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DE PERFECTE, GEAVANCEERDE

e x e c u t i o e

CAR
I! /' p: 0 IJ u 111 I "

Sinds de iun-oducrie van de Cu.roë» XM

wordt er anders gesproken over Sl"yllllg,

wegligging, \'eiligheid en comfort. Met een surplus aal!

techniek, visie en illtelligentie neemt de Curoén XM

royaal afstand. Direct gevolg van zijn briljante coneep1

dal gebaseerd is op vcrnieuwend denken en het unieke)

cl ckn-oni sch gestuurde hydract.ieve vee rsys te em

(optioneel verkrijgbaar op Citroen X.\'] 2.0i SX en 2.1

Turbo D SX) dat zich feilloos voegt naar uw rijstijl, het

wegriek ('11 de belading van de auto. De allure e11 de uit-

zonderlijke klasse van '5 werelds enige auto die begrijpt

hof' u rijdt, is dan ook nog altijd onveranderd.
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CITROËN KM

DE

d ef i n i t i e u e

OVERWINNING WEGOP DE
erf!()" (J 11/11'

Vallllil de cockpit van de Ci t roë n XM

heerst 1I over de auto en de "\Icg. Citroën

heeft hel bestuurscentrum van de Citroen XM dan ook

ontworpen en ingericht als een efficiënte werkplek,

\V<larop ergonomisch Pil klimatologisch de hoogste

maatstaven van toepassing zijn. De ontspanllen zit, de

overzichtelijke instrumenten en de logisch geplaatste

bedien in gs o rgan r-n voorkomen vermoeidheid CII

concentratieverlies Pil lever-en zo een belangrijke

bijdrage aan de veiligheid op de weg.
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CITROËN '(!H

f'r~UII"lIIlf'
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Alert eu anticiperend

aangenaam ve r toeven ,

rijden en

gaan bij de

Ci troën X;\I hand in h and. \Vanl. deze sublieme

reiswagen is ontworpen rond het adagium, dat voor

actieve veiligheid primair een ontspannen bestuurder

nodig is.

Stapt IJ maar eens in. Uw fauteuil is royaal van

arnwtÎllg. ;\la het instellen van zitting Pil rugleuning

in uw favoriete positie [elektrisch als IJ wilt), voelt u

van uw bovenbenen tol uw achterhoofd de gewenste

steun, ook zijdelings.

Overigens mogen al uw passagiers op

eenzelfde comfortabel onthaal rekenen. \'U k uru u

ook het in hoogte en afstand verstelbare stuur op

uw rijpositie afstemmen, evenals uw autogordel die

in hoogte' ver stclbaar IS. En zo, rtan t gezeten, uw

handen gerieflijk rustend op het stuur, valt

de optimul c a Fleesbua r hc id op van meiers en

klo k kcn. Het informatiepaneel geeft tijd ('11

huitr-utom pcrntuur aan. Verklikkerlichten voor olie,

koelvloeistof, dynamo,

accu, remsysleem,

parkeerrern en derge-

lijke informeren u

alle vitaleover

fu n ct ies. Ond cr

handbereik vi ud t u

alle ergollom isch

vormgegeven en

gesitucerde be-

dicningsorganen, zodat

u vrijwel cnouder-

broken beide handen

aan het stuur kunt

houden en uw ogen bii
het verkeer,

Dankzij het

grote glasoppervlak
2

rondom en de forse achteruitkijkspiegels ontsnapt. er

ook buitcn niets aan uw aandachr . Bij het

achteruitrijden past de rechterbuitenspiegel zichzelf

automatisch aan, waardoor achter- en zijkant van de

auto beter zichtbaar zijn en u het overzicht bewaart.

A fhankelijk van tie uitvoering van tie Citroen

Xl\l is de hydraulische stuurbekrachtiging constant of

variabel. De laarstc past zich aan bij de situatie: u

kunt met één \-illger parkeren, maar op de grote weg

is de besturing gcdecideenl en koersvast.

De draai knoppen vau verwarmlilg en

vcn til a tir- zijn centraal geplaatst en

daardoor zowel voor bestuurder als voor passagiers

goed binnen bereik. Veilig detail: de speciaal voor

Ci Lroën on twi kkolde stereo radio/cassettespeler, cl ie

als optie verkrijgbaar is, wordt op hel stuur bediend.

RIJ het openen van de ac htcrklc p voorkomt de

separatieruit tussen de passagiers en de bagageruimte



dl' kaus op tocht (vanaf niveau VSX). Een detail dat

OC' zorg vcrraadt W;WrJIlC(·' de Citroen X,VI bestuurder

en pi1ssngwrs olllring!.. Dezelfde zorg die ook spreekt

uir de- riauu- binucuruiuuc cu her gn'llzploze comfort

vnn de auatomisch gevor!lHlp f'a u tc ui l s el!

arluerbank . Natuurlijk zijn ook de bcklcrliltgs-

urau-rinlcn velours, leer of ecu combinatie van leer

e-n alrautara, afhanke-lijk van Of' gekozP!l uitvoering

r-u optics uiet alleen gpse1f.etP('rd op ui tetlij k en

1""C'IISelllIIL maar evenzeer op fysiologische'

<'igt'l\scltappt'll zoals con anugc-u aam vr-n til erend

ver IllClgf'11.

