


VOOR
I Goede motorprestatie

voor cilinderinhoud
O Weggedrag en remmen

uitstekend
O Zeer hoog comfort

TEGEN
a Motor wat onderbemeten

voor gewichts'en
prijsklasse

a Constructieve eigenaar-
digheden niet altiid
voordeel

a Relatief hoge priis
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Veel ruimte en comfort voor passaaiers.

Motor
Met zijn 141 krukas-pk's volgens de
nieuwe SAE-norm (die niet veel meer
van de realistische DlN-waarde afwijkt)
levert de bijna 2350 cc grote viercilinder
het aantrekkelij ke specifieke vermogen
van omstreeks 60 pk/l, hetgeen duidt
op een geslaagd stuk ontwikkelingswerk
van de Citroen-technici. Veel merken
van een zogenaamd sportieve komaf
halen zo'n waarde niet zomaar zonder
meer, zeker niet bij een dergelijke, voor
een viercilinder althans forse zuiger-
verplaatsing. Voor een deel verantwoor-
delijk voor de florissante vermogens-
ontwikkeling is natuurlijk de elektro-
nisch gestuurde brandstofinjectie van
Bosch, die het ook op auto's van ander
fabrikaat uitstekend doet; zo'n 10%
winst blijkt er bij de meeste motoren
in vergelijking met de overeenkomstige
carburateurversie wel in te zitten.
Helaas kon het door de fabriek opge-
geven vermogen niet aan de realiteit
worden getoetst door middel van de
gebruikelijke rollenbanktest, aangezien
de grote Citroens altijd de onhebbelijke
gewoonte hebben om - ondanks allerlei
verankeringen - van de rollen te willen
zwieren. De prestaties op de weg geven
echter voldoende grond aan de opgaaf
van de fabriek, dat er volgas bij 5500
toeren inderdaad 140 paarden onder de
motorkap staan te trappelen.
Tot zover is alles dus dik in orde, maar
wanneer we het beschikbare vermogen
ten opzichte van het wagengewicht
(1340 kg) beschouwen, mogen we de
DS23Pallas ondanks zijn inspuiting
toch niet als een pittige automobiel

Koplampen (vdrstralers) draaien mee met
voorwielen.

karakteriseren. Zeker in combinatie
met de vermogen-consumerende auto-
matische bak is de acceleratie bii voor-
beeld niet concurrerend met dle van
veel andere auto's in deze welstands-
klasse. Sterker nog: er zijn tegen-
woordig heel wat auto's onder de 10
mille te koop, die de DS 23 bij het
optrekken met staande start m6ters
achter zich laten. Dat de grote Citroen
een poosje later bij snelheden boven de
120 km/u weer hautain voorbii komt
stomen. is natuurlijk logisch. want top-
snelheid wordt in tegenstelling tot acce-
leratie nu eenmaal niet hevig beihvloed
door het gewicht van de wagen. Maar
het duurt verhoudingsgewijs tamelijk
lang eer de DS23 goed op gang is, 66k
wanneer er op de grote weg na even
inhouden weer moet worden opge-
trokken.
De topsnelheid - geklokt op 179 waar-
heidsgetrouwe kilometers per uur - is
redelijk concurrerend met de verrich-
tingen van andere,,automatische" auto's
tussen de 25 en 30 mi1le, hetgeen de
Pallas ongetwijfeld heeft te danken aan
zij n uitgekiende aerodynamische vorm-
geving. Nog een voordeel van die

Merkwaardige halve bol als rem,,pedaal",
links de voetbediende parkeerrem-

stroomlijn komt tdt uitdrukking in het
brandstofverbruik, dat bij een hoge
kruissnelheid van meer dan 140 km/u
alleszins binnen de perken blijft met
een waarde van 1 : 7,3; op dit punt
scoort de Pallas dan ook gunstiger dan
zijn concurrenten.
Aan het geluidsniveau in het interieur
is ondanks de aanwezigheid van een
hoeveelheid akoestisch isolatiemate-
riaal goed te merken dat de niet reuzen-
grote motor tamelijk hard moet werken
wanneer de hoogste prestatie wordt
verlangd: een meting van 82 dB bij
topsnelheid geeft objectief aan, dat de
grote Citroen relatief tamelijk luid-
ruchtig is. In absolute zin is 82 dB heel
best te verdragen, maar de meeste
auto's in deze prijsklasse zijn toch be-
slist stiller.

