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De laatste technologische ontwik-
kelingen zijn toegepast in de Citroën
BX De slanke aërodynamische lijn geef!
de wogen een geheel eigen gezicht,
moor zegt ook iets over de binnenkant.

Alle schakelaars kunt u met uw vin-
gertoppen bedienen. Het accelerotie-
en reactievermogen evenals de soepele
besturing zult u zeker waarderen. Bij
elke snelheid ligt hij even betrouwbaar
en vost op de weg.

Betere materialen.
De BX is de eerste in serie gepro-

duceerde wogen waarbij op grote school
gebruik wordt gemaakt van de nieuwste
kunststoffen voor de niet drdgende cor-
rosseriedelen, zoals de achterklep, de
bumpers, de brondstof!ank met afSluit-
klepje, het ventilatie-inlaatrooster,
de motorkap de achterstijlpanelen.
Kunststaf1s niet alleen veel lichter don
stool, moor ook veel sterker, terwijl het
bovendien niet kon roesten.

Verder wordt gebruik gemaakt van

zeer hoogwaardig stool, met een loog
koolsto(gehalte of a(gewerkt met een
zinklaag om roestvorming te voorko-
men.

Het belang van een lage
luchtweerstand.

De meeste auto-fabrikanten spre-
ken alleen moor over de luchtweer-
standscoëfficient gerelateerd aan het

Lichter, dus minder problemen.
Kunststofis 30 procent lichter don

stool, heef! gunstige sterkte-eigen-
schappen en is economischer te produ-
ceren. Omdat de carrosserie uit minder
delen is opgebouwd, is het aantal noden
en lossen verminderd en daarmede ook
de kans op roestmogelijkheden. Ook is
de carrosserie daardoor sterker. Een
betere gewichtsverdeling is verkregen
door speciaal ontworpen deurstijlen en
een aangepaste vloer, die tevens het
effect van een zijdelingse schok teniet
doen.

Glos iS een van de zwaarste mate-
rialen van een auto. De ruiten zijn in de
BX ingelijmd. Dus ook hier weer een
gewichtsbesparing, ten opzichte van
een conventionele rU/tvatting.



~AVANCEERDETECHNOLOGIE.

profiel van een wagen. Bij de BXis dat
een indrukwekkende 0,34.

Maar omdat een auto een driedi-
mensionaal voorwerp IS, menen wij dat
het product van de luchtweerstands-

coëfficient van het profiel en het
oppervlak, de enig juiste rekenwaarde
is. Met een waarde van 0,63 scoort de
BX veel beter dan andere wagens in
zijn klasse. Dit gegeven reduceert het
brandstofVerbruik bij kruissnelheid.
Aërodynamische vormgeving wordt tot
in de details doorgevoerd. ZelfS de ruite-
wisser van de BX is aërodynamisch
aangezien hij de vorm van de voorruit
volgt als ook de richting van de lucht-
stroom.

U rijdt comfortabeler.
Beladen ofleeg, het maakt de BX

niets uit. Het unieke zelf-regulerende
veersysteem van (itroën gecombineerd
met de eenvoud van Mac Pherson's
voorwielophanging, houdt de carrosserie
altijd iri de stand als tijdens de windtun-
nelproeven, dus de gunstigste.

Stabilisatorstangen voor en achter
voorkomen overhellen van de carrosse-

rie, terwijl de voorwielaandrijving en de
precieze tandheugelbesturing ervoor
zorgen dat de auto bochten neemt alsof
hij over een rails loopt.

De rembekrachtiging met last-

afhankelijke achterremdrukcompensa-
tie zorgt ervoor dat als u moet remmen
u daarop ook volledig kunt vertrouwen.

Geavanceerde technologie heef! er
nog nooit zo mooi uitgeZien als bij de BX
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De BX heeft een hekel aan de
garage. En de tijden, dot hij voor het
normale onderhoud in de werkplaats is,
Zijn daarom heel kort. De benzine-uit-
voeringen worden om de 20.000 km in
de garage verwacht voor een grote
beurt, terwijl de olie om de 10.000 km
moet worden ververst.

De diesel-uitvoeringen vragen een
grote servicebeurt om de 22.500 km.
Een olie-afzuigmogelijkheid zorgt voor
een eenvoudige en snelle verversing. En
nog zoveel andere zaken maken hel
onderhoud von een BX simpel.

De lransistarontsleking zorgt voor
een probleemloze stort, ook bij koud
weer. Tevens spoort het de bougies.
Met een diagnoseslekker kon het
systeem in een keer worden gecontro-
leerd. De koppeling en de remschijven
rondom stellen zichzel( Uwgarage
hoeft hier niets meer aan te doen.

In plaats van schokbrekers die van
tijd tot tijd nagekeken en vervangen
dienen te worden, heeft de BX het
unieke hydropneumatische veersysteem
dot veel comfortabeler en doelmatiger
is. Bovendien heeft u er hoost geen
omkijken noor.

