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AUTO-REVUE ROAD-TEST VAN DE
clrRoEN Al l-ó

ll/f en zal de Cilroën-Íabriek nooit
IVI van originatiteif ter wille van
de originaliteit kunnen beschuldi-
gen. De veelal typische vormgeving
van haar automobielcreaties is al-
tijd gebaseerd op practische doel-
stellingen. Een vorm kan worden
gekozen om ruimte te winnen, om
luchtweerstand te verminderen en

- vooral bij goedkoPere wagens,
d.ie in massa worden gefabriceerd

- om productie- en service-tech-
nische redenen. Het model moet
dan ook nog ,,aanspreken".

Bij de eerste aanblik van de
Ami 6 begrijpt men, waarom deze
wagen in de Amsterdamse volks-
mond tot ,,De Pet" werd gedoopt:
Het ver naar achter doorloPende
dak vormt een luifel, die inderdaad

veel op dit kledingstuk lijkt. De
bedoeling van dit naar achteren
doorgetrokken dak is echter duide-
lijk: men heeft bij deze betrekke-
Iijk kleine wagen ook de achter-
passagiers zo veel mogelijk hoofd-
ruimte willen bezorgen. Hierin is
Citroën met zljn Ami 6 dan ook ge-
geslaagd terwijl vele concurren-
ten in dezelfde klasse met meer
,,normale" vormgeving dit niet ge-
Iukt is.

De Ami 6 werd op de Parijse
salon van 1961 geïntroduceerd en
het duurde niet lang of ook deze
Citroën behoorde tot het gewone
verkeersbeeld. De wagen had, in de
uitvoering zoals deze tot vorige
maand gebracht werd, een 22 pk
motor met een vrij bescheiden

Het dashboard is
overzichtelijk en het
versnellingspookie in
't dashboard gemak-
kelijk te bedienen.

prestatie-potentieel. Weliswaar was
de topsnelheid van dit type ca. 105
km/u, maar het duurde een be-
hoorlijk lange tijd voordat deze
snelheid (onder gunstige omstan-
digheden) kon worden bereikt. Bij
harde tegenwind bovendien en dat
komt nog al eens in ons land voor

- was het vaak zelfs onmogelijk
om boven de 100 km/u uit te ko-
men. Nu rijdt men weliswaar niet
zo snel op onze autowegen. Maar
zelfs bij gemiddelden van 80 à 90
km,/u is het gewenst dat een wagen
over een behoorlijke dosis reserve
beschikt om gevaarlijke lage pas-
seersnelheden - en daarmee lange
passeerafstanden 

- te vermijden.

Bij de nieuwe Ami 6, die enkele
maanden geleden werd geintrodu-
ceerd, heeft men 3,5 pk extra on-
der de motorkap gestopt. Dit heeft
al een acceleratiewinst opgeieverd
van 2 seconden van 0-60 km,/u
terwijl men van 0-80 km,/u ca. 4
seconden sneller optrekt. Tijdens
de ca. 2000 km, die wij met het
nieuwe type mochten rijden, ont-
dekten we dat de Ami nu veel beter
aàn het moderne verkeersritme
van ons land is aangepast. De ver-
mogenswinst betekent weliswaar
niet dat we direct met een Gran
Turismo te doen hebben maar wel
met een wagentje, dat een echte
top van 111 à 112 km,/u heeft en
v/aarmee men uren achtereen oP
100 km/u kan kruisen. De wens
blijft bestaan om boven de 70 à 80
kmlu over nog wat groter accele-
ratievermogen te beschikken
vooral bij die beruchte sterke te-
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genwind - maar in vergelijking
met het oude type is toch een
enorme verbetering bereikt.

Ook dit type Citroën is als een
strijkbout, die de wegrimpels glad
strijkt. Met andere woorden, de
vering is voortreffelijk. Het veer-
systeem is hetzelfde als dat van de
Citroën 2 CV, maar met betere
demping. Tegelijkertijd met de
sterkere motor kreeg de Ami hy-
draulische schokdempers waardoor
de veerkarakteristiek beter werd
aangepast aan de hogere snelhe-
den. Zonder overdrijving kan men
zeggen dat de Ami 6 in zijn klasse
een klasse apart vormt wat de
vering betreft. Wij konden dit nog
eens duidelijk constateren toen we
met de wagen een oriënteringsritje
meereden dat ons en onze mede-
puzzelaars over zeer slechte wegen
voerde. Hoe slechter de wegen wer-
den des te meer andere wagens
lieten we achter ons. Dat de voor-

Lu cTt t g ek o eld e tw e ecilind er
boxerkopklepmotor.
Boring 74 mrn, slo.g 70 mnx.
Cilinderinh.oud 602 cc.
Compressieuerhouding 7,75 : 1.
Mar. motoruernxogen 25,5 SAE
pk bij 4750 omw.lmin. (ca 23
DrN pk).
Max. koppel 4,1 mkg bij 3000
omw.lmin.
Soler carburateur met hand be-
diende choke.
Elektrische installatie 6 V, accu
6 V-45/50 Ah.