Transmissie
De automatische bak waarmee de test-
wagen was uitgerust, beviel in de prak-
tijk uitstekend, al dient wel te worden

aangetekend dat de motor eigenlijk wat
te weinig soepel is voor een perfect
samenspel met zo'n automaat. Zoals
de zaken er bij de DS 23 voorstaan.
moet de automaat veel gladstrijken wat
de motor op lagere toerentallen aan
koppel te kort komt en dat maakt de
vergelijking met een handgeschakelde
uitvoering niet helemaal eerlijk. Niette-
min, het van Borg Warner betrokken
mechaniek werkt beslist naar behoren;
alleen zou Citroen het selectorhendel
(de ,,schakelpook") wel iets handiger
dan voorbij het stuur in het dashboard
mogen plaatsen, terwijl de kruipneiging
bij stationair toerental wat minder sterk
mocht zijn.

Remmen
De zware DS 23 Pallas vertraagt dank zij
de aanwezigheid van twee flinke schijf-
remmen op de voorwielen en twee
trommels achter bijzonder indrukwek-
kend, waarbij ook de assistentie van een

Motorruimte volgebouwd met veel hulp-
apparatuur.

Flinke met lage drempel.bagageruimte
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rembekrachtiger een zeer tsunstige bij-
drage levert. Waarom Citroen de acti-
vering van dit uitstekende mechanisme
echter nog steeds moet laten geschieden
door middel van een rem,,pedaal" dat is
uitgevoerd als een half tennisballetje,
is raadselachtig. Ten eerste staat deze
eigenwijze oplossing slechts een be-
perkte slag toe, zodat doseren niet aller-
eenvoudigst is en ten tweede is het
oppervlak erg klein, waardoor de
rechtervoet het op de vloer gemonteer-
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de bolletje in ongebruikelijke situaties
gemakkelijk kan missen. Speciaal bij
een ,,automaat" is dat van belang; niet
voor niets hebben veel Arnerikaanse
auto's een rempedaal waarop twee voe-
ten zelfs nog ruimte over hebben ...
Ten slotte levert de op de voorwielen
werkende parkeerrem van de Pallas
slechts een matige prestatie. De bedie-
ning geschiedt door middel van een
uiterst links geplaatst pedaal, waar niets
op tegen hoeft te zijn, maar het de-
blokkeringsmechanisme werkt wel erg
omslachtig.

Weggedrag
In de loop der jaren heeft het DS-
concept, dat voor een groot deel is ge-
baseerd op het beroemde hydropneu-
matische veersysteem, floB niets aan
waarde ingeboet. Nog steeds ligt de laag
gebouwde wagen als het spreekwoorde-
lijke huis op de weg, de bochtkarakteris-
tiek is ondanks de voorwielaandrijving
vrijwel neutraal en in rechte lijn is er
weinig dat de koers van het visachtige
lijf kanverstoren. Daarbij ishetrijcomfort
uitstekend, de wagen helt in bochten
slechts weinig over en verschillen in
beladingstoestand worden loffelijk ge-
compenseerd door de hydropneuma-
tiek, die de wagen altijd dezelfde
bodemvrijheid dicteert.
Dit alles resulteert duidelijk in een
loffelijke totaalwaardering voor het
hoofdstuk ,,weggedrag", zij het dat de
objectiviteit een slotopmerking van
waarschuwende aard vereist. De grote
Citroen kiest zijn weg over klinkers,
natte straten, in snelle bochten en tij-
dens hevige stormen namelijk zo
onaangedaan, dat de bestuurder geneigd
is te vergeten dat het contact met de
weg toch slechts bestaat uit een gering
aantal vierkante decimeters loopvlak-
rubber. En de wagen waarschuwt in
grensgevallen nauwelijks, zodat de
marge onder extreme omstandigheden
welhaast ongemerkt wordt overschre-
den. Een dergelijk verrassingseffect
maakt tijdig corrigeren erg moeilijk,
nog afgezien van het feit dat de DS in
slipsituaties niet al te handelbaar is.