Zekeringen en electrische verbin-
dingen kunt u makkelijk vll1den.Zij zijn
gemakkelijk bereikbaar doordat ze In
een paneel onder het dashboard zijn
weggewerkt.

Voorkomen is beter ...
De aandacht die bij de BX aan

anti-roest voorzieningen is besteed
grenst aan het onwaarschijnlijke. De
carrosserie heeft veel minder lossen. De
roestkansen verminderen navenant. De
hele carrosserie wordt tevens in een
gigantisch bod met beschermende verf
gedompeld, zodat zelfS de meest ontoe-
gankelijke delen een beschermende
loog krijgen: het zogenaamde katafore-
sesysteem.

Een dlognoseconwCl VOOI een snelle controle von het
electrOfllsch (IfClil!
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De meest. strategische plaatsen
hebben een speciale zinkbehandeling
ondergaan, a(gezien van de afdichtIng
van de noden met rexibele kit. De bIn-
nen schermen zijn zo gevormd dot
steenslag geen kans op beschadiging
gee~. Bovendien zijn de bumpers verder
geheel uit kunststof vervaardigd zodat
ze geen lost hebben van kleine schok-
ken tot 10 km/ho

De voar- en achterlichten zijn in
groep aangebracht boven de bumpers.
Een veel betere oplossing don lichten
die in bumpers zijn weggewerkt en kun-
nen beschadigen bij parkeermanoeu-
vres. De lompen van de BX kunnen
eenvoudig en zonder gereedschap wor-
den vervangen.

Een nieuwe generatie motoren.
De meest moderne technologie en

geavanceerde geautomatiseerde pro-
duktieprocessen hebben geresulteerd in
een opmerkelijke keuzemogelijkheid
Zo zijn er 1360 crrr', 1580 cm3 en
1905 cm3 benzinemotoren die zijn ont-
worpen met prestatie en zuinigheid als
Uitgangspunt.

Tevens zijn er technologisch hoog-
staande dieselmotoren. U hoort ze
hoost niet, tervvijlze gelijke prestaties
leveren als de overeenkomstige benzi-
nemotoren.

De BX-motoren hebben, hoe ver-
schil/end onderling ook, een aantal
zaken gemeen. Zij z~n betrouwbaar,
doelmatig en bijzonder onderhouds-
vnendelijk.

Veilig voor passagiers.
Niet ol/een wordt veel aandacht

besteed aan de auto zelf moor ook aan
degenen die er in njden. De computer
ontwierp daarom een Interieur dot is
opgebouwd uit een veiligheidskooi Zekeringen. hondlg onder het dashboard
omgeven door kreukelzones die de aa'gebracht.
eerste schok van een eventuele aannj-
ding opvangt.



VERRASSING: DIT IS DJ
De basis BX is alles behalve simpel

qua uitvoering. Vergelijk 'rn eens met
andere wagens in zijn prijsklasse en u
ziet dat de BX met zijn 5 deuren en 4
ruime zitplaatsen zich niet laat vergelij-
ken.

Prestaties en zU/ni?heid gaan hand
in hand bij de 1360 cm motor die 62
DIN pk levert met de 4-versnellingsbak.

Zijn 155 km/h als top is een heel op-
merkelijke prestatie als ook het ben-
zineverbruik van 5,6 1/100 km bij 90
km/h constant. (1 : 17,8)

Goedkoop Jawel, maor dat zou je
zeker niet zeggen als je de BX van bm-
nen ziet. Een stoffen bekleding, op 2
manieren verstelbare stoelen, hoofd-
steunen, kortom volop comfort dat alle-

maal bijdraagt aan het gevoel dat u in
een veel duurdere wagen rijdt.

Let u ook maar eens goed op wat u
standaard in de BX aantreft. Onder
andere een gelaagde voorruit, halogeen
koplampen, een enkele ruitewisser
annex sproeier met 2 snelheden en in-
terval, alsmede een verwarmde achter-
ruit.



EGOEDKOOPSTE BX.
Er is bovendien voldoende plaats

voor uw bagage. 444 dm3 bagage-
ruimte die kon worden uitgebreid tot
moor liefSt 907 dm3, wanneer de rug-
leuning van de achterbank wordt neer-
geklapt Om het u gemakkelijk te
maken, bedient u met één sleutel het
contact, de deuren (inclusie( de kaffer-
kiep) en het tankdopluikje.

Voornaamste extra's: Geverniste
metallic 10k, radio-uitrusting, MXL bon-
den met grote wieldoppen, opklapbare
achterzitting.

BX 14 E.
Dit model biedt mechanisch meer

mogelijkheden don het basismodel:
de P60 dm3 motor die 72 DIN pk

levert brengt u met de 5-versnellings-
bok die standaard is, noor een top van
163 km/ho Van 0 -100 km in 13,5 secon-
den en een benzineverbruik van 5.5 1/
100 km bij 90 km/h constant (1 : 18,2).

