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Citroëns nieuwe CX serie
Zuinigheid en
NADAT al geruime tijd geruchten
gingen van een nieuwe op komst zijn-
de wagen is nu officieel bekend ge-
worden, dat de nieuwe fabriek van
Citroen vanaf 25 augustus do nipuwe
CX-serie zal gaan ~ produceren. De
nieuwe Cit rocn CX neemt in het pro-
gramma van Citroen (>('n plaats ill
tussen de GS ell de DS. Het is een
sedan met vier deuren. vijf zitplaat-
sen, voorwielaandrijving en een
dwursncptaatste gekantelde voorin ge-
plaatste motor. CX is de typc-anudui-
diru; van de nieuwe Citroên, omdat
deze letter, een bekende uitdrukking
in de acrodynam icn zijn en het is juist
het acrodvnamischo dat het CX-model
zo goed doet passen bij deze nieuwe
Crt.roon-sor-ic. Dr- v. ,nn_t!f.'ving van de
CX is uiterst modem. gr:lcieLI~ en ka-
raktervol. Het [utalL' orÜWPl'P. vooral
dat van de voorkant, is in d.:: eerste
plaats het resultaat vall (Jlld('l-Zll('k !lp
hel gebied van de luchtwourstaud. wat
geleid hee-ft tot l'('n \'''rmgl'Villg nu-t
een uiterst geringe luchtwccrst.mds-
("(,ëfrieiënt. V·er.!;('Il'kpJl mrt dl" DS.

1

veiligheid
toch al geprezen vanwcgt- de aero-
dynamische vorrng.-vina. is nu-n er bij
de nieuwe CXvscric in !.:('slaa!;d om
dit aspect met 11 pct. t~ vcrboteren.
Behalve de vele gunstige rij-eigen-
schappen. welke de wagen aan deze
aerodynnrn ica ontleent. werkt deze ook
de zuinigheid in de hand, een niet ge-
ringe factor bij de steeds stijgende
benzineprijzen.

ONDER het symbool CX brellgl Ci-
tl'ot'n uiut slechts een enkel model.
maal' een serie van drie auto's De
ex 2000 (1985 cc ). (h>ex 220n (2175
cc) en een zuinige uitvoering van de
CX 2000 (2185 cc J, !'lIet deze nieuwe
grote drie geeft Ci trocn een duidelijk
antwoord op de vraag van de Euro-
pese autoruo bi list nua r con veelzijdige
auto, die zuinigheid paurt "an comfort
en veiligheid. Deze modellen beteke-
nen ee-n aanvulling op het Cit roén-
programma, dat verder ongewijzigd
blijft. De gehele opzet en dr- construc-
tie werden gebaseerd op de wcrkclii-
kc bohor-Itr-n van de Europese auto-

C'i.tro(!u heeft ee~~ nicl.nce ",erie uitge-
bwcllt. (Iv eX-serie. Deze reeks omvat
(~el1 nO~·1n(l(d f'H f'(?ll Zui7llg type nou
20()() e(' en ee" orote1'(' llitl'()critlf/ vall
22()() ,·c.

mobi l ist. Deze verlangens van di' auto-
mobir-hij dr-r wr-rdcn op grote schaal
gPrlwten door een breed opgezet mar-
kut inu-ondcrzoek. Er werd ,'ell markt-
overzicht gchoudell om een exact in-
zicht te krij;..;,'n ill dr' bestaande auto-
vcrl.mccns. De- nieuwe modellen zijn
het result.aut van d"z,' nie-uwe we-rk-
nu-t hodr-. ZiJ biedcri er-n keur .-n samen-
spel var: z(·(·r vooruitst rcvr-tuh- tec-h-
nu-k, tegelijkertIjd echter ook "en op-
timale gpbl'lIiksl.<'k"rlwid. JIJde ei-
troén ex treft men het sarnc-ngunn
aan van ,I.. ll'chnis('h.. "ll1wl'lllt-lin-
gc-n, Waal" Citroen in de lnop der ja-
ren beroemd dool' werd en waarrucx-
d(~z(-' ïubrick als gl'en ;u1<lerr- cc'n on-
bpta:.dbiJn.' rrvariru; npd(l('d, zoals dl'
voorw ic-lnnuchijviru; (\"el~l"tig j aa r er-
varing), de hyd rnupncumat isclu- ve-
rinj~ ïtwi n t ig j;o"ren' èll'ing) ('11 de bc-
kracht iade "'hijfremmen (nuk al twin-
tig jaar r-rvnr ing j. Do nieuwe ex-
~('rie hooft ill <1;' meest conscqueuu-
betl'kl'llis van het woord ~I1s kcnrncr-
ke-n, ve-ilight.'ld. zuinight'id, ('urnforl {:I1

