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OngetwIJfeld mag de "Ami 6" een echte
telg van de familie Citroën genoemd wor-
den, want hij is gebouwd volgens dezelfde
principes als de 2 CV maar met gelijkenis
in het uiterlijke van de ID 19, terwijl ook
weer qua carrosserie van dit grote type vele
constructiepunten zijn overgenomen. Alvo-
rens in details te treden zetten we hier
naast elkaar de hoofdkenmerken van de
"Ami 6" en de ,,2 CV" van Cltroên,

Kennelijk heeft. men bij Citroën alles in het
werk gesteld om een strikte 4 persoons auto
te behouden. Al!!rodynamischis het geheel
dusdanig gevormd dat inderdaad het vrij
hoge aantal km/uur bij 1000 t/min van de
motor bereikbaar 2111 zijn. Hier heeft Citroën
kennelijk de ID taktiek toegepast; de motor
in zijn toerental dood te laten lopen tegen de
lucbtweerstand. Bij de opgegeven topsnel-
heid van 105 km/uur zou de motor 4650
t/mln. draaien.
De portieren hebben nagenoeg dezelfde
dikte als bij de ID, ook dezelfde merkwaar-
dige scharnieren en handvaten. Het gehele
chassis is practisch congruënt aan dat van de
2 CV docb het remoppervlak geeft een ver-
heugende vergroting te zien, Typisch is het
veel hogere toerental dat de motor is toe-
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Z6 ziet de nieuwe eitTOl!!
,,Ami 6" er In de 'lUItuur uU.
Niet gek! Vindt u ook niet?

De Citroën
Ami 6""

Technisch
Bezien

door

W. FICK

bedeeld, waardoor het opwekken door de
versnellingen aanmerkelijk verbeterd zal
zijn.
Het dak van de "Ami 6" is evenals bij de
ID vervaardigd van polyester-glaswol en op
dezeltde wijze bevestigd op een stalen rand.
Dit dak beeft men zover mogelijk naar ach-
teren laten doorlopen, waardoor de achter-
ruit de naar binnen bellende stand heeft
gekregen met als voordeel een groot koffer-
deksel en als nadeel het wegvallen van het
"schapje" waarin de achtenittenden kle.ine
voorwerpen kunnen neerleggen.
Daar, afhankelijk van de passagiersbelastIng,
de "Ami 6" een andere stand zal innemen
moesten de koplampen ook hiel" verstelbaar
zijn. Cibié ontwierp voor dit Citroën product
een ingebouwde ovale koplamp, waarvan de
reDector uit 3 delen bestaat, waarvan een
deel door middel van een kabel door de be-
stuurders is te verstellen.
Opmerkelijk royaal is hier de kofferruimte,
want evenals bij de ID is het re.servewiel
onder de motorkap ondergebracht.
In de voorportieren bevinden zich schuif-
ruiten. de ventilatie echter geschiedt even-
als bij de ID door afsluitbare luchtopenin-
gen. geheel links en rechts in het dash-
board.



Motor: 2 cy!. horizontaal inhoud
boring X slag
compressie-verhoud ing
pk/timin.
carburateur

Transmissie kroon/pignon
1e versnelling
2e versnelling
Se versnelling
4e versnelling

Bandenmaat
Wielbasis
Spoorbreedte voor
Spoorbreedte achter
lengte
breedte
hoogte
gewicht
tankinhoud
topsnelheid
verbruik
draaicirkel
remoppervlak
snelh. bij 1000 tim in in 4e versn,

"Ami 6" ,,2 CV"
002 cm~

74x70 mm.
7,4: 1

22/5000
Solex 30 PBI

29 x 8 {3,625: 1)
0.178: 1
0.375: 1
0,52 : 1
0.76: 1
125x380
2,393 m
1,26 m
1,22 m
3,865 m
1,521 m
1,485 m
620 kg

25 Liter
105 km/uur

6.5 à 5.5 VlOO km
11m

566 cm"
22.5 km/uur

425 em3

66x62 m.m
7:1

12/3500
26 BCI

31 x 8 (3,88: 1)
0.148: 1
0,308: 1
0,516: 1
0,678: 1
125 x 380
2.400 m
1,26 m
1.26 m
3,78 m
1,48 m
1,60 m
520 kg
20 liter

80 km/uur
5,5 à 5 L/IOO km

10.5 m
448 kg

19 km/uur

He~ interieur.
De zittingen zijn opmerkelijk "dik" uitge-
voerd. maar bij nader inzien ontdekt men
toch hel uit de 2 CV zo bekende veersysteem
met rubbersteunen. welke een perfecte ve-
ring waarborgen. Evenals weer bij de 2 CV
kunnen de zittingen gemakkelijk uit de wa·
gen worden verwijderd. De vloer is uiteraard
weer vlak en hel stuur met een spaak doet
ogenblikkelijk denken aan de ID.
Hel dashboard is behoorlijk volledig met
een grote snelheidsmeter als middelpunt.