Voornaamste extra's: Geverniste
metallic 10k, MXL bonden, grote Wiel-
doppen, opklapbare achterzitting,
radiO-Uitrusting.
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DE5-DEUJRS DIE
HET WAARMMKT.

BX 14 RE.
De BX 14 REgeeft de BX-serie

weer een heel andere dimensie. Vooral
als u hoge eisen stelt oan de laadrUimte,
dan wordt u op uw wenken bediend
Want wanneer de ochterbank volledig
is neergeklapt hebt u 1444 dm3 laad-
ruimte, Inclusief vlakke bodem. Een
respectable hoeveelheid ruimte! Afge-
zien van een groot laadvermogen blijft
de BX 14 RE een wogen met stijl.

De strips op de ~anken bescher-
men niet alleen de carrosserie maar
accentueren nog eens de (rooie lijn van
de auto. 'Me prijs stelt op comfort waar-
deert de luxueuze stoelen die zijn afge-
werkt met een smaakvolle bekleding.
Zo ook de geloogde voorru.r, halogeen
koplampen, verwarmde achterruit, het
quartz digitaal klokje, de dokantenne
en drie luidsprekers voor perfecte
geluidsweergave. Bij de BX 14 REstan-
daard.

Zoals bij de BX 14 E hoolt ook de
14 RE met zijn 1360 cm3 motor met de
standaard 5-versnellingsbak een top
van 163 km/h en een acceleratievermo-
gen van 0 -100 km/h in 13,5 seconden.
Het benzineverbruik is 5,5 1/100 km bij
90 km/h, constante snelheid (1 : 18.2).

Met één enkele sleutel bedient u
het contact, de deuren (ook de achter-
klep) en het tankdoplUIkje.

Luxe die u er bij kunt bestellen?
Voornaamste extra's: Getint glos,

hoofdsteunen achter, lichtmetalen wie-
len, MXL bonden, grote wieldoppen,
geverniste metallic 10k, ruitewisser +
sproeier op achterruit, electrisch
bediend schuifdak.



BX 16 RS.
Als u een beeye auto(reak bent,

dan is de 1580 cm motor met zijn 92
DIN pk op uw lijfgeschreven.

De electronische ontsteking en de
automattsche choke zorgen voor een
rappe start en een minimum aan
onderhoud.

11.3Seconden vanuit stilstand tot
100 km/h IS een primo prestatie, een
top van 173 km/h, terwijl de BX16 RS
het helemaal bij u maakt als u weet dat
de 5-versnelflngsbak standaard is even-
als de low-profile MXL banden die voor
een perfecte grip op de weg zorgen.

De beschermstrips over de gehele
lengte van de auto, de (rooie wieldop-

pen waar je mee voor de dog kont de achterdeuren hebben ruime opberg-
komen en de halogeen koplampen vakken en u trefl een quartz klokje aan
maken deze wagen tot een bolide. en drie ingebouwde luidsprekers voor

De stoelen en de achterbank zijn uw favoriete geluidsinstallatte.
voorzien van een attractieve bekleding, Voornaamste extra's: Getint glos,

._VOORELKWEGDE~



BX 19 D.
De diesel die meer kon, beter rijdt

en langer meegaat don zijn collega's In

dezelfde prijsklasse. De speciaal ontwik-
kelde 1905 cm3 motor levert moor liefst

~ENELKE LADING.

hoofdsteunen achter, stuurbekrachti-
ging, rUitewisser + sproeier op achter-
run, automatische versnellingsbak, air-
conditioning, electrisch bediend schuif-
dak.

65 DIN pk, trekt in 15.5 seconden op
van 0 -100 km/h en heeft een top van
157 km/ho

Zijn zuinigheid zal u aangenaam
verrassen, met zijn 5-versnellingsbak,
4,7 1/100 km om precies te zijn bij
90 km/h constant (1 : 2;,3) Onder-
houdskosten zijn ook geminimaliseerd
aangezien hij om de 22.500 km voor
een grote onderhoudsbeurt in de
garage wordt verwacht.

Voornaamste extra's: Geverniste
metallic 10k, stuurbekrachtiging radio-
uitrusting, airconditioning.
Hel unreke zelfregulerende veersysteem van Cru-oen
verJoag de wogen om het aankoppelen von de
oanhanger te vergemakkelijken. Zet 'rn vervolgens
weer In rIjstand,



BX 16 TRS.
De sportieve 1580 cm3 motor met

5-bok levert 92 DIN pk. Hij accelereert
van 0 -100 km/h In 113 seconden en
hee~ een top van 176 km/ho

Prestaties die nauwelijks in uw por-
temonnee hoe~ te voelen: 5.5 1/100
km bij 90 km/h en 7,01/100 km bij
120 km/h constant (1 . 18.2 resp.
1 .. 142)

Zo vast als de wagen op de weg
ligt, zo comfortabel IS zijn rijgedrag donk
zij het zel(regulerende veersysteem
Zijn 10w-pro~/e MXL banden zorgen
voor een extra grip op de weg, terwijl de

Het dUidelijk oîïeesoorc Instrumen-
tenpaneel biedt u alle Informatie vla b0-
voorbeeld een speciaal ontworpen snel-
heidsmeter. een electrlsche oliepeilme-
ter, een lineaire electronische toerentel-
ler en een waarschuwIngsdiagrom voor
als u uw deuren met goed hebt geslo-
ten. Tevens krijgt u voor en achter elec-
trisch bedienbare ramen die dank zij
een simpele toets open en dicht gaan.
Maor de 16 TRS kan nog luxer.