TRANSMISSIE:
Enkelu oudig e dro g e plaatkoppe-
Iing . V ier -o er snelling sb ak, w aar -
aan II, III en IV gesynchroni-
seerd.

wielaandrijving een uiterst waar-
devolie bijdra.ge levert tot de goe-
de rijeigenschappen van de wagen,
behoeft nauwelijks betoog.

Behalve over het zeer goede ve-
ringscomfort beschikken de be-
stuurder en zijn passagiers ook
over een uitstekend zitcomfort. In
tegenstelling tot het vorige model
is nu de yoorste zitbank tijdens het
rijden verstelbaar. Ten behoeve van
de picknickers en mede voor het
gemakkelijke schoonmaken van het
interieur zijn zowel vóór- als ach-
terbank zeer eenYoudig uit de wa-
gen te nemen. Dit houdt tevens in
dat de Ami ook als een soort com-
binatiewa,gen voor het vervoer van
onhandig grote voorwerpen kan
worden gebruikt.

De Ami 6 heeft vier deuren, die
achter naar onze smaak niet ver
genoeg kunnen worden geopend om
een werkelijk 100 % gemakkelijke
instap te geven. Het gebeurt ook
af en toe dat men de ,,punt" van
een voorportier tijdens het uitstap-
pen tegen de schouder krijgt.

De ruimte voorin is buitengewoon
goed en alleen indien lange be-
stuurders de voorbank vrij ver naar
achteren stellen, is de beenruimte
achterin beperkt voor volwassenen.
De wagen is vierpersoons maar de
achterbank biedt voldoende ruimte
voor drie kinderen terwijl wij met
vier kinderen (leeftijd 3-10 jaar)
op de achterbank zonder te veel
klachten een dagrit van ruim 400
kilometer hebben volbracht.

De bestuurder heeft een goede
rijpositie met de instrumenten
overzichtelijk gegroepeerd achter
hetzelfde stuur dat ook op de ID
en DS wordt toegepast. Het ver-
snellingshandel bevindt zich rechts
van het stuur op het dashboard
en daar eenmaal aan gewend zijn-
de schakelt men werkelijk met ple-

TEC}INISCHE GEGEVE
O a erbr en g ing su erh oud,in g en in I
t/m. IV resp. 5,61 - 2,9 - 1,92 -
1,31 : 1; achteruit 5,61 : 1.
Eindreductie 3,625 : 1.

Voorwielaandrijaing.

ONDERSTEL:
Platlorm chffisis.
',Onafhankeli.jke aoor- en ach-
terwielophanging; uoor- en
achteruering gekoppeld d.m.u.
horieontale schroefoeren. Hg-
draulische schokbrekers uóór en
achter, alsmede traagheids-
schokbrekers.
Trommelremmen, oóór alak bij
d,if I er entieel ; r emuoering opper -
ulakte 566 cnn2.

zier met deze z.g. ,,paraplu-pook".
De drie hoogste versnellingen zijn
(goed) gesynchroniseerd terwijl de
eerste versnelling bij lage wagen-
snelheid gemakkelijk ingeschakeld
ka.n worden. In de tweede en derde
versnelling kan de wagen behoor-
lijk lang worden doorgetrokken; de
vierde versnelling moet meer als
overdrive worden gebruikt.

Het ventilatiesysteem van de Ami
6 is eenvoudig maar zeer doelmatig.
Aan weerszijden van het dashboard
bevindt zich een schuifluikje waar-
door de toevoer van frisse lucht
kan worden geregeld. De achter-
ruiten zijn ook te openen waardoor
een goede en tochtvrije ventilatie
kan worden bereikt. Door het rela-
tief zachte 'rreer was het ons niet
mogelijk om de effectiviteit van
het verwarmingssysteem te beoor-
delen. rtrij hebben echter reden om
aan te nemen, dat dit bij strenge
koude, zoals afgelopen winter, niet

NS
MATEN, INHOUDEN,
GEWICHT:
Gewicht 623 kg.
Bandenmaat 125 X 380.
Draaicirkel 11,6 m.
Inhoud motorcarter 2 liter.
Inhoud brandstoltank 25 liter.
Wielbqsis 240 cnx.
Spoorbreedte oóór 126 cm, achter
722 cnt.
T'otdle lengte 392 cm, breedte
153 crn, hoogte (onbela.sD 149
cn1,.

PRIJS, model Grand
Inclusiel uerwarming en ruite-
sproeiers, uerd,ere uih;oering zo-
als algebeeld en omschreuen:
Í 4990,-.

Vêrworhing inGlu3ieí?

Ao.ioeq voo. (wo.me) Iu.finoêvoêr?

Ío openen o.hler-riiruitën?

Boieniloten op boidê voorpodièrê.?

Eón rloutel vooÍ ollo 
'lot.n?

Motork.p qtrluilboor voor onbevoogden?

