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WERKPLAATS
Sleutelen aan de Traction Avant en C6

De tijd heeft niet stilgestaan de afgelopen 65
jaar en dan drukken we ons nog voorzichtig
uit. Kijken we naar de onderhoudsbehoefte van
de Traction Avant (TA) en de C6, dan signaleren
we het eerste grote verschil, een factor 30 maar
liefst! De TA werd om de 1000 km in de werk-
plaats verwacht om het onderstel gangbaar te
houden, de C6 moet pas na 30.000 km naar de
garage om motorolie en het olie- en pollenfilter
te vervangen. En smeren? Nee, vetnippels treft
u op een moderne auto niet meer aan, slijtvaste
materialen maken deze overbodig.

Voor de monteur is er ook ontzettend veel ver-
anderd. Geen vette handen meer, geen werk-
plaatshandboeken, maar een smetvrije overall
en een beeldscherm gekoppeld aan een compu-
ter die hem helpt de techniek te doorgronden.
En regelmatig op cursus want de technische
evolutie gaat snel, razend snel.
En de automobilist? De TA ontbeerde een ther-
mostaat en een fatsoenlijk verwarmings-
systeem. Er werd van de bestuurder verwacht
dat hij de motortemperatuur zelf in gaten hield
en zonodig de motorventilatie bijregelde.

Vetspuit maakt plaats voor testkast

Mechanisch versus
elektronisch onder

Tegenwoordig wordt bijna alles door het voer-
tuig zelf geregeld. Temperatuur, harde demping
of een comfortabel weggedrag het is allemaal
in te stellen. Via de contactsleutel (zo die nog
aanwezig is!) herkent de auto zijn baasje, stelt
automatisch zijn favoriete radiostation in en
zorgt ervoor dat de stoel nauwkeurig wordt
afgestemd op zijn lichaamsbouw. Een moderne
auto laat van zich horen zodra hij toe is aan
een servicebeurt. Fantastisch allemaal als het
werkt, maar in geval van een storing een ware
uitdaging om de oplossing te vinden.

De ontwikkeling en opkomst van de computer heeft ons

leven volledig op zijn kop gezet. Zo ook in de werk-

plaats, waar schroevendraaier en voelermaat zijn ver-

drongen door de testkast. Gebleven is de monteur,

vroeger vooral fysiek sleutelend, tegenwoordig meer

een ‘autodokter’. Kijk maar eens mee naar de service-

beurt van een Citroën Traction Avant en zijn 65-jaar jon-

gere merkgenoot, de C6.

De voertuigconstructeurs hebben zoveel intelligentie
in moderne voertuigen verwerkt dat het lijkt alsof
ieder voertuig afzonderlijk een eigen zenuwstelsel en
regelsysteem heeft. De C6 constateert zelf wanneer
hij toe is aan de volgende onderhoudsbeurt. Zodra
een systeem hapert schakelt het motormanagement
over op een noodloopprogramma om te voorkomen
dat de bestuurder stil komt te staan.
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Wij hebben een onderhoudsbeurt met de
belangrijkste werkzaamheden voor u vastge-
legd. Sleutelt u mee aan de moderne C6 en de
klassieke Traction Avant? ●

Hans Doornbos

houd

Bij een moderne auto als de
C6 is de monteur in een oog-
wenk klaar met het basis-
onderhoud. Maar als belang-
rijke slijtagecomponenten
aan vernieuwing toe zijn of
zich een onverwachte sto-
ring voordoet, gaan de uren
tellen en komt het aan op
systeemkennis en geavan-
ceerd gereedschap.