Voornaamste extra's: Getlflt glos,
hoofdsteunen achter, lichtmetalen wie-
len, stuurbekrachtlgll1g, HI-fi Uitrusting.

rembekrachtiging met lostafhankelijke
achterremdrukcompensatie u ol het
remvermogen gee~ dat noodzakelijk IS.
En wel zeer direct i

automatic, geverniste metallic 10k, air-
conditioning, electrisch schUifdak.

BX 19 TRD
Een sublieme combinatie van luxe

en een meuwe generatie dieselmotoren.
Wat docht u van 65 DIN pk donk zij
zijn 1905 cm3 motor die in 15.5 secon-
den van 0 -100 km/ho accelereert met
een topsnelheid van 157 km/ho Een ver-
bazingwekkend brondstofi;ebrUik van
4.7 1/100 km bij 90 km/h (1 ..21,2).
Een grote onderhoudsbeurt om de
22.500 km

Stuk voor stuk cijfers waar u toch
wel even stil van wordt. Cijfers die voor
een zeer belangrijke kostenbesparing
zorgen.



IMA SAMEN KUNNEN GAAN.



GAZITTEN EN GENlEI



BX 16 TRS/BX 19 TRD.
Ofu nu de BX16 TRS ofde BX19

TRD kiest, het comfort blijft hetzelfde.
De stoelen zijn stevig, maar comforta-
bel. Bovendien instelbaar in vrijwel elke
stand en voorzien van hoofdsteunen.

Uw passagiers achter zullen ver-
rukt zijn van de brede stoelen met
neerklapbare armleuning. De mooie
gerune stoffen bekleding van de stoelen
en de achterbank bedekt ook de bin-
nenkant van de portieren.

Zes lucht-openingen zorgen voor
een krachtige ventilatiestroom. Per slot
van rekening is een goede ventilatie
een van de eerste vereisten in een
moderne wagen. De passagiers achter
worden van irisse lucht voorzien door
een in het midden geplaatst ventilatie-
kanaal.

U zult uw ogen niet geloven als u
de achterbank neerklapt. Het bruik-
bare vloeroppervlak beslaat dan maar
liefSt 1455 dm'. Niet mis voor een luxe
wogen.

Verder hebt u centrale ponserver-
grendeling. interieurverlichting bij het
openen van elk portier. een verstelbaar
kaartleeslampje en van binnenuit ver-
stelbare buitenspiegels, zowel links als
rechts.

Voornaamste extra's: Getint glas,
hoofdsteunen achter, lichtmetalen wie-
len, stuurbekrachtiging, Hi-FI Uitrusting,
automatic, geverniste metallic 10k, air-
conditioning. electrisch bediend schuiF
dok.

Airconditioning voor uw relscom(ort
Een overzlch[elijk dashboard.

De automatische 4~versneihngsbQk met de laatste
technische snufjes
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BX 19 GT
Zonder twij(el is de BX 19 GT

supersnel, moor door blij~ het niet bij.
Hij stuurt strak en reageert snel. Het
zelfregulerende veersysteem van
Cltroën tekent hiervoor in combinatie
met de geavanceerde aërodynamische
vorm en de low-profile NiXV bonden die
voor een niet te evenaren wegligging
zorgen.

Wat docht u verder van de stuur-
bekrachtiging die een perfecte besturing
mogelijk maakt.

De cijfers spreken voor zich bij de
19 GT Een 1905 cm3 motor die 105 DIN
pk levert. Een 5-versnellingsbak. Een
top van 185 km/ho In 9,2 seconden op
100 km/h, vanuit stilstond.

Het instrumentenpaneel combI-
neert traditionele woorden met de
laatste technologieën. De bekende
snelheidsmeter bijvoorbeeld, naast de
toerenteller en met een waarschuwings-
systeem voor niet goed gesloten portie-
ren. Alle schakelaars zijn met de vinger-
toppen te bedienen.

U overziet alles in een oogopslag.
U leest het oliepeil a( als u stort.