robuustheid. k cmnerkcn r-n l'igl~l1-
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schappen, zoals de meesteisende auto-
mobihsten deze van een moderne auto
verlangen.

DE nieuwe eX-typen vertegenwoor-
digen l'<'n reeks van basiskwatitcnen,
die Citrcéu een wereldnaam bozorg-
den: wegvastheid. bestur-ing, remmen
en Ici lloze vering. Het is dit totaa I
van essentiële kwaliteiten dut bij l'<'11
auto voor de preventieve vei ligheid
zorgt, waarbij de eX-modellen nog
ui trnun ten dOOI" ~ee r b,'I,1ngrij ke ver-
nieuwingen op het gebied van de se-
cundaire veiligheid, d, w.z, bet totua I
van voorxicningcn, d"t. bij een onue-
val de gevolgen van een botsins; voor
de inzittenden tnt "en mintmum be-
perkt. In feite is de ex een echte vei-
lighcidsauto. Tot op heden zijn derge-
lijke auto's zelden verder dan het
proefstadium gekomen en hebben het
niet verder gebracht dan tot een expe-
rimenteel prototype. De eX-modellen
behorc n tot ric eerste serie produ k tie-
wagens met volledige veiligheid. Zij
vormen het sluitstuk op de talrijke
onderzoekingen, uitgebreide studk's
en de actieve deelneming van Citroen
aan nationalo en inter-nat ionale activi-
teiten 'lp het gebied van de bots-
mechanica. Dl' nieuwe ex werd on!"
worpen met de ideale positie van de
bestuurder en de passugicrs als uit"
gangspunt. Deze posities werden be-
paald do",' resultaten van proeven. di,·
een oplossing gaven voor het enorme
veil igheidsprob leern, dat uit <,en reeks
onlosmakelijke factoren bestaat. zoals
de verhouding tussen constructie en
restvolume. Bij een botsing behoudt
het sterke intertour het nodige volu-
me, waardoor de stoelgordels hun be-
schermende functie kunnen verrich-
ten. De carrosserie is verbonden met
de veerelementen door een dubbele
constructie in langsrich ting, dil' de 011-
derzijde van de carrosserlo vcrsterkt.
De vorm van de constructie is zodanig
dat vervormingen dool' een botsing op
een van te voren bepaalde wijze ver-
lopen, waarbij eou opt.imule verwer-
king van de ontstane energie over een
minimale wijze in het metaal plaats
vindt. De bouw "11 d e eenstructie van
de nu to, Z(,'W·p 1 wut de opzet ~t1s de
technische uitvoering aangaat. zijn zo-
danig, dat zij ruimschoots uitg,wl1 bo-
ven de strengste eisen die hedenten-
dage dour de voorschriften worden ge-
steld. De stoelgordels zijn op zichzelf
reeds een onderwerp van studie ge-
weest, zowel theoretisch als experi-
menteel. dat alles om deze gOl'rI(·I~ in
alle opzichten aan hun beschermende

Het inteneur van de eX-sene is voor-
zien v<m ee" bijzonder gevormd in-
strumentenpaneel met. grote snelheids-
me rer ,,'JI toeren te!ter. Alle bediellings-
knoppen e.d, zijn bereikbaar zonder
dat de bestuurder de handen vall liet
stuur be/lOeft af te nemel!.
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Iunetics l\' doen beantwoorden. Bij de
zichzelf automatisch oprollende stoel-
gordels bevindt lwt mochnnisme ziel:
onderin de middenstij I, waardoor de
stoelgordel. ook wanneer deze niet
wordt gebru ikt, goed is beschermd.