Al'luitbêro ro.kdop?

EeBtê vcÍnellins 9ê'ynchronLêérd?

Rsirerpro€iê(r)?

Ruirewi$er her lwêe ol moe. r.elhedêí?

Buitentpioeel?

tichbigndoLchokèlódr?

Po*êerlonpiê'?

r ,(r ^,rihiito no6n ?

Tan.dheugel stuurinricTtting. IMPORT:
Stuuruerdraaiing Dan uiterst Automobiles Citroën
links naar rechts 2:]lt o7n1D. sterdanx.
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volkomen aan de eisen van de mo-
derne automobilist voldoet.

Wat de geruisloosheid van de
motor betreft moet men natuurlijk
in aanmerking nemen, dat een
luchtgekoelde motor nooit zo ge-
ruisloos is als een watergekoelde.
Zo Iang de motor echter niet al te
zwaar belast wordt is het motor-
geluid absoluut niet hinderlijk. V/eI
ha.dden wij nog graag een grotere
motorsouplesse gewenst.

Op ruitewissergebied liggen de
meeste Franse automobielfabrieken
wonderlijk genoeg nog enige wind-
streken achter. Tijdens een regen-
hoos konden we constateren dat de
Ami 6 nu (eindelijk) zelfparkerende
ruitewissers heeft gekregen en te-
vens dat het veegoppervlak nog
aan de krappe kant is en dat de
rvissers slechts één snelheid heb-
ben. Over water gesproken; de
(lelijke) dakgoot van het, produc-
tietechnisch gezien, handig beves-
tigde dak heeft nu waíerafvoer-
openingen. Bij onze roadtestwagen
waren de voorste openingen dicht-
gestopt, kennelijk om te voorko-
men dat we bij in- of uitstappen
door een ,,douche" zouden worden
verrast . . .

Het wageninterieur is keurig af-
gewerkf; de afdekking van de di-
verse sterschroeven vinden we we]
netjes maar wat te sumnrier: ze
zijn al gauw peuterobjeclen voor
nieuwsgierige kindervingertjes en
misschien ook wel voor volwassen
peuteraars. De aanwezigheid van
de buitenspiegel is absoluub nood-
zakelijk aangezien de achteruit-
kijkspiegel binnen, vooral voor ian-
ge bestuurders, een zeer beperkt
gezichtsveld geeft.

De achterruitconstructie heeft
een extra bergmogelijkheid 

- 
zo-

als bij de meeste conventionele wa-
gens 

- vóór die achterruit onmo-

TEST-RESULTATEN
Gegevens omtrent snelheidsmeterafwijking, acceleratie en

topsnelheid zijn aanschouwelijk voorgestelci in bovenstaande
figuur'.

BrandstoÍverbruik

IVIaximum verbruik onder testomstandigheden, waarbij
snelheids- en acceleratiemetingen, een zo snel mogelijk ge-
reden traject op autowegen (waar mogelijk topsnelheid en
felle acceleraties) en enkele stadsritten onder ongunstige
omstandigheden: I : 12,5.

À4[inimum verbruik, gemeten over autowegtraject (geen
enkele stadsrit), vrij kalm rijdend, snelheid overwegend tus-
sen 85 en 95 km,/u: I ; 17,8.

Gemicldeld verbruik (over gehele testperiode) : 1 :

a Behalve het typische ,,luifeltje" ziet men hier dat de achterste portieren niet erg wijd kunnen
worden geopend,

Op de Íechterfoto de gemakkelijk bereikbare motor en de originele plaatsing van't reservewiel.

gelijk gemaakt. Nu betreuren we
dit niet zo heel erg, want men kan
een er1 ander in het kleploze dash-
boardkastje opbergen terwijl er on-
der de banken ook nog tamelijk
veel ruimte is.

De inhoud van de brandstoftank
lijkt met zijn 25 iiter wel wat klein
maar is dat. relatief gezien, niet
wanneer',r'e het brandstofverbruik
in aanmerking nemen. Met stads-
u'erk íveel schakelen) en urenlang
volgas boenderen hebben we een
nraximum verbruik van I : I2,5
kunnen meten: de gemiddelde
Anri 6-rijder 2il. wat het brandstof-
verbruik betreft aardig in de buurt
van de 1 : 16 komen waardoor hij

met één 25 liter tankvulling toch
nog bijna 400 km kan afleggen!
Ons minimumverbruik was nog
minder dan die 1 : 161

Resumerend kunnen 'we zeggen,
dat de Citroën Ami 6 in zijn prijs-
klasse 

- het model Grand Luxe,
dat wij reden, kost nog net geen
.f 5.000,- - vooral door zijn grote
veringscomfort en lage brandstof-
verbruik een aantrekkelijke aan-
bieding is. Mede door de thans
grotere motorprestaties overvleu-
gelen de prettige rijeigenschappen
verre de kleine onvolkomenheden.
Dat men even aan het uiterlijk
moet wennen, daar is het een echte
Citroën voor!
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