Dar hreng! rins hij (-'('11 ander ouderscheideuce

kwalitr-it van rif' Curoöu X:\,l: het bumcnk liu.aat. 111

de Citroöu :\:\1 voorziet CCII gC'(lVilIlCeero syst.ccnt

\'001' vcmilatic en \'crwarnlillg de bestuurder en

3

passagtc rs van een lol

op z ckc rc hoogte

ir.divid uecl regclbaar

klimaat. Voor wie nog

hogere eisen stelt, is er

nis optie a irco ndi

tiOlllllg.

Vlaar welke uit-

voori lIg vat! de Ci trocr \

X:;\! II ook kiest , u en

uw passagIcrs rCIZCll

onder alle omstandig-

heden eerste klas.

4

Oe h.:dil'lI/flgdl(llldl,'.I" (il/d. d,' .\/Ic/lleld\"/"L"{:::du(lr bij 111I'e(l/l ":x('''/I'il'() ;::1)"11 fI' Iwt!iclIl'1I 11/.:1

de flllf/dl'lI (l(1!I het .1'11/1/1'.2 Gordel., op de /loQnlo,'I/'1I ;::Ij/l 1/1hOI!,::le l'e"~I"/lJ(/(//: 3 Ol; /i/'I

In -clmkelcn rart de (l('/i1cr/lil rI/"{1tl11ril' Ipll''::l'/ (IIIIO/!/(il i,I',h 111d,' 'purk",'nl(llld' (I'III/ul(/{/rt! op

nu-eau h·.IY-!/I,i/,c, uplie 0l) ol'eriKl' /I/ot/,'Ih'!/). 4 I hl ,IIII/rf/'wl I' in hoop;!e el! (~/~/{I!ld

s-crstelhaar:
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HET GENOEGEN VAN

CITROËN \Il!

c o m p r o m i s l o o s

COMFORT
111 t r- r,,» "'

DeCitroen XlVI geeft begrippen als ruimte

en comfort. een nie-uwe betekenis. Al

meteen na de gemükkclijkc instap openbaart zich hel

surp.ns a an hoofd en heenruimte dat \'001' iedere

passagier ter lx'schikkillg is CII dar 1:('1f5 oe» urenlang

verblijf In de Citroen X:VI tol, f'f'1l hlijvend gf"rlOf'gCll

maakt. li.lke zetel biedt anatomisch gevorllld zitcomfort.

Airconditioning (standaard op niveau Exclusive) of hel

voorueffelijke ventilatie- eu verwarminassysteem zorgt

zomer en winter voor een aangenaam rijklimaat. l\laar

het fundauien! van nllc cornfort in de Cu.rocn XM

wordt natuurlijk gevormd door de unieke hydracticvc

vering (optioneel verkr.jgbaar op Citroen X.:Vl 2.0i SX

en 2.1 Turbo 11 SX) die el ke oncffe n h eid In hel.

'vvegdc">kegaliseert en elke storende invlood op liet.

'vveggcdrag ncu traliseert.
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CITROËN XM
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DE KRACHT VAN KLASSE,

KARAKTER

en tijdloze lc io a Li t e i t

Alle elementen van de roemrijke Citroën-

reputatie ziju terug te vinden in één

model: de Curoën XM. Een volmaakte synthese van

prestatie, prestige, allure en comfort. En een produkt

van overtuigd, dus compromisloos kwalitcusdcnken.

Wan t dankzij de beheersing van buitengewoon

geavanceerde technologieën stelt Ci u-oën met de

Ciuoën XM nieuwe nonnen iu comfort en veiligheid

en op het gebied van kwaliteit. Zo biedt dit model niet

alleen ultiem rijgenot:, maar in de carrosser-ie en de

soepele, betrouwbare krachtbronnen ook hel summum

van degelijkheid en duurzaamheid. De Citroen XlVI is

in alles een bijzondere re isauto. Een pure Gran

Turismo, waarin hel. begrip topklasse op onnavolgbare

wijze gestalte heelt gekregen.





CITROËN XM

i I! Ie I11 f!," 11 t r /, (/! /11/'

Hetmoge duidelijk zijn: de Citr~ëll ~M

staal aan de top v an het Citroen

programma. Maar eveneens aan de top rn zrjn

mu rk tscpm c n t , wan t geen andere auto lil zIJn

prijsklasse kan hem evenaren in comfort f'n

weggcclrêlg. Dat is vooral te danken aan hel

ouvol prezen hydracuevc veersysteem, een synthese

vau hydraulica en elektronische iutclf.gen t.ie.

