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Onderhoud uitgevoerd door:

CITROËN
Datum:

Dit onderhoud is te vergelijken met een grote beurt en is afhankelijk van de tijd en het aantal gereden kilometers.
Regelmatig uitvoeren voorkomt problemen. *) Voor meer hulp en aanwijzingen zie website onderhoud.
https://www.sites.google.com/site/kulsdombe/
Controlelijst voor Onderhoud.

Afvinken wanneer uitgevoerd.

Accu
• Vloeistof controleren, accupolen schoonmaken en invetten met zuurvrije vaseline. *) Zie accu onderhoud.
Bougie
• Reinigen met koperborstel en eventueel vervangen.
• Bougiesleutel, voelerplaatje 0,5mm. Super 4 Bosch bougie geen onderhoud.
Banden
• Controleren op droogtescheurtjes en profiel. Profiel meten met profielmeter.
• Bandenzwart voor bescherming UV straling.
• Bandenspanning voor 2,2 Atm., achter 2.0 Atm. en reservewiel 2,2 Atm. *) Zie onderhoud Banden.
Deur en achterklepscharnieren
• Smeren met TSL oliepen, handig en geeft minder geknoei of waterbestendige olie gebruiken.
Doorsmeren smeernippels volgens smeerschema
• Vetspuit met Multi purpose vet of kogellagervet. *) Zie Doorsmeren.
Olie verversen
• 4 liter 20W50 of SAE30 met eventueel TSL toevoeging.
• Aftapplug sleutel 21 mm.
Ontsteking
• Vaste voorontsteking afstellen op 8 graden. Contactpuntopening 0,4mm.
• Fibernokje spaarzaam smeren met vet en rotoras smeren met een paar druppels motorolie. *) Zie Ontsteking
Afstellen.
Kleppenstellen
• *) Zie eenvoudig kleppen stellen.
• Gereedschap: korte passende schroevendraaier, ringsleutel 12 mm en twee voelerplaatjes voor het meten van
de inlaatklepspeling 0,15mm en de uitlaatklepspeling van 0,20mm.
Koelvloeistof
• Meten op vorstbestendigheid. *) Zie Koelvloeistof – Antivries.
V-snaar
• Controleer op droogtescheurtjes en op spanning. *) Zie onderhoud V-snaar.
Koppelingskabel
• Controleren en eventueel afstellen. *) Zie Koppeling Afstellen
Remvloeistof
• Controleer niveau en eventueel ontluchten.
• Onderstreep wat van toepassing is! DOT3 – DOT4 – DOT5 of DOT5.1 *) Zie Remleiding Ontluchten.
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Remmen
• Controleren, eventueel afstellen en schoon blazen. *) Zie Remmen Afstellen.
Ruitenwissers
• Ruitenwisser-bladen controleren.
• Vervang deze wanneer ze strepen geven tijdens het wissen.
Transmissieolie
• Niveau controleren. Olie GL4 SAE90
• Vuldop is tevens niveaudop, ringsleutel 21 mm. *) Zie Transmissieolie.
Handrem
• Controleren en eventueel afstellen. 3 klikjes, van helemaal in tot remmen vast.
Verlichting
• Controleer op werking, ook de knipperlichten en de claxon en eventuele accessoires.
Carrosserie
• Controleer op roest en beschadigingen bijwerken.
Brandstoffilter
• Extra brandstoffilter vervangen indien nodig. *) zie onderhoud Brandstofsysteem.
Luchtfilter
• Luchtfilter uitkloppen en schoon blazen. Papieren element controleren eventueel vervangen.
Smeerkaartje invullen
• Kilometerstand invullen voor toekomstig olie verversen en bougie vervangen.

Onderhoud voor de Traction Avant
Op de website onderhoud vindt je wat specifiekere informatie en meer gericht
op bijvoorbeeld het onderhoud van de Traction Avant. Wanneer, hoeveel
onderhoud en waar je op moet letten zijn belangrijke gegevens en worden hier
uitgebreid toegelicht. Zeker zo belangrijk is dat iedereen, dus ook Tractionisten
met minder ervaring, hier hun praktijkgerichte voorbeelden vinden voor
eenvoudig maar noodzakelijk onderhoud.
Het onderhoud aan een Traction Avant moet voldoening geven en geen reden
zijn om het over te slaan.
Bij deze veel onderhoud- en rijplezier toegewenst, want daar gaat het
uiteindelijk om en is zeker ook belangrijk!
De laatste handeling
De laatste handeling is natuurlijk het smeerkaartje invullen. Het is een
herinnering voor olieverversen van de motor of versnellingsbak of het vervangen
van de bougies. Dat zijn de belangrijkste gegevens maar er kan ook een
vermelding gemaakt worden voor het vervangen van de koelvloeistof.
Het is een voorbeeldkaartje waar je zelf de nodige fantasie nog op los kunt
laten.
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