VORM. ontwerp on materiaal \'ODI" de
binnenbek leding zijn spcciual gericht
OJ) de veiligheid van de inzittenden.
Nergens bevinden zich uitstekende
de len, lil de deurpunelun zowel voor
als achter z ijn de diverse hendels ge-
heel verzonken, Dl' keuze van het ma-
teriaal is zodanig. dat het in ruw con"
t;od met het mc-nsul ijk lichaam nauwe-
lijks Ids,., I kan vc-roorzukcn, Dat geldt
ook voor het instrumentenpancol. Het
gehele inter-ieur is ontworpen en ge-
maakt om in geval van l'en botsing
alle krachten met een minimum aan
risico op te vangen. All e voorzien in-
gen, zowel technisch als voor de bc-
scherm iITg v an al le illzi ttendon ~ij 11
volledia aangepast 'Ian dl' secundaire
veil ighcidseisun. Deze betekenen een
werkelijke doorbraak van Citroên op
di t terre in.

DE klussicke hoedanigheden van dl'
prunn ire vo iIight'id zij Il genoegzaam
bekend, Zij omvatten bijvoorbeeld
voorw ie laandrij ving, hyd rau pncumati-
sene vcrin g, schijf'remmen met ge-
sche-iden remcircuits. bolust inj, af'hau-
k,,1 ijke rernk rncht.vcrclcl ing, rombe-
kraC'htiging m.h.v h<>g(' druk waar-
dool' d,} remdruk uitermate snel wordt
O\·el'gd.l'·"l'ht. De nieuwe Citroën ex
voegt dool' zijn voorztenmgen nog een
extra dimensie toe "an de actieve vei-
ligheid. Het instrumentenpaneel is op-
nieuw ingedeeld met het O{Jg op hel

comfort en de veiligheid vall de in-
zittenden. De b('langrijkstL' bedic-
uingsk nnppen en handles zijn naar
Iuriet ie logisch gegroepeerd. Hun posi-
tie is dusdanig gekozen" dat men bij
hot rijden met twee handen aan het
stuur alles kan bedienen. Dankzij l'en
zeer groot glasoppel"vlak heeft dl' be-
stuurder een maximum aan uitzicht,
zowel voor als naar achteren en opzij.
Alleen de voorruit is al bijna een volk
m~ grout. Een gebogen achterruit zorgt
voor een ruim uitzicht naar achteren.
Op dl' voorr-uit van super Triplexgla~
bevindt zich een eenbladige ruitew is-
~e" me! twee snelhoderi. Deze oplos-
sing i'; voor een serie-auto een nieuw-
tje en is ont leend aa n dl' au torensport.
Deze toepassing garandeert l'en voort-
durend contact tussen wisserblad en
voorruit ongeacht de snelheid van de
wagen. Dl' nauwkeurige en directe af-
lezing van snelheidsmeter en toeren-
tal, stelt de hestuurder in staat om in
een oogwenk snelheid "11 toerental
waar te nemen, waardoor zijn blik
praktisch ononderbroken op de weg
gerkh! kan bli iven, Vanaf het a ller-
eerste begin bij de eerste fasen van
het ontwl'l')J is de ex speciaal bestu-
dcerd om onderhoud en reparatie zo
econorn isch moge I ijk te houden. De
motor en and ere belangrijke compo-
nonte-n zijn dan ook zeer makkelijk
to('g;mkeli.i k. EL'1l diagnose-kabelbun-
del, nis st andaard aangcbrach] maakt
snelle controles en l'en nauwkeurige
afstelling van de ontsteking op een-
voudige wijze mogelijk. Wat dl' rijden-
de economie aangaat. beantwoorden de
rijen exploit<ttletl','hn;ek van d,' ex
geheel en al aan het wenspatroon van
ril' meeste automobilisten. Hi-t benzine-
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De opbouw van de CX-serie van Ci-
troën, die bestaat uit een sterke kooi-
constructie en progressief werkende
kneu.szones. Aan de actieve en passie-
ve veiligheid is veel aandacht besteed.