Com pute rpest.uurd richt dit zich naar snelheid en

belading v an d e au Lo . r e m d r u k , acceleratie,

stuuruitslag en de mate van 111- en ui tveren ten

gevolge van oneffenheden in de weg. Zo blijft onder

alle eendlues de carrosserie voorbeeldig in balans, een

eerste voorwaarde voor ultiem comfort. V1aar ook Ir!

de actieve veiligheid van de Cir.roën X.M, het

vcrmogen or» ougewenste situaties te vermijden of te

kunnen ontwijken, speelt de unieke hydrnctieve

vering CC]] cruciale rol. Co n t in u vergf'lijkt de

cornpuler de door een vijfta1 scnso rc n gemeten

va rinbolcn m c t de in zijn geheugen opgeslagen

veilige waarden. Daardoor rf'ageert dl:' Citroën X;Vl

_ _ i. '

..... ' .:; , ~"..,... - - ,

, ~,

2

1

altijd veilig, ook op de meest ongunstige

omstandigheden (slecht wegdek, onverwacht scherpe

bochten, harde zijwind, noodstops e.d.) en wel bij elke

belading. Tot in het extreme kunt u rekenen op een

stabiele wcgligging, onverstoorbare koersvastheid en

een maximurn aall rernverrnogen. Een elektronisch

ABS-systeelll voorkomt blok keren vau de wielen

tijdens noodstops of afrernrnen bij gladheid, zodat dl'

auto ook in dergelijke situaties bestuurbaar blijfL. 111

de meeste ui tvoeringeu van elf' Cinoên XYI is dil

systecm standaard, bij de andere modellen pen

betaalbare optie. En over ui trus tiugsniveaus

gesproken: cic Citroën XVI is verkrijgbaar als SX, VSX

cn Ex cl usivc. VVaarbij reeds hel SX-niveall de

concurrentie op een afstand houdt: airbags voor dl'

besluurder Cll de passagier, elektrische bediening van



de voorrui teu , cleku-isch verstelbare spiegels, luxe

vclours bekleding, ('('11 hoge freq uen tie afstands-

bediening op de centrale vergrendeling en opberg-

tnssen in de rugleuning Vf111 d e voorstoelen zijn

s t nnd aard . De gecodecrde diefstalbeveiliging is

srnn daurd op alle versies en word t a ut omat.i sch

gedeart.iveerrl rloor de hoge [req u e n ti e afstauds-

bediening, Bij het niveau VSX wordt daar 1I0g eens

r-en reeks standaarduitrustingen aan toegevoegd,

ondcrmccr hydracueve vering, m ctnlli c lak, /\ BS,

licht metalen velgen, een separatieruit tussen de

passagH.'rs en de bagageru i111 te waardoor bij hel

openen van dl' acluerklep de passagiers geen last van

tocht hebben cn luxueuze houten deceratic op de

middencouso!e en de \'C'rsllellingspook, Daarnaast

kcnr lip!" niveau VSX tal vau extra com Iortabel e

details zoals een

verlichte make

up spiegel in de

zonneklep voor

elp passagier. de

moge1ijkhcid

voor de

bestuurder de

zijruit in 'onc
2

bedienen en een elektronischtouch' elektrisch te

informutiesc-ierm. .vlet bet niveau Exclustvc wordt

het indrukwekkende uitrusungsnivcau van de \'SX

zelfs nog overrroffen. \!et onder andere digitale

aircoudi ti onin z, elektrisch vcrste-lbare vocrxtoelen.

leren he k lcdiu g. uri s t.l a m pen voo r. elektrisch

3

bedienbare ach tcrruiten , een sne.heidsrcgc.aar en

een boordcomputer . Xaar wens kunt u de CiLI'OPIl X~!

van uw keuze met diverse opties nog verfijnder op uw

persoonlijke smaak afstemmen.

1 Hel.f"lldmnen//'f/I/ /'vrJiglwitl 1'11 ("()IIifiJl"/: de unieke nvdracue.v rcrnre. 2 (J/,11I:'1

middenconsole beull/dl -::1( Ir de '( hl/kr/aar n-narmee het h.\ drartievc I'i'er~) I/cell! kOIl word"11
(!!p:cstellld up de riOOl' 11 gekl)zel/ ,.,j~!lj'- 3 [Je hvdrarnei-e ,'cril/!!: steir u lil staat Uil/ de

bodcno.niheid i-art de (lU/O Ie -ariëren /'(11/ normaalnaar hoop. (iderw/ op kil/Te'/JOn'lI) (!/h/{l!!:

(i,ou/" hel Kell/akkeli;k I"/(ldell /'([11 1,(l':';II~e).
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n t e u to e ldeeen

CITROËN Y~I

DE RUIMTE

VOOR

Zijn belastbaarheid tot 650 kg wijst op een

break, evenals zijn laadruimte met

volledig vlakke vloer: ï20 liter, met neergeklapte

achterbank 1960 liter, een record in deze categorie.