Stoelen, Uitgevoerd
In luxe zwart/grijs velours



SECONDEN OP100 KM/H.
De ex 19 GT maakt een einde aan

het sprookje dot een sportwagen geen
luxe wogen is. Dot zult u direct zien
als u achter het nieuw ontworpen
stuur zit. De zitplaatsen zijn bekleed
met een exclusieve zwart/grijze
velours die samen met de hoofdsteu-
nen alle comfort en steun geven die u
wensen kunt. Luxe en ruimte vullen
elkaar prima aan.

De spoiler achter, de geïntegreerde
mistlampen, sportieve velgen en een
fraaie rood/zwarte striping geven de
wogen een heel 'racy' uiterlijk. Een
proefrit kan u echter pas echt duidelijk
maken waarom de ex 19 GT wel iets
heel speciaals is.Zoals bij alle eX-uit-
voeringen geven het lage gewicht en de
aërodynamische vorm de wagen een bij-
zonder slonk uiterlijk die geen moeite

heeft. met zijwind. De extra motorische
kracht van de wagen maakt u echter
pas echt duidelijk dat de ex 19 GT pres-
teert als een sportwagen.

Voornaamste extra's: Getint glas,
hoofdsteunen achter, licht-metalen wie-
len, boordcomputer, geverniste metallic
lak, Hi-(ruitrusting, airconditioning, elec-
trisch schuifdak.



getest. Maar niet alleen tijdens de
produktie. AI in de ontwerpfase wordt
er alles aan gedaan om problemen
later in de praktijk te voorkomen.
Voordat er ook maor één onderdeel
wordt gefabriceerd, er ook maar één
bout of moer wordt aangedraaid moet
het zijn deugdelijkheid hebben bewe-
zen. In dit hele proces - van concept

••
UIT BETERE IDEEEN ONTSTJ

De stelregel waar Citroen door alle Ja-
ren heen altijd vanUit IS gegaan is dat
uit betere ideeen betere auto's ont-
staan. Hetgeen betekent dot bij
Citroen voortdurend wordt gezocht
noor betere technieken en nieuwe
toepassingen. Eigenzlnnig7 Misschien
wel, moor er zijn voorbeelden te over
die aantonen dot Citroen na aanvan-

kelijke schroom - jo, zelfs ongeloof-
door onderen in de automobIelbran-
che is gevolgd.
Wist u bijvoorbeeld dot Citroen de
eerste was die de auto met voorwiel-
aandrijving in serieproduktie maakte?
En dot Citroen als een van de eerste
de betekenis ontdekte van de aërody-
namische vorm van de auto en deze
ook ging toepassen? En dot de intro-
ductie van de hydropneumatische
vering indertijd wereldnieuws was?
En dot dit veersysteem ook vandaag
nog wordt beschouwd als het beste en
niet te evenaren.
Toch zijn het nooit de ioeeen op zich-
zelf ZIJ worden alleen don Uitgewerkt
en toegepast als zij de veiligheid, de
zuinigheid en het comfort bevorderen.
Kortom, voor een betere auto. Ook
kwalitatief Om hoor auto's ook op dit
punt tot de beste te loten behoren,
heeft Citroen op grootscheepse wijze
geïnvesteerd in betere en geheel
nieuwe produktie methoden.
Met daarbij een strenge controle tij-
dens de fabricage voor het bewaken
van een constante kwaliteit. Op veel
plaatsen in de fabriek en in elk pro-
duktiestadium worden de verschillen-
de onderdelen gecontroleerd en

tot en met de produktie - IS de com-
puter vandaag de dog een onmisbaar
instrument; van het zoeken noor de
geringste luchtweerstand tot en met
dot van de sponningen op de verschil-
lende materialen.

Gebouwd voor een lang, actief leven.
Tijdens de produktie wordt niets aan
het toeval overgelaten. De modernste
automatiseringstechnieken en de slim-
ste robotten zetten de carrosserie in
elkaar. Snel en betrouwbaar. Zo ook
bij de fabricage van de motoren.
Geavanceerde technologie en compu-
ter zorgen voor een nauwkeurigheid
die zijn uitwerking niet mist op de
motorische prestaties. Roest behoort
tot een van de grootste vijanden van
de auto er IS bijna geen fabrikant als
Citroen die er zo veel aan doet om dat
te voorkomen.
Dat begint bij de keuze van het
metaal die zeer overwogen en volgens
strenge eisen wordt bepaald. Vervol-
gens krijgt het een speciale anti-roest
behandeling. Don wordt het casca
gereinigd, ontvet en ondergedompeld
in een bad van zInkfosfaat bij een
temperatuur van 180°C. Hierna volgt
het kataforese-proces, waarin èlk eet-



rosseriedeelmet een beschermende
verflaag wordt bedekt. Want de auto
wordt In z'n geheel in een groot lak-
bad gedompeld, waarin met behulp
van electrische polariteit plaatsen
worden bereikt die niet toegankelijk
zijn tudens spl/lten of andere conven-
tionele behandelingen.
De gehele onderkant en de kwetsbare
binnenkant van de spatborden worden
nog eens met een antisteenslaglaag
bespoten om bescherming te bieden
tegen opspattend grint.
En don het aflokken. Eerst wordt een
electrostatische primer door robot-
spuiten opgebracht en vervolgens biJ
1400( gemoffeld Hierna volgen twee
laklagen krl/lslings opgebracht om een
gelijkmatige dekking te geven en
daarna gemoffeld op 130O( voor een
sterke hoogglans. Metallic lakken en
zwart hebben een extra glans nodig.
De auto's met deze lakken bjgen nog
een transparant vernis laagje om een
diepe glans te geven
Klaar voor gebruik.
In 107 londen worden Citroëns ver-
kocht. Landen met zeer l/Iteenlopende