Citroën’s nieuwe vlaggen-
schip zit boordevol elektroni-
ca. Overzicht ontbreekt op
het moment dat je de motor-
kap opentrekt. De ‘hardwa-
re’ ligt verscholen onder een

gelikte kap en als je ergens
bij moet dan ontbreekt fat-
soenlijke sleutelruimte. Een
ruim assortiment speciaalge-
reedschap is onontbeerlijk.
Redde je het vroeger met
een paar grote handen en
goed ontwikkelde zintuigen,
tegenwoordig heb je ‘intelli-
gente’ hulpmiddelen nodig
om te achterhalen wat er
aan de hand is. Een diagno-
setester die communiceert
met het voertuig verzamelt
de relevante data. De mon-
teur hoeft slechts de verbin-
ding te activeren, het beeld-
scherm vertelt vervolgens

wat er aan de hand is en hoe
de storing verholpen kan
worden.
Toch is het vak van monteur
bepaald niet gedevalueerd.
Want zodra zich een storing
voordoet die buiten het
werkterrein van de diagnose-
kast valt, heb je een analyse-
rende, creatieve geest nodig
die weet hoe de verschillen-
de systemen in het voertuig
elkaar kunnen beïnvloeden.
En dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan.
We trekken de stofjas aan
voor het servicen van de
high tech C6. ●

Aan de computer

De eerste onderhoudsactie van de monteur is het
aansluiten van het diagnoseapparaat op de
mastercomputer van de auto.

Het beeldscherm toont de monteur
met welke systemen (accessoires)
het voertuig is uitgerust en of deze
naar behoren functioneren.

Schema’s zijn van groot belang om inzicht te krijgen hoe de
systemen op elkaar reageren en waar de monteur eventueel
een meting kan uitvoeren. Het werkplaatshandboek is verdron-
gen door de computer. Deze is eventueel aan te sluiten op het
garagenetwerk zodat de monteur met een druk op de knop bij
de auto kan zien of het door hem gewenste onderdeel aanwe-
zig is in het magazijn.

Gebleven is het verversen van de motorolie en het vervangen
van het filter. Veranderd is de interval, deze is ten opzichte van
de Traction Avant met een factor 30 verlengd en de gebruikte
olie is dunner en staat kwalitatief op een veel hoger niveau.Foto’s: Jan Lieftink
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WERKPLAATS
Sleutelen aan de Traction Avant en C6

Het brandstoffilter van de diesels moet om de 60.000 km wor-
den vervangen. De dieseltechniek is enorm geëvolueerd. Zo zijn
de inspuitdrukken met een factor 8 verhoogd, mede dankzij de
common-rail techniek.

Deze ‘trainingsmotor’ staat op een
bok, maar normaal ligt die strak in
het vooronder van de C6 waar de
ruimte zeer schaars is. Wanneer er
serieus gesleuteld moet worden aan
de V6 diesel, zoals bij het vernieu-
wen van de distributieriem om de
240.000 km, moet u rekenen op
minimaal een dag werk. En mis-
schien is het handig om vooraf een
tekening te maken van de loop van
de riemen.

Vroeger zette de chauffeur gewoon een raam
open als het te warm werd, tegenwoordig stelt hij
op een display de gewenste temperatuur in en de
techniek doet de rest. Maar, daar hoort wel weer
een systeem bij dat onderhoud vergt. Citroën
schrijft een tweejaarlijkse controle voor op tempe-
ratuur en drukken van het aircosysteem.

Milieu-eisen staan aan de basis van menige tech-
nische (diesel)ontwikkeling. PSA rust zijn diesels
standaard uit met een roetfilter met een Eolys-
installatie. Hierbij wordt vloeistof in de brandstof-
tank van de auto gespoten om de drempelwaarde
van de verbranding met 100ºC te verlagen. Het
tankje moet na 120.000 km worden bijgevuld.

Tijdens iedere beurt moet het olie-
niveau van het hydropneumatische
veersysteem van de C6 worden ge-
controleerd en eventueel bijgevuld.

De trommelremmen hebben plaats gemaakt voor
schijfremmen rondom. Onderhoud betreft het ver-
vangen van de blokken en in uitzonderings geval-
len het vernieuwen van de schijf. De auto geeft
zelf aan wanneer de blokjes op zijn. Voor het
terugdrukken van de remplunjer heeft de monteur
speciaalgereedschap nodig.

