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De nieuwe Citroën DS 19

als Technische Schepping onder de Loupe I
Nadat bijna alle dag- en weekbladen

gehele kGIGmmen gevuld hebben met
nieuws over de nieuwe Citroën be-
vreemdt het U misschien dat wij nu. al
weer enige tijd na de verschijning van
de wagen, nog eens over dit product
schrijven.

Het onderwerp moge dan inmiddels
wat afgezaagd lijken, de wagen heeft
zovele bijzondere, technisch geheel nieu-
we, oonstrucUeprineipes in zich vererugd.
dat in teite nog niemand enigs:tins nauw-
keurig beeft verteld wat voor een soort
auto deze nieuwe Citroän nu eigenlijk is.

Wij ontveinzen ons niet dat de taak
om een en ander duidelijk uiteen te
zetten geenszins eenvoudig Is en wij
houden ons dan ook bij voorbaat aan-
bevolen voor de consideratie van onze
lezers.
De algehele opzet en de bouw
van de carrosserie.

Deze onderkop beheerst in teite twee
verschillende onderwerpen, welke ech-
ter zodanig onderling verweven zijn, dat
)tij tàch één geheel vormen. vandaar de men van Citroën lets heel bijzonders
combinatie. Verschillende tientallen jaren mocht verwachten.
fabriceerde Cltroën eigenlijk precies de- Als technicus kan ik u zeggen dat dit
zellde wagen, zij het met enkele onbe- dan ook inderdaad het geval is gewor·
langrijke detallwijz1gingen. De eonse- den. en bovendien ben Ik er van over-
quentle hiervan was dat de lancering tulgd dat op dit moment nog slechts
van een nieuw model in ieder geval weinig mensen, waaronder ook schrijver
een revolutionnaire gebeurtenis zou moe- dezes, niet de totale draagwijdte van
ten zijn, wilde de fabriek haar prestige deze opmerkelijke constructie vermogen
kunnen handhaven. Voeg hieraan nog te overoen.
toe de enkele jaren geleden op de markt Om dan maar eens met de besehrij-
gebraclite. uit constructieve overwegin- ving te beginnen: de nieuwe Citroën iJ
gen bijzonder geniale 2 CV ("het lelijke Die' zelfdragend uitgevoerd, d_w.z.men

jonge eendje"), dan leek het logisch dat mag deze uitspraak eigenlijk Z(I niet

In het voorgaande n.ummet' tl4&
,,AUTO- EN MOTORTECHNJEK~,
d4t 1I0! was met atIerlei acruee!
nieuw$, beloofden 'IDe voor Iwt
tlolgende beschQUwingen over het
autotechniBch n.ieuwS' van de Pa-
rijse Salon. U zult dit dan ook CICIn-
tTeffen, maar apart daarvan plaat·
.sen we bovendien een beschouwing
lIan onze medewerker Han BOUVlf.

. die ver.scheen in ons ZU8terblad
"AUTO EN MOTORBEDRIJF'"
over de bijzonderheden en.de ver·
dienll'ten van de nieuwe CitToën
DS 19, welke hij als technische
.fchepping onder de loupe neemt.
Wij zijn overtuiod, dat '1'1 derSJeI\lk
artikel over het grote nieuws
van PaTtis , dat teoelijkertijd auto-
techn.i8ch werekinieuw$ is, ook de
lezeTS van dit tfjdschrijt zat inte·
resseren. K. R.
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stellen. Jal'en en jaren geleden omstreeks
1920' kwam - aanvankelijk als 4- en
6-persoons open sportwagen - de Lan-
cia Lambda aan de markt, waarvan al-
gemeen bekend was, dat het chassis en
de carrosserie één geheel vormden. La-
ter ging men op deze open sportwagens
gelll'Olencarrosserieën bouwen, aanvan-
kelijk als afneembare "winterkap" en
omstreeks 1925-1928 waren deze wagens
verkrijgbaal' met de uit hout en doek
opgebouwdesuperllchte Weymann koets-
werken.