Vlaur cle andere records die hij in aiju klasse breekt,

brengen u wellicht. toch in verwarring over zijn

idenr.irei t. l Ie t luxe interieur bijvoorbeeld, en het

cernfo-t waartnee hij zo royaal is. En hoc hij naast uw

werk, uw gezin van dienst is: soepel en soeverein,

andere combinatiewagens met hun verzwaarde-

achterveren en dito schokbrekers achter zich latend.

VVallt het hydractievc veer-systeem (optie op Ci rrcën

XM Break 2.0i SX en 2.1 Turbo 0 SX) stemt de vering

a uto m ari sch af op de belading, op het wegdek

en op uw rijst.ijl. De Ciuoën X'vl Break rekent stijlvol

af met conventies en creëert ruimte voor nieuwe ideeën.



CITROËN VM

VC1nc!n(!g dc dag hebben wc gezonde

opvattingen ove r co m Fo rt op cic

niet alleen hel vloeroppervlak tel! goede; door deze

verlenging konden de on twerpe r-s tevens zonder

werkplck , plezier in het werk en de kwaliteit van hel esthetische problemen hel dak verhogen. Me t als

leven. U hoeft dan ook geen "workaholic" te zijn om resultaat, dal de Citroen XVI Break ook qua rUÜl1Le-

werken een dagelijks terugkerend genoegen te aanbod elke klassegenoot zijn rug laat zien.

vinden. Zeker met de Citroen X:vl Break, typisch een En "vat L"\' rug betreft. de normaal al geringe

produkt van deze Lijd. 2\ieL alleen praktisch van tildrernpel van de Citroën XJVl Break kan dankzij de

indeling, maar tevens polyvalent in uitvoering en variabele rijhoogte van het veersysteem worden

uilTusting. Vfi-motor? Kan. 2.0i 16V of Turbo CT? Is gereduceerd LoL40 cm boven straatruvcau. Zodat u op

er. Turbodiesel" U zegt het maar. En wilt u een open kuithoogte een volkomen vlakke vloer aantreft, die de

d a k , airconditioning, automatische solide basis vormt van een uil·gestrekte laadruimteeen

versnellingsbak, ABS, leren bekleding, dan is dat zonder hinderlijke uitsteeksels. De capaciteit van 720

binnen het werken-met-plezier concept van de liter is naar wens te vergroten t.ot 1960 1itcr, maar

Citroën XM Break zeer wel mogelijk. VVanLhoe dankzij een in ongelijke delen (1/3 of 2/3)

imposant de afrnet.ingen ook zijn, ruimr.c zit 'm hij neerklapbare achterbank kunt u ook 111

Citroën In meer dan alleen het formaat. tussenliggende volumes van deze faciliteit gebruik

Ten opzichte van de Citroën XM Berline is de maken. Zo biedt de Citroën XM Break niet alleen het

imposante Citroen XM Break 25 cm langer. DaL komt summum van capaciteit, maar ook van flexibiliteit.



DE ZEKERHEID VAN

o p t i rn a l e

BESCHERMING

DeCitroen XM neemt u en uw passagiers

in bescherming. Met geruststellende

veiligheidsvoorzienIngen zoals twee airbags,

dwarsbalken in de portieren, veiligheidsstuurkolorn,

kooiconstructie en pyrotechnische gordelspanners die

voorkomen dat het bovenlichaam in aanraking komt

met hel dashboard. Op hel gebied van actieve

vci1igl"lcid - het vermogen om kritieke situaties te

vermijden - zijn de ontwerpers van de Citroen XVl zo

mogelijk nog verder gegaan. Getuige zijn unieke

garantie voor een stabiele wegliggillg en koersvastheid:

hydractieve vering (optie op Citroën XM Break 2.0i SX

en 2.1 'Turbo IJ SX). Hel. dClllkzij een groot g.ascppcr-

vlak altijd veilige zicht. En natuurlijk het ongcëven-

aarde comfort dal vermoeidheid en dus fouten voorkomt.
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CITROËN \'AI

UClli(.!hl'ld

De carrosserie Val I de Cirroëu XI'vl beZ1L

een markan te belijllÎng, ma ar tevens

een maximum aan sterkte en stijfheid. [Je veilige

kooiroustructic beantwoordt ruimsrhoots aan de EG-

normeu . Gestalte gegeven via Computer Aidcd

Uesign, bied t de kooiconstructie -vee-rstnnd aan

krachten in zowel de lcngte- als de hreedr crich tinp

waardoor de birmcn-uimtc intact blijft. Op kritiscl:e

punten zijn df' nodige vcrstcvigiugcn t oegcpnst.