N BETERE AUTO'S.
klimatologische omstandigheden.
Opdat zij de beproevingen van strie-
mende kou tot tropische temperatu-
ren en vochtigheid kunnen doorstaan,
worden ze ook onder de meest barre
omstandigheden getest. Daartoe wor-
den aan het einde van de produktie-
band enkele willekeurig gekozen
auto's aangewezen voor een proefrit
van zoo 10.000 km.
Veiligheid voor alles.
Vooral met het oog op de veiligheid
worden de auto 's aan de zwaarste
tests onderworpen.

Het passagiersgedeelte bestaat Uit
een veiligheidskooI, omgeven door
kreukelzones die biJ een botSing de
eerste schok opvangen. Bovendien
zorgt de opstelling van het stuur er
voor dat de bestuurder In zo'n geval
niet tegen de stuurkolom wordt ge-
drukt, omdat deze tijdens de schok van
hem wegknikt.
De motoren zijn dwars geplaatst zodat
zij bij een botSing minder makkelijk de
passagiersruimte bmnen dringen.

Comfort en veiligheid gaan samen.
Hoewel de Zittingen zeer luxueus aan-
voelen, beschouwt Citroën dit niet als
een luxe, maar als een noodzaak.
Want een bestuurder die niet gauw
vermoeid raakt, loopt minder kans on-
gelukken te maken.
Ook het ergonamisch ontwerp van het
instrumentenpaneel draagt hiertoe bij.
U rijdt meer ontspannen als de bedie-
ning van de meest gebrl/lkte schake-
laars blilnen vIngertopbereik liggen
zonder dat het stuur losgelaten be-
hoeft te worden.
Bouwen aan de toekomst.
De pioniersgeest leeft nog sterk biJ
Citroën. Het prototype ECO 2000 was
overal waar het werd tentoongesteld,
een sensatie. Niet alleen door zijn fu-
turistische en uiterst gestroomlijnde
vorm, maar omdat het een kant en
klaar rijdbare auto ISdie plaats biedt
aan vier personen en een benzinever-
bruik heeft van 3,51/100 km (1. 28,6) bij
een constante snelheid van 90 km/h en
waarvan de zeer lage Cx-waarde van
0,21 meehelpt om opmerkelijke pre-
staties te leveren.

VOOR ClTROËN ZIET
DE TOEKOMSTER ZEER
COMFORTABEL Uil



TECHNISCHE GEGEVENS BX BX14E BX16RS BX19 GT BX19D
BX 14 RE BX16TRS BX19TRD

Motor 5-BAK AUT, 5-BAK AUT.(TRD}

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 In Ilfn 4 in lijn 4 in lijn

Cilinderinhoud in cr-r' 1360 1360 1580 1905 1905

Boring x slag in mm 75 x 77 75x 77 83x 73 83x 88 83 x 88

Compressieverhouding 9.3" 9.3 9,5: 1 9,3" 23,5: 1

Koeling Water

Max. vermogen ISO 44,6 kW 51.8 kW 66 kW 75 kW 47 kW
5500 tpm 5750 tpm 6000 tpm 5600 tpm 4600 torn

DIN 62 pk 72 pk 94 pk 105 pk 65 pk
5500 tpm 5750 tpm 6000tpm 5600 tpm 4600 tpm

Max. koppel ISO 106Nm 106Nm 135 Nm t58Nm 118Nm
2500 tpm 3000 tpm 3500 tpm 3000 tpm 2000 tpm

DIN 11kgm 11kgm 14.0 kgm 16.5 kgm 12.2 kgm
2500 tpm 3000 tpm 3500 tpm 3000tpm 2000 tpm

Aandrijving

Versnellingsbak Handgeschakeld Handgesch Handgesch. Au\. Handgeschakeld Handgesch. Au!.

Aantal versnellingen 4 5 5 4 5 5 4

Koppeling Enkelvoudige droge plaat, mechanisch bediend (beh. bij automaat)

Snelheid in km/u bij 1000 tpm' 29,57 30,89 33.97 34,27 33,85 36,13 34.27

Besturing Tandheugel (1) bekrachtigd

Aantal omwentelingen sluurwiel
3,76 3,76 3,76 2,83 4,38van aanslag tot aanslag

Draaicirkel tussen muren (in m) 10,90 10,90 10.90 11,23 10,90

Draaicirkel tussen stoepranden (in m] 10.17 10,17 10,18 10,35 10.18

Remmen Schijfremmen op de vier wielen, met gescheiden circuits voor en achter.
Hydraulische bekrachtiging. Lastafhankelijke achterremdrukbegrenzing

Aparte handrembediening op de voorremblokken.