Men had dus te maken met een soort
zelfdragende eenheid, waarop een be-
schuttende dichte koets werd gebouwd,
zonder dat gesteld kon worden dat een
uit balken samengesteld draagraam ge-
bezigd was. Een dergelijke bouweenheid
vertoont ook de nieuwe Citroën. Be-
schouwt men de wagen met enige aan-
dacht, dan moet men constateren dat
de carrosserie, het de inzittenden tegen
weer en wind beschermende omhulsel,
is samengesteld uit allerhande afzonder-
Iijke panelen. Hierbij komt nog dat de
wagen betrekkelijk weinig sterk gebo-
gen lijnen vertoont. Het omhulsel moet
men zien als een conglomeraat van af-
zonderlijke eenheden. De motorkap is
één persstuk. De voorspatschermen ook.
De voorportieren eveneens, te meer daar
zij geen raamstijlen hebben. De vrij-

staande rutten sluiten direkt in de daar-
voor bestemde gummirallden van de por-
tierkozIjnen. OOkde achterportteren, en
dito spatborden, plus het kofferdeksel
sluiten passend hieraan en al deze on-
derdelen kunnen ieder afzonderlijk, al
ot niet naar wens, worden verwijderd ol
gemonteerd. Het dragende gedeelte van
de wagen bestaat uit vrij hoge doosvor-
mige draagbalken, die uit geperst plaat-
staal 7ijn opgebouwd en die men des-
noods de naam chassisbalken kan geven,
alhoewel deze aanduiding eigenlijk aan-
vechtbaar wordt, omdat men te maken
heeft met, wat men zou kunnen noemen,
een zclfd'ragende automobiel met een af-
neembare carrosseriebcplatlng. Het aan
de deur en 'raamstijlen bevestigde dak is
vervaardtgd van plastic materiaal en
vormt ook één geheel.

Als bijzondctheid zij nog opgemerkt
dat de vóór- zowel als de achterruit
niet, zoals te doen gebruikelijk, gevat
zijn in rondlopende opsluitende lljsten.
Deze belde ruiten lopen respectievelijk
dóór tot In de meterkap- en kofferruim-
te, en hangen daar in haken, zoals een
spiegel in spiegelhaken, terwijl de mo-
torkap en het kofterdeksel bij sluiting
van deze eenheden door middel van een
gummirand slwtend aan deze ruiten pas-
sen, vanzelfllprekend boven de onderate
in haken hangende ruitrand. Resume-

Een afbeelding van de VOOTwielophanging toon! Ollder meer de 8charnieringspuulen
van de ophan.ging, He£ Ii(:ht gekleurde instrument met de leidingaa1l$luitingen is de

wagenhoogte corrector.
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Het mofotlJggreg«4t van de CUroën.. De
dTievermel/ing;bak i.s vervangIm door
elm met vk,. ver.mellingen.

rend moet men deze carrosserie dus zien
als een uit verschillende onderdelen sa-
mengestelde, afneembare huidbeplating,
een constructie, welke zeer .zeker een
grote waarde kan hebben bij eventuele
reparaties als gevolg van kleine a.anrij.
dingen en dergelijke.

Dit dan voor zover het de opbouwvan
de wagen en de carrosserie betreft.
'l'eehnische noviteiten. -
Motor en aaodrijvfng.

De traditie getrouw heelt de Citroi!n
voorwielanndrl,lring en als kraehtbron
gebruikt men de principieel In grote lij-
nen niet veranderde viercylind.er kop.
klepmotor. De bekende drieversnellings-.
bak is vervangen door een gangwissel
met Vier versnellingen. De voorremmen
bevinden zich niet meer bij het wiel,
doch zijn als schjjfremmen ter weerszij-
den van differentieelbuis aangebracht.
De wielen zijD niet door middel van de
bekende bouten op de naven bevestigd.
doch de naven zijn als een grote moer
.zeskantig geJliaakt en het wiel past ais
-een zeskantige dopsleutel op de naaf en
wordt door een centrale sluiting beves-
tigd

Een en ander is te vergelijken met de
centrale sluiting van de bekende Rudge
WIUlworth wielen, die men algemeen bij
Ilportwagens gebruikt doCh waarbij de
fiJne naafkarteling vervangen is door
een onderlinge paSllend zeskant. De aeh-
terremmen hebben normale trommels op
.of ann de wielnaven.
Wielophanging.