Zoals in de voor- Pil achterporticrcn die zijn uiLgf'rtlSl

m c t vcilighcidsbalken, die de gevolgen van een

zijdelingse botsing reduceren.

En veel aandacht is besteed aan de capaciteit.

om bij een aanrijding de vrijkomende pnergie te

a hsorbcren . Ook de veiligheid van z e te ls ,

h oofds tcuncn en gordels IS voorbeeldig. .vlaa r

unustcns 7.0 degelijk doordacht toont de Citroen XM

zich in het verrnogPIl om ol1gevvellst(-' situaties te

vermijden of te kunner: ontwij keu. Met als unieke

u-oef natuurlijk het onvolprezen hydracti evc

veersysteem. Dit systeem) gell<tililld l-lydracuve 11,

dempt de bewegingen van de carrosserie onder alle

rijornst.audi ghe den, geeft de auto een optimaal

comfort, terwijl liet k walheitsuiveau op het gebied

van I"IjgPlloegell en vei1igheid eveneens op f'en zeer

hoog niveau ligL. Door de bestuurder te verzekeren

van werkelijk rijgenof'gen en ruinder vermoeidheid,

vormt. deze venng een niet te verwaarlozen factor \'(111

vedigheid bij het aileggell van grote afsrnndcn,

VVat betreft het 'vveggedrag IS de Citroen xvr

uitgerust. met een achteras met meesturend effect. De

vcrbinding met het frame van de achteras is daarbij

zodanig dat de horiz on t al c bcweg ingen die het

rijcomfort bcmvloedeu, peru.auent worden beheerst.

Bovendien worden de rol bewcgiugeu op het

horizontale vlak die het weggedrag en met name ook

de rijstabiliteit be.uviocdeu, perfect onder conu-o!e

Een airbag inhoud 45 liter voor de

hestuurder en een airbag voor de passagier Inhoud

90 liter behoren tol. de standaarduitrustinp van de

Citroen XM. De airbag werkt in combinatie niet de

veiligheidsgordel en komt tevoorsc-hijn in minder dan

50 duizendst.e van een seconde zodra zich eell frontale

botsing van 20 km per uur tegell een betonnen muur

voordoet. Hij remt de beweging naar veren van hoofd

eu bovenlichaam van de bestuurder af.

De veiligheidsgordels van de Citroën X.M ziju

voorzien van een gordelspanner. Op het morneut van

een krachtige botsing trekt de gordelspanner

ogenblikkelijk de gordel aan met bijna 80 rum. De

gordel houdt de inzittende gedurende de benodigde

Lijd stevig op zijll plaats) zodat zijll lichaam niet in



coutac! kan kon-en mei obstakels \"C)Qrhem zoals hel

dashboard of de voorruit.

Kcmuorkend voor hel veilighcidsdcnkcn vnn

Ci troc n IS ook de

systeem blokkeert onder andere de brandstoftoevoor

waardoor hel. niet mogelijk is de auto te starten: dat

kan pas als de 'Jo-cijferige code is ingetoetst of door het

gebruiken van d c hoge

automatische st.op

.......... . , ..... .......... ......., ........................................
van de brand-

stoftoevoer bij

sterk ve r rrageu. liet

outst aan vau brand wordt hierrncc voorkomou. Eli 111.1

we toch bij hel, hoofdstuk bevf'iliging zijn aangelancl:

alle Cilrn('ll Xl\] modellen i'.ijn uitgerust met een op

u Fs tand met hoge frc q u e n t ie- bedienbare

porLicrvcrgrcu del in z. De bediening cr van kali

worde-n geïlltegrel'rd mot de b('dielling van een (als

accessoire) in re hOIlWr-11 alarminstallatie.

Eeu gecodeerde dicf'stalbevciligiug dIE' het

()[Igewcllste bestuurders onrnogellJk maakt om de

a ut o te start.cu , IS st.andaard op alle versies. Dit

2

frequentie afstaudsbediering, welke de

diefstal bevel Iigi ttg au.omausch dencnveert.
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1 Suett.cidsreeelaar. onrspormcn en ~Ot'/Jt'1ri/den 2/5 .";/(llIrI(I(lrr! Of)elkl' ('I/n)i!n \ \ I

{;f)rd('/~pall!len. Oe pyro/n//lulc/ie l-fOrderlfJW/llen trekken tl/j Helk lellll/iell de

1'('ill/l:I!('Ir!'I1{,II1!'!l /lOp:een \.ert rn "Irak aan. Op die nnnner u-ordt 1'()()rkullwlI daf hef

!)()/·enl/l"h(l(1I111/1 (/{II,,·aA·III{!: kOIll! lil!'! do~hho{/rr! '!!i"<)()rrUlf. 3 Cellll"ale delln·(>/f',rellrlcllll{!; niet

ho{!:eji-equenfie a.{l'fanrlsbedienin{!. 4 Gn·or!nèrd(f dl(:f\/a!hl'l'ei/lgin{!: (wordt (1I1/oma/I.I! h

p:er!c(lul!'eerrl door de hop:elrr:quelltie [l\'!lf/u!I·uerlielllllg).
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HET RENDEMENT VAN