Vering Onafhankelijk op vier wielen, hydropneumatisch McPherson voor en hydropneumatisch
met wreloraaçarrnen achter. Automatische hoogteregeling voor en achter

Torsiestangen voor achter.

Banden 145 SR14 MX 145 SR14 MX 165/70 R14 MXL 165170 R14 MXV 165170 R14 MXL

Elektrische installatie

Ontsteking Transisto ro ntste klng n.v.t.
Accu 12V-175 A 12V-175 A 12V-225 A 12V-225 A 12V-300 A

Wisselstroom dynamo 675W-50A 675W-50A 675W-50A 675W-50A 675W-50A

Ruimte

Aantal zitplaatsen 5 5 5 5 5

Inhoud bagageruimte (in dm3) 444 444 444 444 444

met neergeklapte achterbank 1455 1455 1455 1455 1455

Gewichten (in kg)

Rijklaar gewicht 870 874 930 1013 992 1045 1017

Maximurn belading 510 506 500 427 468 435 463

Maximum aanhangergewicht
zonder rem 435 437 465 507 496 522 508
mei rem 1000 1000 1100 1100 1100 1100" 1100·'

Maximum dakbelasting 75 75 75 75 75

Inhouden (in liter)

Brandstoftank 44 44 52 52 52

Motor- en versnellingsbakolie 4,5 5,0 5,0/1,4 5,9 5,0/1.8 4.6/1,4 5,9

Hydraulisch systeem 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Koelsysteem 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Verbruiken (liters per 100 km)

Constante snelheid van 90 km/h 5,6 5,5 5,5 5,8 5,8 4,7 5,0

Constante snelheid van 120 km/h 7,5 7,1 7,0 7,6 7,5 6,2 6,7
Stadsverkeer 7,7 8,5 8,9 8,7 9,2 6,5 6,5

Verbruiken {1:

Constante snelheid van 90 km/h 17,8 18,1 18,1 17,2 17.2 21.2 20,0

Constante snelheid van 120 km/h 13,3 14.0 14,3 13.2 13.3 16.1 14,9
---

Stadsverkeer 12,9 11,7 11,0 11,5 10,9 15,3 15,4

Prestaties

Maximum snelheid (in km/u) 155 163 176 170 185 157 156

Acceleratie 0-1 00 km (in sec.) 15,6 13,5 11,3 13,8 10,0 15.5 16.2

400 m met staande start (in sec.) 19,5 18,7 17,7 19,3 17,1 19,6 20,1
---

1000 m met staande start (in sec.) 37,2 35,2 32,9 35,6 32,0 36,9 37,5

(1) Hydraulisch bekrachtigde besturing als 'extra' bij BX 16 en 8X 19, Bij BX 19GT serie .
• In de hoogste versnelling. "extra ventilator boven 650 kg noodzakelijk



accessoire 0

BX BX BX BX BX BX BX BX
14E 14RE 16RS 16TRS 19GT 190 19TRO

Instrumentenpaneel

«nometenotaaneuer (6 Clliers)

intensueusreq vert. mstr paneel

Controlelicht accutaacstroom

Controlelicht mistachterlicht

Connoiencru verlichting

Contreiencru nchünqaanwüzers

Controlelicht acruenntverw,

Contrclencht Koetwaterniveau

Comrorencru mororonedruk

Contr.! 'onmiddeltijk stoppen'

Controlelicht alarmverncntmq

Contr.1. slijtage voorremblokken

Contreienent koelwatertemp

Controlelicht voorgloeien

Controle gesloten portieren

lnstr. paneet mei ronde klokken
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Runewisser voor (3 snelheden
waarvan I met Interval)
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Halogeen rnm- en grootlicht

Elektrisch verwarmoe actuenuu

Kindersloten In achterportieren

Atsiuubaar klepje tankdop

Au newrsser/ -sproerer achter run

Automalische versnellingsbak
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serieD extra 6. accessoireO

Uitrusting BX BX BX BX BX BX BX BX
14E 14RE 16RS 16TRS 19GT 190 19TRO
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Comfort en afwerking

o oAanlager met 3 snelheden

Verdraaibare luchtmonden OPZIJ

en midden In dashboard
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Aansteker met verhchlmq

Neerklapbareachterbank (1)

Uitneembare hoedenplank

Hoogteverslelling Zittingen
voorsloeien

Verstelbare rugleUning

Make-up spiegel In zonneklep

Verstelbare zonnekleppen

Stotten stoeibekleding

Binnenverlichting bediend
vla voorportieren

Verlichting In kofferrUimte

Vert. In handschoenenkastje

Moquelle vloerbedekking

Asbak voor (verlicht) en acme

Hoofdsteunen voor (verstelbaar)