.De aChterwielophanging is te verge-
lijken met de van Cltroên bekende con-
struetle, echter met dien verstande, dat

hier de geperste tordeerbare as
breekt en dat de naar achteren
reactie arm tegelijk een onafl:taJike1111
wie1drager is geworden. De voonrieJld
kunnen op en neer bewegen
del van een onderste en bo'l'eJllStI!
lel geleider, die niet als trianl~
uitgevoerd, doch als
men, die Individueel S~l]~::::=
beve;tlgd In onderste en
in de lengteas van de wagen be'rindel:id\i;'
scharnierkussens. Principieel komt
systeem overeen met de nonnaJe triuI;.
geluitvoering; het scharnierpunt llgUûi!:t
echter ver achter het wielopbangpllilt';
Evenals bij de achterwielen ~n de )jB:.:
ket- en recbterwlelen onderling vetboil.
den door een torsiestaaf. De meuwe Cl·
troën Is dus eigenlijk de tweede serie-
standaard wagen uit de midden klasilf.;
die echte (geen pendelassen) onatban.
kelijk geveerde achterwielen heeft; :ne
andere is de Renault Frégate.

De vering.
Rondom is bet oléo-pneumatlsche

veersysteem toegepast, dat al amp ja-
ren op proef gemonteerd was op bet
acbterwielstelsel van het bekende (oude)
zescylinder 15 CV type. Ieder Wiel wordt
gedragen door een veerelement, dat be-
staat uit een bolvormig lichaam, waar-
aan een cylinder is bevestigd met een
daarin passende zuiger en drijfstang. De
wielophanging is verbonden met ~t.
andere uiteinde van de drijfstang. Vol~
gena een vlak, haa.ks op de aan de bOl
bevestigde cylinder, 111 de bol door mld-
del van een buigzaam membraam in
twee helften verdeeld. De aldus ge-
sloten bolbelft, die niet met de cylinder
is verbonden, is gevuld met atikatotgta.

Aan de cy1ind:er, die door middel van
twee (been en retour) remkleppen in
verbinding staat met de andere heltt
van de bol, ia een leiding aangeslot,ep,
waarmede olie onder drUk in deze ndJil..
te kan worden gebracht. NlIlImUlte de
belasting van de wagen zwaarder wordt.
wordt meer olie onder de gewenste en
van de belasting afhankelijke druk ..in
deze ruimte geperst waardoor, midde1l
het membraan, het aanwezige stfkstofJiu
wordt samengeperst en dus de druIt vän
het gas overeenkODlllUg de ladiJig kan
worden gehouden, terwijl men hierdoor
bereiken kan dat de wagen, via eeD
door de wielophanging bediend kleppea-
stelsel, ongeaeht de belasting, steeds een-
zelfde hoogte van de grond heeft.

Op de werkelijke functlonnering van
dit systeem komen wij nader terug. 1ft
een algemene beachrljving van de WapD
ontbreekt hiervoor de ruimte.

Voor de drukvoeding door middel VIllI

olie ls een door de motor aangedreven
oliepomp aanwezjg, die vooI':l:ien Is van
een redueeer-, l'esp. drukregelventlel.
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De servo-system.en en de
automatische schakeling.

Het woord "Servo" is afgeleid van het
latljnse woord "Servus", hetgeen slaaf
betekent en de uJtdrukking serveren =
"dienen" in zich heeft.