EEN GOED GEÏNVESTEERD

vermogen

Ook wat rnotoriscring betreft, bieden zowel

de Berline- als de Break-uitvoeringen van

de Citroen XlVIu elke mogelijkheid tot een individuele

keuze. En aan welke benzine- of dieselmotor u ook

de voorkeur geeft, u kiest voor de ni e uws re

technologische ontwikkelingen op basis van beproefde

techniek. In elke krachtbron gaan souplesse en

topvet-mogen samen met uitmuntende verbruikscijfers,

bedrijfszekerheid en levensduur. Plus natuurlijk de

wellevendheid ten aanzien van mens en milieu:

minimale produktie van geluid en reststoffen.



CITROËN ni/

Nat.uurlijk, de cijfers die tip Citroen XlVI

motoren noteren als het gaat om

acceleratie t'll topsnelheid, zijn indrukwekkeud. Maar

de grote kracht va» deze subliem olltworpt'n urotoren

ligt in hun lenigllf'icl en souplesse; dankzij her hoge

koppel heeft 11 in elk roerengebied de bf'srhikkillg

over meer dan vold oen de- reserves eu t.rek krarht.

Daarhi] heeft u rif' keuze uit maar li efs t 5

verschillende krachtbrounen die levendigheid en

ccouon Iie roru bi lieren met een overtuigend bewezen

he t ro u wb aa rh e id en een lange levensduur.

liet Ci troëu X:\J-gallllllél wordt 3Clngrvoerd

door de 2963 cc ruc tend e \TG krachtbron met.

bovenliggelldl' nokkenassen; goed voor (-'{"IJ\'crlllogcll

\',,11"1 I iO pk en f'en koppel van 21'15 kglll/4600 tpm.

Elektronica speelt in de elngcliJksc praktijk van deze

V6 een belatlgrijke rol: é111eFuncties d.c V<:111 belallg

zijll voor een volmaakte werkillg, worden howaak t CII

gcstlll.lrrl door een elektronisch niotormanagcmcnt.

I1C7.(' V6 krach t hron is ook leverbaar m ct c on

au tema t ischc versnel Iingsbak.

l Ie 2.0i 16 kle ppenm o r or. wa arv a n he t

vcrmogcu ma a r lie fsr 1)5 13k is, word r sIcch t s

overtreffen door de Turbo-versie die i'.ijn 150 pk en

hijzonrir-r hoge koppel YrUI 24,'5 kglll/tjJm ourzet In

bu iLen ï-e w o on vc c l u-ekk r ach r lil de lage

t.oereIlLalrcgionen, waardoor terugschakelen minder

vaak nodig is DIl! vlot op te schieten.

En omdat elf, motor hij III indcr toerou ook

ruindor gelu.id produceert. geniel u dubbel op!



O~k de modernste :licscltechnick worrit

In d c Ci u-ocn X\J aangeboden 111

com binntic mct hel rij plczier van een levendige

rcspousu-vo 3rlllurijving. llvv keuze bestaat uit twee

kilomctcrhcluscc k.rach tbronn en . De Turbo D12

versie- (ook leverbaar met automaat) levert 110 pk en

de knlChllgc 2.'5 Turbodieselmotor brf'llgt zelfs I~n

pk op de klokken. Den' nieuw ontwikkelde 111OLor

gC'C'ft (Ir- Citroen ".'\:\1 een LOp van 20 I krn/u en een

acceleratie \"2111 0-100 kin/u in 12.1 seconden (DI.\J

\101'111). vva armr-c d c prestaties vau Illf'llige

bcnzinr-rnotor in rlc sr-haduvv gesteld worden.

3

4

1 Ue 2. 5 TI/rIJt) IJ/('<e/lllo!ur, 2 IJ" 2J), 16/ 1/1010/ 3 Dne- kl''f)/'I!/II<!( Illi/ek {"?I" ( d,llc!r'" /),/ de

r!W'I'/lIIo/nrl'l!. 4 Doonllerle l'a/l ern cthnder 1'(111de t ö.kte ponotor /liel d!! renneuu-de let //llIek

n-oordoor /lop: mirtder onderhoud /Iudip; i,
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de kracht van

CITROËN \.1/

TIJDLOZE

schoonheld
"'-/('1 "',,,.

