0
vuddenconsolc met bererunmen 0 0 0
Gedeelde rualeuruna achter met hoofdsteuneeletdma 6 0 6 0 0
Koûerverhchunc 0
Ranev.tsser s treeter achter 6 0 0 0 0 0
Ruuèvtsser met 3 snelheden waaronder een interval 0 0 0
ccnm glas 6 6(3) 6 6(3)
Lnhunetalcn velzen rvrer: 0 0 6 0 0 6
Flektnscb bedtenbare voerperueren . centrale
Jeuf\'ergrenckllll\: 6(31 6131 6
Afdekbare SDICQeJlll Imker :onneklen 0 0 0 0 0
Analoog kloKa: (met \\'IJ:crs) 0 0 0 0
Dienaal klokje 0
xtctalhc lak tecvcrtustt 6 6 6 6 6 6
l ak teevcrrustt cwan 6 6 6 6 6 6
Regelbare dashboardverttchnna 0
Bcrzvakke» onder dashboard 0 0 0 0 0
KoeI\\atene moerat uur meter 0
Openklapbare achrcrcurutten (3 dcurs: 0
\ elours beklcdma 6(31 6131 0
Snonstuurwrel 0
\.\.:1JrschuWIi1~slllhl mororohepetl 0 0 0
\\aJrschu\\'lngsllchl koelwaterpeil 0
1\\IS1L:ul1 Jen \\X1T 0
Kaanlccslanuuc 0
Ot-en dak 6 6 6 6 6

( 11 I-'>agage Jflll'K~Ill!2
1211\\lddel,gIOOI bClkl\kcl1 hel hart van de 1.4"Wielen
(3) VIP pakket ûeverbaer op 14 TRS en 14 TROl bestaat Uil velours bekleding, zonwerend glas, cerurale deurvergrendeling en elektrisch bedienbare veerannaren



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN AX IJ TE/TGE 101 I AX 14 TRS 101 AX 14 RD/TRD I AX GT 101

1\10TOR

l\rpe benzine benzine diesel benzine
monoootm/tmecue monooorm/tn leetie rnonororru/tniecne

Katalvsator ia geregeld. "U9' ja' geregeld, "U9" n.vt. ja geregeld. "U9"

Aantal cilinders 4 in liin 4 in lïn 4 in liin -'I mhin
Ctlmdertnhoud In elllJ 1124 1360 1360 1360

Compress lever houd Ina 8,81 8,81 221 8,81

Boring slag lil mm 72 x 69 75 x 77 75 x 77 75 x 77

r.'lax vertnoeen 11l k\VIDIN In ok) 44,1 (601 55 (75) 38,3 (531 55 (75)

bil toeren, mrn 6200 6200 5000 6200

Max kcooel In NIll (mk>l: DIN) 87,518,91 104 110,61 83 (8,61 104110,61

bil toeren/min 3800 4000 2500 4000

Koeling vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof

OVERBRENGING

Versnellingsbak TE/TGE Mechamsche bedemng
Aanral versnellmaen vooruit 4/5 5 5 5

STUURINRICHTING (tandheugel)
Aantal ornw stuurwiel van hnks naar rechts 315 315 315 315

Draaicirkel tussen rronorrs lil m 9,23 9,23 9,23 9,23

OPHANGING REMMEN/BANDEN

Ophanging 4 onafhankelijke wielen, vooras pseudo Me Pherson
achteras getrokken draagarmen en dwarsgeplaatste torsiestaven

Remmen Voor schijven in de wielen Achter trommels 111 de WIelen met automatische regehng
Voor- en achrerorcuus onafhankelük In X vacuumbekrachtlama en bearenzme achter

Banden voor en achter 145/70 R 13 j\'IXL I 155/65 R 14 MXL I 145/70 Rl3 "'IXL I 155/65 Rl4 MXL

ELEKTRISCHE UITRUSTING

Ontstekma Cetransrstonseerd Cetransrstorlseerd - Cetranststonseerd

Accu 12 V ISO A 12V'ISOA 12V'3OOA 12 V' ISO A

Wlsselstroomdvnamo 750 \V. 50 A 750 \V. 50 A 750 \V sa A 750 \)..I. sa A

INHOUDEN

Aantal anplaarsen 4 4 4 4

Inhoud van de kofferruunte In dmê mei
achterbank 10 normale stand 273 273 273 273

met achterbank rualeumneen neereeklaot 668 668 668 627

GE\.V1CHTEN (In kl2!

3d sa 3~d 5 d

RIlklaar (exclusief bestuurder) RDWeew 648 668 750 715 730 730

NUtll.\,;Cbelasnog unclustef bestuurder! (]) 492 472 430 435 435 430

Totaal belast gewicht 1140 1180 1150 1165 1160

Max aanhanzerzewicht onbererrd/beremd 320/600 3751700 355/700 365/700

Max druk op trekhaak/tmoenaal 50/50 50/50 50/50 50/50

PRESTATIES runsl bestuurder)

"'Iax snelheid In km. h 167 173 155 178

400 m slaande start In sec 18,4 17,6 18,9 17.5

1(100 m staande start 111 sec 34} 33.1 36,2 32.1
0 100 kmh lil sec IV 10.7 14.3 10,4

I"RANDS1DFV[RBRUIKEN

(1IlIn/IOO km! ([CE norm) TE! TGE

bil 90 km 11 gestabiliseerde snelheid 4,7/4.6 5,1 3,6 5,2

bi] 1ZO km. 11 gestabiliseerde snelheid 6.4/6.3 6,8 5.0 7,0

bu stadstraject 6,8/6,9 7,9 5,2 8.1

INHOUD \'r\t\ DI: BRANDSTOFTANK

ün lucrsi 43 I 43 I 43 I 43

111 met auto op ruklaar gewicht

1--900 (Fi~1

T T
GI(Fi

1351"
1

590(8)

1
1---1550-1

Achlerbank in normale stand

I
1550

1 1300 mini (E)

1510maxi (E)

(6) belasl (D) tussen Wielkasten iE) vjoerlengtc (F) deuropemng 't~~~~=~~::::=,-~~~~:::~!J
Achterleuning weggeklapt

Cutoen behoudt :Ich hel recht voor om tussentijdse WljZlgmgen aan te brengen 111de uuvoenng van haar auto's De gegevens op deze pagina's kunnen dus noo-t als
bindend worden beschouwd
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