Daar terwille van het olée-pneumatf-
selle veersysteem een olIedrukpomp aan-
wezig dient te :djn, lag het derhalve
voor de band om de wagen uJt te rusten
met een hydraulische sarvc-bekrachti-
ginbSi~r\chting voor de stuurinrichting
en de remmen. DIt laatste systeem is we--
derom in twee delen gesplitst om een
gelijkmatige rembekrachtiging over de
vóór· en achterwielen te bereiken. Dan
rest ons vervolgens nog een vluchtige
beapreklng van het schakelsysteem.

De Citroi!n Is voonien van een nor-
male vierversnell1ngs-, gesynchroniseer-
de ,,schakelbak" (met versçhwvende
k1auwkoppeUng dus) én een "gewone"
enkelvoudige dl'ogeplaat koppeling, die
door veren wordt aangeklemd.

Het "vrijmaken" van de koppeling
gesclrledt langs hydraulische weg, waar-
voor de benodigde oliedruk van het aan-
wezige pompsysteem wordt betrokken.

Op het instrumentenbord bevindt zich
een zeer licht uitgevoero schakelhand!e,
waarmede de diverse versnellingen kun-
nen worden gekozen, en deze handeling
Is hydraulisch·servo"ondersteund, steeds
\.Ûtgaandevan de toch aanwezige olie"
druk.

Het schakelhandle "doet alles", d.W.Z.
dat door manipulatie hiermede de kop-
peling wordt vrijgemaakt en een van de
versnellingen naar' keuze kan worden in-
gescltakeld. Een stauonnair-cntkcppelfn-
richting is aanwezig, zodat de eventuele
"erbinding slechts tot stand komt nadat
enig gas is gegeven en de motor een
zeker toerenW heelt bereikt.

"Het lied is hiermede echter niet uit",
want ten overvloede S('hakelt de bak via
bet hydraulische systeem ook nog auto"
matisch naar behoefte.

Plaatst men vóór het vertrek dl' scha"
kelhetboom in de daarvoor beste:nde
stand; dan vertrekt de wagen in I om
zelf naar behoefte (snelheid, koppel,
weerstand, anz.) óp of néêr te schakelen,

Het hydraulisch zelfschakelende sy-
steem is verder ook nog op een of andere
wijze verbonden met het gaspedaal.waar-
door bijvoorbeeld, Indien snel optrekken
in stadsverkeer gewenst is, door tot op
de grond intrappen van het gaspedaal de
bak al naar behoefte automatisch naar
een lagere versnelling overgaat.

In het kort komt dit alles er dus op
fleer, dat de nieuwe Citroën een automa"
tisch hydraulisch schakehmd sYaeem
heeft (op andere basis uitgevoerdJ een
ooerecnkomstige werking. in de practijk
te zien geeft all de 1umtionne1ing van

De achterwielop-
hanging van de
nieuwe Citroën be-
staat uit de zelf·
dragende rel!Ctle·
annen.

een bijv. HlldTvmatic·b(lk. Ten ooervloe"
de echter kan de bestuurder, met behulp
van. het kierhandle, een gewen$te VeT-
snelling ,positief' tot $tand brengen.

Hoe een en ander precies werkt we·
ten wij zelf nu ook nog niet, doch wij
hopen dit te ~ner tijd te kunnen behan-
delen.
De consequenties van de
au.tomatiscbe Cltroën.

Op zichzelf is een auto met automa-
tische versnellingen, powerbrakes, power-
steering enz. helemaal niets nieuws. Al
deze aceessoîres bestonden immers aL
Wèl is het oléc-pneumattsche veersy-
steem een nieuwe toepassing in de auto-
industrie, doch al deze dingen tezamen,
gecombineerd met de bouwwijze van de
nieuwe Citroën, hebben ons wel een
zeer bijzondere wagen gebracht.