Aak met de produktie van de Ciuoëu xxr

bewijst Citroen tot '5 werelds leidende

autofahnkantc n te behoren. De auto ontstaat op peIl

van de modernste produktic.ijucn valt Europa. Maar

h oc wc l de produktie \'(1)) carrosserieën en a an

drijfgnwpcll in verregaar-de male is geautolTléltiseerd,

kan hel bouwen van eeu '{irau Turisuro' als de Citroen

X:\I n a t uurlij k ur ct geheel aan robots wo rd en

overgelaten. Het ondersche-idend vermogen vau elke

Cirroëu x'\,r is ook te danken aan va k k un dig e

mensenhanden Pil -ogell. Want die spelen een grote rol

iu de beoordeling \'<111 de lnkk wali teit CII 111 de totale

afwf'rkillg van in- en exterieur lot in de puntjes. U kunt.

het volste vertrouwen stellen in de kwaliteit van de

Citroëu X\1. Hij zal hetniet beschamen.
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CITROËN 1111

f) rOl I " I I J I'

NL 42

Zoals de Citroen X\~ tegen corrosie is

gewapend, krijgt zelfs het grimmigste

dan voor zÎnkfosfélt.Îscnng. Vervolgens klïJgt Ilij iu een

elektroforese-bad op alle vlakken Cl! In alle hoeken,

klimaat er geen vat op. 7.0 wordt voor bc oaalc e galen en holle delen ceu dubbeldikke grondlaag. O[J

onderdelen, zoals porr i c r- f'n m o-ork apsl or cn, basis hiervan volgt nog een bag grolldverf, terwijl hel

rne sr vrij st a a l gebruIkt. Verder gclclf'll e r hogf' voorste deel van motorkap, dak el! voorspatborden CII

uraa Ls t aven ten an uzien va n elf' k w a l iteit, de
1 2-Zljdig geg(llvul/isf!en/2 elektro (,O((!III~ 3 Grond,!('ljloog

behandeling en rlc afwerking van hel. plaatwerk van
41(' I.fi!'/(I{/g 5 2", 1,(lItI(lfl~6I'ert/isl(/tlf.'

de carrosserie. De cri t.cri a, die Ci troën Lil eeu

tes tsi tuati c han LcerL, zijn m c ; mis: na 500 uur

bloOI-stellilig aan een allesdoordringende pekelnevel

moel de weerstand Legcll corrosie Ilog volmaakt. zijn!

Maar lief si dri e k w art \Ci:111 hel" gewicht vnn de

carrosserie van de XM komt. dan ook voor rekcning

van voorbehandeld staa.plaat. 11·9\;10 is elektrolytisch
I. 2. 6.J. 4. s.

verzinkt, 27% is gegalvaniseerd. En daar komt hel

nodige bovenop. De carrosserie gaat ee» aantal malen

in bad. Kopje-onder. Eerst ter on tvettiug,

D Enkelziidig elektro- [J Anti-steenslag
lytisch verzinkt. behandeling.

Cl Tweezijdiq elektro- D Synthetisch
lytisch vetzinkt. materiaal

0 Tweeriiäiq •PVC spuitwerk:
gegalvaniseerd.



een strook langs de onder-

kunt VRIl de carrosserie met

con laag vc c rk rach tigc

grondverf extra t.egen SL('c1l-

sln.g wordou beschermd.

Aldus gepantserd tegell

nagenoeg alles wat zijn

lcvcusduur zou k uun e n

bcrl rc ijren , is de Ci u-ocu

XiVl gt.'1"ecd om zIJn

uucindchjkc klcur en glans (HIlI te nemen. Plus nog

meer bcscherlllitlg. Aan de kwaliteit CI1 hardheid van

Of' lak stelt Citroen namelijk f'\'ellE'E'IIS hoge eisen. Ka

Lwc c lak IRgPTI e-n een \"('l"llislaag weerkaatst de

Citroêu Xi\l hcwondereude blikken. maar weerstaat

hij ook de invlo od en \'(]11 i c dcr k litu a a t..

DHI gf'ldt ook voor d c k u ns..st of grille en

b umpcrs dip ongevoelig zijn voor hel beruchte

dOOl"\Tf'If'11 van schade door steenslag. Niet voor niets

gele!t voor de carrosser-ie van de Ci rroën X.\l een

g<Hillitie "all liefst 6 jaar tegen doorroesten van

hinnonuit. I'~(,llgaralllÎe die het lloge kwa.iteusnivcau

vn n de Curocn \\1 IIOg eens n adru k ke lij k

oudt-rsf.rr-r-pt . Citroen \\1: d c kruclu van tijdloze

schoon he-id.

2

Prodllklie ran de rarrosserre I' /1/ I'('ri"!' 11101('p:eUII{()ll/allwerrl.

2 tloterdichte l/ekkC'/1'l'rbilldillgf'll lila keil de kWH °/1 ,tonllgell /lof-! kh'llIf'l:
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Centrale middenconsole voor-
zien van gecodeerde dietstal-

beveiliging op alle uitvoeringen

Elektrische bediening van de

stoel (optie).

Verstelbare lendensteun op de

bestuurderstoel (op niveau
Exclusive).

Elektrisch bedienbaar

schuif/kanteldak (optie).