De C6 zakt automa-
tisch 12 mm bij snel-
heden hoger dan 110
km/uur. Maar hoe con-
troleer je nu of dat
systeem naar behoren
werkt? Juist, met een
kastje dat een snel-
heidssignaal in het
CAN-bussysteem
stuurt. Vervolgens lees
je via de testkast uit
of de voertuighoogte
zich aanpast.
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Vieze handen beurt
Een klant uit het oog verliezen,
dat was bijna onmogelijk 65 jaar
geleden. Iedere 1000 km werd
de Traction Avant in de werk-
plaats verwacht om de 20 smeer-
punten van vers vet te voorzien.
Het mechanisch onderhoud was
veelomvattend.

Geen zelfsmerende lagers, geen
pneumatisch smeerpistool maar
een handbediend exemplaar
waarmee je veelal op de tast de
smeermond op de nippel moest
zetten want die dingen zaten
altijd op een onmogelijke plek.
En de lieden onder ons die in het
verleden wel eens een dergelijk
voertuig te lijf gingen hebben
vast wel de onhandigheid erva-
ren om de kruisjes van de aan-
drijfassen te smeren. Of de nip-
pel bevond zich onder een moei-
lijke hoek, óf hij zat verstopt en
was het schier onmogelijk om er
vet in te krijgen. Je zat altijd on-
der het smeer na zo’n klusje!
Tijdens de smeerbeurt werd ook

van de monteur verwacht dat hij
met het oliekannetje het voer-
tuig naliep en alle draaipunten
soepel hield. Naast de carrosse-
riedelen, zoals de scharnieren
van het portier en de motorkap,
moest hij ook de dynamo, start-
motor en rotor van de stroom-
verdeler smeren.
De motor kreeg om de 3000 km
5 liter schone olie (Mobiloil BB)
en een uitgewassen filter. De ver-
snellingsbak moest om de 6000
km voorzien worden van twee
liter schone Mobiloil CW. Tijdens
deze grote beurt werden ook de
kleppen, de elektrode-afstand
van de bougies, de contactpun-
ten en het ontstekingstijdstip
afgesteld. Voordeel van dit in-
tensieve onderhoudsschema was
dat de monteur het voertuig re-
gelmatig onder ogen kreeg en
kon prepareren op het komende
jaargetijde.
We rollen de mouwen op om
onderhoud te plegen aan een
Traction Avant. ●

Een brug was in die dagen ook onontbeerlijk, geen hydraulische maar een
elektromotor die de vier kabels opspant en zo het voertuig lanceert. De vei-
ligheidsvoorziening is puur mechanisch, op het moment dat een kabel breekt
komt de brug scheef te hangen en smoort zo zichzelf en de last.

Voor de gebruiker blijft eigenlijk
alleen maar het wassen en poetsen
van de auto over. Maar hoe krijg je
het nu schoon onder de automatisch
uitklapbare spoiler? Je moet het
even weten, de Fransen hebben er
aan gedacht(!). De ruitenwissers in
de onderhoudsstand zetten, het con-
tact uit en binnen een minuut de rui-
tenwissers activeren. De spoiler
komt dan uit zijn huisje en de ruiten-
wissers gaan rechtop staan. Dit is
ook de methode om het ruitenwis-
serblad te vernieuwen.

Xenon-verlichting en meedraaiende
lampen. De basisafstelling geschiedt
nog steeds met het aloude koplamp-
afstelapparaat. De lichthoogterege-
ling is voor de C6 niet relevant aan-
gezien de auto is voorzien van auto-
matische (ongeacht de belading)
niveauregeling waaraan ook de kop-
lampverstelling is gekoppeld.

Na afloop van de servicebeurt vinkt
de monteur alle noodzakelijke han-
delingen af. Deze lijst is zorgvuldig
opgesteld door de fabrikant en
wordt bij de auto bewaard. Tevens
heeft de fabrikant voor iedere han-
deling een normtijd staan zodat de
klant en werkplaats vooraf weten
wat ze te wachten staat.