De grote belangrijkheid van een en
ander is echter dat dergelijke "automa-
tismen" tot nu toe bij de meeste auto-
merken "optional" artikelen waren, zij

Koplamp ml.hchermpjes Indlveue meten
Blinkerlampjes In divene modellen

Op"."mlng reml/oerlng In seh
en per meter

SEGURA mlltbrtlJen

TECHNISCH BUREAU
H. NIEM E..Amsterdam'" C
Kerk$tr881 405 - Tel. 32361 - 32261
"HET HUIS MEl' Di BUMPd:S OP D& D&UR"
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01.stelling van de voorwIe Wphanging. De
g"Logen dTaagarmen peTsen door middel
van een hevel al dan niet olie no.aT het
h4lve bollenste[sel, waarin het .$'tikstof-
ga6 zich bevindt.

bet dan dat, b.v, In de U.S.A., dergelijke
"extra's" zo langzamerhand gemeengoed
geworden zijn.

Momenteel eehter lanceert Citroën een
wagen die in .$'tandaaTduitvoering voomen
is van een heel speciaal veersysteem,
een automatisch werkende wisselbak, po-
wersteering er servobekrachtigde rem-
men. Laat het zijn dat de Engelsen de
wagen een ..trick box" noemen, omdat
"men" (wij (10k nieU niet weet in hoe-
verre een en ander betrouwbaar zal blij-
ven functionne ren en men wel eens denkt
aan de vraag: •.waar zijn de aanstaande
hydraulische speciallsten", Citroën's enor-
me verdiensten liggen in het feit dat de
fabriek de wagen volautomatisch lan-
ceert tegen een aanvaardbare prijs. De
DB 19 gaat hier in Nederland f 11,500
kosten, en bij de bespreking van een
dergelijke creatie komt niet In de eerste
plaats de duurzaamheidsbeoordeling ter
sprake, doch beschouwt men de zaak uit
constructlef-techniache overwegingen.

Tenslotte dient nog een kort woord
gewijd aan het verschijnsel dat de wa-
gen, wat zijn uiterIl;k betreft, weinig
sterk gebogen lijnen heeft. Zoals reeds
gezegd, bestaat de carrOll5erie uit aller-
hande samengevoegde kleine delen, in
de pers gestampt uit staalplaat. De pers-

mallen,. welke voor de productie nodig
Zijn, hebben derhalve betrekkelijk: kleine:
afmeUngen en Zijn als gevolg hiervan
niet zo gek duur. Indien men een be-
paald stuk plaat niet sterk behoeft te
vervormen (weinig gebogen lijnen!), dan
kan men in de pers relatief dun plaat.
gebruiken (geen grote rek) waardoor èn
het gewicht èn de prijs laag gehoudeli.
kunnen worden.

Een licht gewicht is weer gunstig voor
de pk/gewichtsverboudi.ng, een grootheid
die voorname~k bet optrekvertnogen
bebeerst. Doch licbt gewicht betekent
ook een goedkope productie, want een
fabriek verwerkt idem zoveel kg mate-
riaal tot een gebruiksartikel en de grond-
stoffen worden veelal per 1000 kg aanp.
kocht, waaruit wederom volgt dat het
gemiddeld goedkoper moet :/lijn om per
artikel minder gewicht te verwerken..

Op het bovenstaande ia zeker com-
mentaar mogelJjk omdat men zegt dat
niet het materiaal, doch het voor de ver-
vorming benodigde arbeidsloon de grote
prijsbepalende factor is, een stelling die
inderdaad werkelijk aangetoond kan wor-
den. Is de benodigde deformatie-eenheid
echter gering, dan wordt ook sneUer
gewerkt. waardoor de kostprijs per een-
heid wederom daalt.

Hoe het ook zij, het :/lOU best eet\II
kunnen zijn dat Citroën met de lance-
ring van deze merkwaardige schepping
een nieuw tijdperk in de auto.industrie
gaat inluiden. Want uit eenenrrentïe-
overwegingen zullen vele fabrieken, dit
voorbeeld volgend, haar prijzen moeten
laten dalen of hun "extra's" tot staD.
daarduitrusting moeten doen promoveren.
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