Velours mégalithe bekleding

(op niveau S)().

Velours louvre bekleding (op

niveau VSX).

Alcantara' bekleding met leer

(optie zonder meerprijs op

niveau ExclusiveJ.

Standaard leren bekleding op

niveau Exclusive (zwart of
beige).
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VOORDEEL VAN

CITROËN XM

HET

echte serVlce
s e r r I (' e

Voor een blijvende voorsprong van de

Citroën XM is geen middel onbeproefd

gelaten. Zowel waar het de betrouwbaarbeid betreft als

op het gebied van onderhoud en reparatie. Tot l5

km/u hoeft een aanrijding geen zichtbaar effect op de

solide bumpers te hebben. Flankbescherming vangt

kleine tegenspoed van opzij op. En de eenvoudige

demontage van bumpers, portieren, koplampen)

ventilator e.d. houdt. de financiële consequenties van

onverhoopte schade gering. Service? Via één stekker

kan elk van de vele Citroën-dealers in Europa uw

Citroën X:'vl verbinden met een diagnose-monitor.

Daarmee zijn razendsnelle inspecties mogelijk, van

motor en veersysteem tot AI3S.
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De Ciu-oën ~:\I is een toonbeeld vau

vcruuft en moderne tcr-hnologiccn

au t opro cl uccn t cn . 111 allc opzichten. Zo zorgt

Cil1'O(,11 vo o r m o d erne schon ere 1110101'('11 rn c t

cloku-onisch management en gcrf'gcldr katnlysatnr.

\1;-1Clrnriniutale belastillg van hel milieu geldt ook

,'00 r h ('1 deprod ukti cpro ccs en

rc rvclecrhaarh ei d van vrij wr l alle tOl'gt'pasle

111<-11 (,1'i,1I (-'11. I' \'er\\'<-1('111 toch uir-t nndcrs van eeu

nuto, die fier de 2lc eeuw zal hinnenrijden lil een

\\'{'H'ld waar (1,1110·5 ondenkbaar 7.ijll:l De wereld lllèt

,\uI0'5 \'t'adgt echter 0111 nicu wc d cuk beeld cn .

ni011\\,(, tr-r-hr.ologir-ëu . uie uwe pro duk ten en

produkrienn-thodcn. Daru-om vcrvult Ci trcöu sinds

[nar ('11 d<lg r-e-n voortrr-kkcurlr- rol in het zoeken cu

onderzoeken vau !llogl'lijkhcdCI1 OIl1de invloed van

dl' auto np IICLmilieu tenlg te driugcn. Ten aunzicn

\'<111 het produkt (de aula) geldcll reeds ecrdcr

gt'fornlldl'Ndc principes, zoals schoner, ?\lilliger en

stiller. Daaraan is een nieuwe vo o rwa ardc

toegp\'oegu: de z.g. 'uul-stonu.g' aan hel ciud van de

levci.scyclus. Oftewel totale recyclirlg van de auto

door delcn \'001' Iwrgebrtlik geschikt te m a ke-n ,

matcri a.en te vervverkeu tot grondstof \'001' eigen

nieuwe pronukten en de reststoffen te leveren aan

a nd e re ta kk e n van industrie. De logistieke

voorbereidinpen zijn reeds ver gevorderd .. \laar ook

op andere wijze zc c k t Citroën ac tic I naar

oplossingen \'001' de verkecrs- en milie u pro ble-

m a t.ie k. Zoals met de 'Cucla het lovcnsvatbar o

prototype van een elektrische stadsauto. waarin de

nieuwste inzichten zijn verwerkt. Daarnaast is de

Ci troën X.\l een voorbeeld van hoe met moderne

lechllologie 0.<1. de toepassing van drie of vicr

kleppen per cilinder en gea\-aJlceeru 1II0tor-

management f'en lot \'001' kort onmogelijk geacht

rendement kan worden bereikt. \Yaarbij zowe l

E'lIcrgie\'crbruik als uitstoot van schadelijke stoffen

4H NL



Elke Citroën XM wordt ge1everd met één jaar garantie op techniek. Met het Citroën Garantie Plan kan deze

termijn desgewenst worden verlengd tot drie jaar. De garantie tegen corrosie van binnenuit geldt zes jaar.

Voor het geval u onverhoopt hulp onderweg nodig heeft, biedt Citroen Assistance Nederland uitkomst. Op deze

gratis service, met een looptijd van drie jaar, kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week een beroep doen.

Het is mogelijk, dat in deze brochure genoemde en geloonde modellen qua u.u-ustingsniveau cn/of technische

specificaties afwijken van de modellen zoals deze door uw dealer leverbaar zijn. Uw dealer zal u hierover desgewenst

nader informeren. De gegevens in deze brochure kunnen derhalve niet als bindend worden beschouwd.

Deze brochure wordt u aangeboden door:

m
CITROËN

NL