De vaartrem.
Ongetwijfeld zullen het meest door de toe-
kornstige berijders van de "Ami 6" gewaar-
deerd worden de homokinetische koppelin-

gen in de aandrijfassen, zoals bij meer
Franse auto's tot de Ie versnelling van de
overigens steeds even soepel schakelende
bak niet volledig gesynchroniseerd. De rem-
trommels zitten - zoals bij de 2 CV - legen
het trunsrnrsstehuis, waardoor niet alleen hel
onafgeveerde gewicht enorm wordt vermin-
derd, maar waardoor de trommels l'en be-
tere koeling krijgen. Michelin banden zijn
nu van het type X, doch met dezelfde af-
metingen als die van de 2 CV.
De Michelin X band echter mag 250 kg dra-
gen tegenover de conventionele 200 kg. Ci-
troën zal wel uitgekiend hebben dat het
merkwaardig veersysteem met zijn "bat-
leurs" en wrijvingsschokbrekers op de draai.
punten van de armen ook bij een snelheid

Eeu blik in het zeer comfortabele interieur van deze " dew·s, ..: persoons Citroen.
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Voorfi'ont lUll/:
de ,,Ami 6"
mee geopende
motorkap.
Le! op de
plaatsing
van het
Teservewiel
en. op de
dubbele
koplampen.
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van 100 km/uur voldoet. want met deze
snelbeid zal veelal gereden worden met de
.,Ami 6". Een automobiel overigens, die even
merkwaardig is als zijn kleinere zus en gro-
tere broer.

Een opmerkelijke prestatie.
Gaat men de prestaties van de "Ami 6"
vergelijken met andere automobielen dan
blijkt dat ze daar in "Pal'ijs" toch weer iets
groots verricht hebben.
We lazen o.a. min of meer toevallig de
roadtest van de nieuwste Fiat 600 D in "the
Motor". Deze auto bereikte voorheen met de
633 cc, motor (21,5 SAE pk bij 4000 omw.
min) een snelheid van 95 km. uur. Deze
snelheid kan men beslist niet continu aan-
houden. zoals de praktijk bewezen heeft:
deze Fiat 600 reed 20.6 km/uur bij 1000 omw /
min. De nieuwe 600 D met 767 cc motor
bereikte 105 km/uur; de transmissie is ver-
anderd. Nu rijdt de auto bij 1000 tlmin van
de motor 22.8 km/uur en deze motor ont-
wikkelt 328 AE pk bij 4800 I/min. Als front-
oppervlak van de Fiat 600 hebben we bere-
kend 1,45 m~ (max breedte 1.38 m. boog te
1,42 (~27 eml).
De Fiat 600 D bereikt dus zijn topsnelheid
bij 4800 t/min van de motor, zijnde het toe-
rental waarop het maximum vermogen
wordt geleverd.

Ea !In de Ami 6.
Deze Citroën weegt evenveel als de nieuwe
Fiat 600 D; de overbrenging Is nagenoeg
gelijk aan die van de Fiat 600 D maar de
frcmtoppervlakte bedraagt ::: 1,8 m2 (max.
breedte 1,52 - max. hoogte 1,49-27 cm). Als
we dus aannemen dat 105 km/uur de lnder-
daad echte topsnelheid is, dan wordt deze
bereikt met 602 cc i.p.v, 767 cc en dan moe-
ten die genoemde 22 pk ook wel "echte',
paardekrachten zijn. Maar ook al zitten er
dan Michelin X banden van redelijke afme-
tingen onder de wagen. 't geheim zit hem dan
in de carrosserievorm. Maar vindt U die nu
ai!rodynarnisch ,.lijn geslepen"? Zeker, dak
en zijkanten zijn meer convergerend zoals
bij de ID, maar dat voorfront dan? Geen
wonder dat wij persoonlijk wild benieuwd
zijn naar de roadtesst met de "Ami 6".
De roadtest van "The Motor" vermeit een
verbruik van 12.4 km/uur pel' liter bij
96 km/UUI' constant. hetgeen wij een zeel'
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hoog verbruik achten, een opmerkelijk
hoog verbrutk zelfs.
Dunlop Gold Seal tires. Hoogst vreemd dat
nergens in de roadtest een opmerking
staat over dit ongunstige brandstofverbruik,
want men vermeldt als overige verbruiks-
cijfers 1 OP 14 bij een snelheid van 80 km
en 1 op 16 bij 64 km/uur,
De "Ami 6" verbruikscijfers, volgens de fa-
briek liggende tussen de 5.5 en 6,5 L. pel'
100 km, zijn extreem laag, doch worden ge-
evenaard door die van de Renault Dauphine,

Kreeg Kon! gelijk?
Ongeveer gelijktijdig mei de introductie van
de ..Ami 6" van Citroën kwam de firma
Stokvis met de nieuwe Koni hydraulische
telescoop schokbrekers voor de 2 CV. Zoals
U weet worden de wielarmen bij de 2 CV
op baar draaipunten gedempt door kleine
wri] vin gsschokbrekers. Wist Koni dat de
"Ami 6" uitgerust zou worden met hydrau-
lische telescoop schokbrekers?
Beschikkende over een fabriek te Nice. ver-
moeden wij dat de Gebr. de Koning op de
hoogte zijn geweest van de ontwikkeling
van de "Ami 6" en wij hebben dan ook het
idee dat de montage van dl' Koni schok-
brekers op de 2 CV de rustige gang van het
eendje bij hogere snelheden beslist zal be-
vorderen. In ieder geval is, \'00\' zover we
konden nagaan, Cltroëns "Ami 0" de auto
mei de grootste topsnelheid in relatie tot de
motorinhoud.

Dit ",p'rakend." bord vef1fllt Uw
cl; ënten, dill ziJ h un IIulo IIl1n U kunnen
toevertrouwen voor behandeling mei

TecTyl
roenw.r.mI, w.lorv.rdrlnoend
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