verbruik is sober, bovendien werd er
een zuiniger uitvoering gebracht voor
'hen, die een extra nadruk op een laag
benzineverbruik leggen (l op 13,1 bij
90 km per uur). Deze zuinige uitvoering
wijkt t.o.v. de ex 2000 af door de
gangwisse lverhoudingen. Op verzoek
kan elke Citroén-agent de ex uitrus-
ten met een zoemer, die door de be-
stuurder op een door hem gekozen
snelheid kan worden ingesteld. Bij
overschrijding van die snelheid klinkt
er een zachte zoemtoon, Op alle be-
langrijke delen van de ex zijn tech-
nieken toegepast, die al lange tijd op
Citrcën-automoblelen werden be-
proefd en die daardoor een hoge graad
van betrouwbaarheid hebben bereikt,
die verre uitsteekt boven de z.g, klas-
sieke oplossingen.

DE motor van de ex is ontwikkeld en
verbeterd op basis van de motor van
de DS, een motor die zijn spnren heeft
verdiend, waar het gaat om soliditeit
en uitzonderlijk uithoudingsvermogen.
De hydropneumatische vering, waar-
mee de ex is uitgerust werd op meel'
dan twee miljoen Cltroëns beproefd.
De ervaring heeft geleerd, dat de ze-
kerheid en het economisch functione-
ren van dit systeem veel groter is, dan
die bij mechanische veersystemen. Het
is algemeen bekend, dat door het hy-
dropneumatische systeem de auto een

3

gelijkmatige hoogte boven het weg-
dek handhaaft, ongeacht de belasting
en daardoor een ideale combinatie
biedt van comfort en wegligging. De
bekrachtigde schijfremmen met ge-
scheiden, onafhankelij kc remcircuits
zijn sinds 1955 dool' Citroën toegepast.

DE constructiewijze van de ex is
dusdanig, dat deze het geluid van de
motor en van de mechanische onder-
delen redelijk isoleert van het inte-
rieur. Dit is mogelijk omdat de carros-
serie met silcntblocks over de gehele
lengte verbonden is met een dubbele
langsliggende constructie, die op zijn
beurt de vering en de aandrijfeenheid
draagt. Deze revolutionaire en geheel
nieuwe techniek elimineert bijna elke
trilling van de motor, zowel als elke
schok op de wielophanging door on-
effenheden in het wegdek. Bovendien

werkt deze constructie een uitzonder-
lijke wegstabiliteit in de hand. De
temperatuur in het. interieur van de
ex is nauwkeurig regelbaar door een
zeer efficient systeem. Ongeacht de
snelheid blijft het klimaat stabiel
dankzij de speciale plaats van de
luchtinlaat. De luchtafvoeropeningen
zorgen voor een regelmatige verver-
sing van de in het interieur aanwezi-
ge lucht. De bagageruimte heeft een
grote capaciteit (475 dm-) en is ge-
makkelijk toegankelijk, Wie in de ex
plaats neemt wordt onmiddellijk aan-
genaam getroffen door de luxueuze
sfeer en het verfijnde comfort en zal
bijzondere waardering hebben voor
het fraaie, volledige en uiterst gerie-
felijk interieur.

DE Citroën ex 2000 is een vierdeurs
sedan met vijf zitplaatsen. De motor is
een viercilinder in lijn van 1985 cc
zuigerverplaatsing voorzien van een
diagnosekabelbundel. die een snelle
controle en een nauwkeurige ontstc-
kingsafstellmg mogelijk maakt. De
wagen heeft een volledig gesynchro-
niseerde vierversnellingsbak. hydrau-
lische vering met constante rijhoogte,
benevens onafhankelijke vering op
alle vier de wielen, De wagen heeft
voor geventileerde schijfremmen en
achter eveneens met een gescheiden
bekrachtigd circuit. De motor is dwars-
geplaatst en helt 30' voorover. De com-
pressieverhouding bedraagt 1 liter op
9 km bij gebruik van superbenzine.
Het maximumvermogen bedraagt 75
kw bij 5000 tpm en het maximum-
koppel bedraagt 155 Nm bij 3000 tpm.
Het motorblok is van gietstaal met
gietstalen cilindervoer'ingen, nat en
verwisselbaar. De krukas is van een
gesmede staallegering en vijf maal ge-