Hoofdsteunen achter

Centrale deurvergrend,,'C"Cog"-- _

Getmte ramen en
rolqcrdumjes achter

Tassen In rugleuning veersteeren

Eleklr. bedienbare portierruIlen

Radiounrustmq (antenne.
ziweeters. lcbcococmc'c'I'- _

Mediumspeakers + mengknop
+ hooidaanshntmç
+ 12 V ecrueet (Hifi-Uitrusting)

Altegvakken In achterportieren

Geverruste metaallak of zwarte lak

Verstelbare spot In dak

Centrale armsteun achter

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o o o o o 0

o

o 0

DL+A DL+R

o 0

o 0

0+ 0+
__________ achtel achter

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
oo

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o 0 0 0
o 0 0 0

o 0 0 0

o 0 0 0
o 0 0 0

o ü 0 0

6. (2) 6. (2) 0 0o
o
o
o

o 0

6.V 6.V DV+A DV+A

o o o

o
[',

o
[',

o
o
o
[',

o
[',

o

o
o
o

Handgrepen voor achierpassagiers

Elektrisch schuifdak

165170 A 14 MXL banden, met
grole Wieldop (3)

4 lichtmetalen Wielen mei
165/70 R 14 MXL banden (3)

Boordcomputer
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(1) BX, BX 14 E en BX 19 0 alleen rugleuning. zitting als 'extra', overige modellen rugleuning en Zltltng
(2) In combinatie met getinte ramen en romoronrujes achter
(3) BIJ BX 19 GT: MXV-banden
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Een wijdvertakt service-net.
De Citroën agentenorganisatie in Europa
omvat bijna 10.000 officiële service-adres-
sen en is daarmee een van de grootste!

Meervoudige service.
Boeken met factu reertijden van reparaties en
onderhoudswerkzaamheden. Deze boeken
die met grote zorg zijn samengesteld en
door Franse verzekeringsmaatschappijen
als maatstaf worden gehanteerd, geven
nauwkeurig de factureertijden aan van alle
ingrepen die een auto kan ondergaan.
U kunt deze boeken altijd raadplegen en
om nadere uitleg vragen.

Citroën garantie.
Citroën voelt zich verantwoordelijk voor alle
auto's die de showroom verlaten. En blijft
zich verantwoordelijk voelen.
Vandaar de Citroën garantie. Een royale
garantie in de stijl die Citroën 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.
Citroën is daaraan gebonden, u ook. Een
alleszins eerlijke regeling.

1 jaar totale garantie.
De garantie op uw nieuwe Citroën is een
totale garantie. Dat wil zeggen op onder-
delen zowel als op arbeidsloon. Twaalf volle
maanden lang, ongeacht het aantal ge-
reden kilometers.

2 jaar garantie op het hydropneumatische
veersysteem.
Het hydropneumatische veersysteem van
BX en CX is uniek om het comfort dat het
biedt, uniek door zijn technisch vernuft en
uniek omdat het onverslijtbaar is. Citroën is
dermate overtuigd van de bedrijfszekerheid
ervan, dat u 24 maanden lang totale
garantie krijgt tot een maximum van
100.000 km.

5 jaar garantie op de volgens de ML-
methode getectyleerde delen.
Citroën garandeert gedurende de eerste vijf
jaar na aflevering van elke nieuwe BX de
roestwerende behandeling van de holle
delen van uw auto, onder voorwaarde dat
het daarbij behorende onderhoudsadvies
wordt opgevolgd. Deze garantie dekt het
risico van schade veroorzaakt door corrosie
ontstaan aan de binnenzijde van het
betrokken deel.

Gratis hulp onderweg.
Mocht uw Citroën tijdens het eerste jaar, om
de een of andere reden stil komen te staan,
wegens een storing waarvan de reparatie
door de garantie wordt gedekt, dan komt
de dichtsbijzijnde Citroën agent u te hulp.
U hoeft maar te bellen en het komt voor
elkaar. Gratis. Waar u ook bent in Europa.

Citroën Leasing. (CITER)
U kunt ook bij Citroën's eigen lease-
maatschappij leasen, bij CITER. Het
voordeel van leasing is dat u op de cent
nauwkeurig weet wat uw kilometerprijs is.
Ook dat is een aspect van veilig en comfor-
tabel rijden. Iedere Citroën agent kan u alle
informatie over leasing verstrekken.

Dealerstempel:

)

Deze lolder IS samengesteld in het voorjaar van 1985 en betreft derhalve de modellen 1986. Citroën behoudt zich het recht
voor om tussentijdse Wijzigingen aan Ie brengen in de uitvoering van zijn auto's. De gegevens in deze folder kunnen dus
nooit als bindend worden beschouwd.