De ruiten van de C6 gaan automa-
tisch een stukje naar beneden indien
de portierhendel aangeraakt wordt.
Dit is noodzakelijk omdat het raam
anders achter de bovenste daklijst
blijft haken en zou beschadigen.
Voordat de monteur de accu loskop-
pelt moet hij dus eerst de ramen
laten zakken. ▼
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WERKPLAATS
Sleutelen aan de Traction Avant en C6

Is er in een moderne werkplaats nog een vetspuit te vinden?
Wat moet je ermee. De TA is voorzien van 20 smeernippels,
voornamelijk op de voortrein, die iedere 1000 km van vers vet
moesten worden voorzien.

Klaar met de vetspuit? Pak dan het oliekannetje maar, en smeer de uitwendige draaidelen
van de motor zoals de dynamo en rotor en de scharnierpunten van de carrosserie.

Achter op de dynamo
bevindt zich een klepje
dat opgelicht moet wor-
den zodat de olie naar
binnen kan druppelen.

Franse creativiteit, motor overdwars in het vooronder? Nee, ruim-
te zat maar het is toch een voorwielaandrijver? Dan leggen we
gewoon de versnellingsbak voor de motor. Geen alledaagse oplos-
sing maar Citroen zal het ook bij latere modellen toepassen. De
versnellingsbak kreeg bij iedere grote beurt (6000 km) nieuwe
olie.

Bougies schoonmaken en elektrode-afstand controleren (0,7
mm), iedere grote beurt.

Contactpuntjes afstellen (0,4 mm)
iedere 6000 km. Altijd eerst even
controleren of de punten niet al te
erg zijn ingebrand anders vervangen.

Heerlijk een motor met stoterstangen en onderlig-
gende nokkenas. Kleppen stellen, iedere 6000 km,
inlaat 0,15 mm, uitlaat 0,20 mm bij koude motor. ▼
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WERKPLAATS
Sleutelen aan de Traction Avant en C6

Er liep in iedere werkplaats altijd wel een mannet-
je die het afstellen van de carburateur goed in zijn
vingers had, eerst stationair toerental daarna het
mengsel. Zijn gereedschap? Een schroevendraaier
en een goed luisterend oor.

Speciaalgereedschap voor het demonteren van de
remtrommel.

De trekker op spanning brengen en vervolgens
met een grote hamer de zaak laten schrikken, dat
is de manier om de trommel van de conische as te
scheiden.

Rondom trommelremmen wat kan daar nu moei-
lijk aan zijn. Vraag het maar eens aan de
Citrofielen en ze zullen u vertellen dat het een
intensief klusje is. Probleem is om de remschoenen
te centreren zodat de voering over het gehele
oppervlak remt. Maar allereerst moet de monteur
de maat van de trommel nemen om te kijken of
deze nog wel rond is, niet te veel versleten en om
de afstand trommel/voering te kunnen instellen.

Met een asymmetrische bout worden
de schoenen gecentreerd.

Speciaalgereedschap
om zware reparaties
iets te vereenvoudigen
ontbrak ook in die
dagen niet. Verschil
met nu is dat de werk-
vloer tegenwoordig
wordt beheerst door de
testkast waardoor veel
oude vaardigheden
definitief tot het verle-
den zijn gaan behoren.

Citroën maakte in die tijd furore met de voorwiel-
aandrijving, de eerlijkheid gebiedt te vermelden
dat er op dat punt best wel eens wat kapot ging.
Een homokineet werd overigens in eigen huis
gereviseerd.

Een thermostaat kende de Traction
nog niet, om de bedrijfstemperatuur
enigszins af te stemmen op het kli-
maat opende men eenvoudig klep-
pen in de motorkap. Het was overi-
gens wel raadzaam dat de chauffeur
ook de watertemperatuur tijdens
een reis in de gaten hield. En dan te
bedenken dat de moderne automobi-
list menigmaal niet eens bij machte
is de juiste brandstof te tanken!

In de winter?
Natuurlijk de jas aan!
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