Men ziet duidelijk. dat deze nieuwe
wagen. van Citroën. die tussen de CS
en de DS in ligt, veel nuttige ruimte
heeft, mede da7lkzij de dtvarsgep!aat~
ste motor.
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De motoT van de ex is verkTijgbaaT
in drie uitvoeringen, n.1. een zuinige,
ce?1 norm.a!e motor van 2000 cc en een
grotere motor van 2200 cc.

lagerd, De drijfstangen zijn van ge-
legeerd staal, de zuigers zijn van licht-
metaal en voorzien van drie zuiger-
veren elk. De cilinderkop is vervaar-
digd uit een lichtmetaallegering, met
ha Irbolvorm ige verbrandingskamers.
De nokkenas is zijdelings geplaatst,
hoog in het motorblok, aangedreven
door een ketting met een hydrauli-
sche spanner, twee kleppen in V -stand
per cilinder onder l'en hoek van 60'
bediend door klepstoters en tuime-
laars. Dl' wagen heeft een droog lucht-
filter, een dubbclpoorts Webercarbura-
teur type DMTR 25, een handbediende
shoke en een mechanische benzine-
pomp. De elektrische installatie is
12 V. de wisselstroomdynamo is 780-
1000 W al naar gelang van de uitvoe-
ring. De ontsteking geschiedt dool" een
onderbreker merk Ducellier. De vloei-
stofkoeling geschiedt d.m.v. een pump,
expansievat, ventilator aangedreven
door een elektromotor met thermosta-
tische bediening en radiateur met zij-
bakken. De wagen heeft druksmer-ing
d.m.v. een tandwielpomp. De ex 2000
heeft voorwielaandrljvlng en E'en en-
kelvoudige drogeplatcnkoppeltng, De
koppelingsplaat is uitgevoerd met een
verend hart. De wagen heeft een vol-
ledig gesynchrcniseerde vierversncf ,
Hngsbak, dwars geplaatst in' het ver-
lengde van de motor aan de linker-
kant. Het koppelingshuis en de ver-
snell ingsbak zijn van een lichtmetaal-
legering. In' verband met de levering
van een zuiniger motor heeft men
een normale versie en een minige
versie en hornoklnematische aan-
drijfkoppelingen. Men gebruikt
Rzeppa-overbrenging met kogels aan
de wielzijden. De vooras heeft dwars-

De voornaamste carrosserie- en chas-
sis~componenten zijn vorm, dikte en
vormgevi1tg van de CX-serie, waarvan
Citroën grote verwachtingen koestert_
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geplaatste draagarmen van staal. die
een parallellogram vormen met dus-
danige opstelling, dat de stand van de
wagen in lengterichting praktisch niet
wordt beïnvloed door optrekken en
remmen d.rn.v. de z.g. anti-reactie
voortrein. De beginspanning van de
veerballen bedraagt 75 bar stikstof.
De achteras heeft langsliggende draag-
armen van een lichtmetaallegering.
Iedere arm is met een veerelement
verbonden, De beginspanning van de
achterste veerballen met stikstofvulling
bedraagt 40 har. De wagen heeft
voorts plaatstalen wielen en Michelin
ZX tubeless banden. Zowel voor als
achter zijn er schijfremmen. De tand-
heugelbesturing is bekrachtigd. Deze
stuurinrichting met automatische te-
rugloop werkt volgens het principe
van de SM-besturing, maar is wel iets
gewijzigd. De ex 2000 heeft een zelf"

dragende carrosserie van plaatstaal
d.m.v. z.g, silentblocks verbonden met
een frame. bestaande uit een veer en
een achtereenheid verbonden door
twee langsliggers. Men verkrijgt hier-
door een gcJuidsdemping. De aandrijf-
eenheid is dwars voor-in. de kreukzone
geplaatst wat bij maximale kreuk
afstand biedt zonder de kooi te ver-
vormen. De vervorming van het '11001'-
gedeelte wordt geleid door een nauw-
keur ig berekende opeenvolging van
vervormingen van de componenten,
die deel uitmaken van de constructie.
Het voorste deel van het raamwerk is
het onderwerp geweest van een bij-
zonder onderzoek teneinde de rang-
orde van de vervormingen, zoals vorm,
variabele dikten en plaats voor het
puntlassen te bepalen. Het bovendeel
van de voorwielkasten is eveneens zorg-
vuldig bestudeerd en ontworpen. waar-
bij men ervoor heeft gewaakt het zij-
paneel niet te veel te belasten. De
richting van de vervormingen wordt
bepaald door de veiligheidsnokken die
zich onder de voorbumper bevinden.
Bij proefondervindelijke gegevens
bleek, dat na een botsing op een be-
ton r.en muur met 50 km per uur on-
der een invalshoek van 60" altijd drie
van de vier deuren normaal worden
geopend. Aerodynarniscn gemeten
heeft de wagen een ex van 0,3 en
een eX-6 van 0.54. De wagen heeft
rijklaar met alle extra's een totaal be-
laden gewicht van 1740 kg en aan-
hangergewicht van 1500 kg.

DE Citroërs ex 2200 wijkt t.o.v. de
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HE CITROt~:'IO CX-SERII·: 1:'10H':" OOGOI'SLA(i
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lij dt' hl'k"·din.~ Y'lI1 dl' zitpLo"j,;(·,l. Ik
~d'\\·l'l~k;l1~~:V~lrl hi-t uit cricur 111 .nt ;j~111,

dat lut Zt'VI' dllicl"liJk is 11"'1"('(" dl'
k wal itci t iIi"l"\':IlJ dlH'" ;tlil'rlt'J "m,[all·
digll"c!cl1 in dr- l.iatsto t wint i.. J:L,Jr IS
\~c'd}l't~··t'd_ Er i..; '1\'tTigt·ll" .i.n: dit in-

IJ" sI ru/wil 1)1I1·"nninCJ /'a /I d •• Citroen
ex. 'I·""r/JI,; II!I''' f!1\;te Clullclac/lt heeft
1><,.'11'('1/ "ClIl It •.r l'Iu •. i/·"cI rerlopel' I'Cln

cic Iijlll'lI. eirn,ë" ll'(lS Hflast. Lancia
cell [Jjonier op "(,[ ye/lied "an rle> be-
sl ml\'t'rd (, I'() 1'llJ (1<'1' j 11fI 1'(1 n de 1i)l! en
(cIl' 1,IIpe-u<llldw,!i"!I ix ,,"I/ccnd (Inn
de _'lro(Jlllli,ll!tecllllic/.: eX). In 1934
dCI'd d,' ",·rsl •.. 'Icsti'u"mlilildc Citroen
ZIJii intrede. .
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Monteur van der Spek vindt het lek
Het probleem van de wissel stroom-
dynamo merk Paris-Rhone van een
Simca uit 1970 is opgelost door de
heer G. Schuurman, Barend Focker-
straat 12 in Leeuwarden, aan wie de
prijs van f 25,~ zal worden toegezon-
den. Zijn oplossing luidde: De wissel-
stroomgenerator werkte hier wel de-
gelijk, ondanks het branden van het
controlelampje. Door een gemonteer-
de condensator met veel te grote capa-
citeit worden de spanningsregelaar en
de alternator zodanig ontregeld en
wel in die zin, dat deze boven de voor-
geschreven spanningsafstelting ko-
men. Het controlelampje wordt nu
niet als normaal kortgesloten en
stroomloos doch wordt nu door de
overspanning van de generator ge-
voed en blijft dus branden, met als
gevolg natuurlijk ook te hoge laad-
stroom en kans op overlading van de
batterij. Het opheffen van de storing
hier is vlug verholpen door het mon-
teren van de voorgeschreven conden-
sater, Een onderbroken negatieve ver-

636

binding van de al ternatorregela ar
geeft nagenoeg dezelfde storing, ook
maximale laadstroom van de alterna-
tor. De heer Schuurman vermoedt dat
de storing slechts heel kortstondig is
geweest, omdat anders andere nare
gevolgen waren voorgekomen. Het
voordeel was hier, dat de verbinding
generator/batterij goed was.
Nu hebben wij een ander probleem.
Het betreft een Volkswagen. Na een
koude start met éénmaal doortrappen
van het gaspedaal loopt de motor zeer
onregelmatig en moet door meer gas
geven aan de praat worden gehouden.
Dat duurt slechts enkele minuten en
dan loopt de motor stationair weer
normaal. De motor slaat onder alle om-
standigheden direct aan, maar blijft de
eerste minuten niet automatisch ver-
sneld lopen. Men had het volgende al
allemaal gedaan: stationair toerental
bij warme motor afgesteld, keramisch
deksel vernieuwd en juist gemon-
teerd, na intrappen van het gaspedaal
sluit de chok.eklep en deze opent na
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De voortrein van de Citroën eX-serie.
Het mechanisch gedeelte voor is op
een raam bevestigd, dat via langsbat-
ken de druk door het chassis door-
geeft door de hele onderbouw.

terleur veel zorg besteed, Het is wel
eens goed te bedenken, hoe de inte-
rieurafwerking van de personenwagen,
en niet alleen bij Citroën, de laatste
twintig jaar is vooruitgegaan. De zui-
nigheid van de wagens is zoals de fa·
brlek aangeeft: groot. Echter moet men
wel zijn rijstijl aanpassen aan bepaald
verbruik, zoals men zich dat heeft ge-
steld. Dat mag voor meer auto's gel-
den, maal' de Citroën ex als een van
de nieuwste produkten van de automo-
bielindustrie, gezien het tijdsbestel
waarin dit geschiedt, munt daarin na-
tuurtijk bijzonder uit.
De gehele opzet van de wagen geeft
een indruk van comfort en veiligheid.
De eerste merkt men direct, de laatste
merkt men voornamelijk als men die
nodig heeft. De gehele constructie van
de wagen met subframe is zodanig, dat
hier inderdaad sprake is van een vei-
llgheidswagerr uit serie produ ktie, iets
waarmee men alleen maar blij kan
zijn. Overigens: het is overbodig te
zeggen, dat het unieke Citroën-veer-
systeem zich juist op slechte wegen
van zijn beste kanten doet kennen. Een
factor, die bij besprekingen wel eens
wordt verwaarloosd, maar die toch aUe
aandacht verdient, is dat eX-serie on-
danks zijn fors uiterlijk en "mannelij-
ke" rij kwaliteiten ook in vrouwenhan-
den een uitstekend figuur zal slaan.

de start in ongeveer twee minuten, het
onderdrukzuigertje is goed gangbaar
gemaakt. Als men het luchtfilter af-
neemt en de luchtinlaat met de hand
sluit loopt de motor ook niet sneller.
De afstelling van mengsel en ontste-
king is juist en de wagen rijdt prima
(\ op 10.5 bij topsnelheid ISO km/u).
De luchtklep in de aanzuigbuis van
het luchtfilter is goed gangbaar. De
vraag blijft echter: Waarom loopt deze
motor niet automatisch versneld de
eerste minuten na een koude start?
Carburateur verwisselen komt niet in
aanmerking i.v.m. de hoge kosten voor
dit kleine maar soms wel lastige
euvel. Monteur Van der Spek, die de
VW op zijn duimpje kent, kwam toe-
vallig langs en knn meteen het euvel
aanwijzen. Kunt u dit ook? Voldoende
gefrankeerde oplossingen op brief-
kaart aan Redactie "Auto + Motor-
Techniek". Albrecht Dürerstraat 27 te
Amsterdam. Onder de goede oplossers
wordt een prijs van f 25,~ verloot als
er meerdere goede oplossingen zijn.
Ook voor nieuwe problemen wordt
een overeenkomstig honorarium uit-
betaald,
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