Besturing en rijpositie
Eerder in deze test is het woord ,,eigen-
wijs" al eens gevallen en het komt op-
nieuw van pas bij het onderdeel ,,bestu-
ring", waarvoor Citroen zo zrjn eigen
oplossing heeft gevonden. Die oplossing
wordt belichaamd door een ongewoon
type stuurbekrachtiging, dat niet zoals
gebruikelijk onmerkbaar assistentie
verleent, maar steeds van zijn aan-
wezigheid blijk geeft door korte duwtjes
en rukjes in het stuurwiel wanneer dit
even van positie verandert. Op de wer-
king is weliswaar weinig aan te merken,
maar alweer, nou ja . . . vreemd.
Het lijkt wel een soort hobbyisme van
de Citroen-constructeurs te ziin om een

aantal onderdelen en functies van hun
produkt net even anders te scheppen
dan de concurrentie tot volle tevreden-
heid doet. Wanneer dit duidelijke voor-
delen biedt, kan men daarmee akkoord
gaan. Maar wanneer het effect gelijk is,
betekent deze exclusiviteit niet meer
dan een zinloze demonstratie van in
zichzelf gekeerd vernuft. Bovendien
kan men zich in gemoede afvragen of
de Citroen-individualisten zichzelf wel
een dienst bewijzen met het etaleren
van hun anders-zijn. Want elk niet-
doelmatig afwijkend detail vormt een
barridre voor de adspirant-koper die
nog nooit eerder in zo'n Citroen heeft
gereden.
Neem bij voorbeeld een tot nu toe
verstokte Amerikaan-rijder, die wel
eens zou willen overstappen op een
Europees fabrikaat; grote kans dat deze
gewoontemens bij de allereerste kennis-
making met zo'n vreemde Citroen voor-
goed wordt afgeschrikt. Tien tegen 66n
dat zo iemand na een dergelijke erva-
ring kiest voor een grote Opel, een
BMW, een zescilinder Volvo, een Mer-
cedes of een van de vele andere heus
uitstekende auto's die een wat een-

De duurste Pallas: een hele mondvol ...

vormiger gebruiksaanwijzing bezit-

Terugkerend tot de obligate roadtest-
rapportage dient de gijpositie van de
DS23Pallas als uitstekend te worden
gekwalificeerd, evenals trouwens de
positie van het eenspakige, prettig be-
klede stuurwiel. De zeer comfortabele
zetel is over ruimte trajecten verstel-
baar, de hoogte van het zitkussen kan
in de garage eveneens optimaal worden
geregeld en de steungevende functie
van het imposante zitmeubel is ten
slotte ruimschoots voldoende.

Rij- en zitcomfort
Alles wat gedurende de bestaansperiode
van het DS-type aan loftuitingen over
het onderwerp ,,comfort" ten beste is
gegeven, berust zonder overdrijving op
waarheid. Op wegdekken van de meest
uiteenlopende aard reageert deze auto
onveranderlijk op dezelfde manier:
gewoon alsof er geen verschillen be-
staan. Dat betekent dat de inzittenden
verzekerd kunnen zijn van een soort
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vliegend-tapijt-gewaarwording, die
moeilijk met behulp van andere midde-
len dan het geprezen hydropneuma-
tische veersysteem kan rvorden ver-
wezenlijkt. Daarbij zijn stoelen en ach-
terbank van een nagenoeg onovertrof-
fen gerieflijkheid. terwijl ook de stoffe-
ring en inrichting een vertroetelend
karakter dragen. A1s enig bezwaar tegen
Citroens succesconceptie kan worden
aangevoerd, dat de Langzame carrosse-
riebewegingen bij het vertragen en
versnellen alsmede de reacties op gol-
vende wegdekken bij inzittenden met
een gevoelige maag weieens tot onlust-
gevoelens kunnen leiden.

Interieur en accessoires
De Citroen DS Pallas is welzeker luxu-
eus en smaakvol ingericht, terwijl ook
de instrumentatie en de bedienings-
organen een goede waardering verdie-
nen. Een voorziening als de grote rode
STOP-lamp, die midden in de signa-
lering opflitst wanneer er een vitaal

systeem ondeugdelijk functioneert, zou
bij voorbeeld een aanwinst voor elke
auto zijn, evenals - om maar eens iets
te noemen - de dubbele vergrendeling
aan beide zijden van de motorkap.
Maar aan de andere kant ziin er ook
weer manifeslaties van de eerder ee-
noemde eigenwijsheid, zoals een uitelsr
ondoelmatig geplaatste achteruitkiik-
spiegel. waarin ook al ten gevolge van
de corrigerende carrosseriebewegingen
erg weinig valt te zien. En bekiik ook
eens bijgeleverde accessoires als de
hoofdsteunen met een irritant. zii het
verwijderbaar kussenrje en een midden-
armleuning voor de voorstoelen. die
het gebruik van de veiligheidsgordels
belemmert.
Verder is de daklijn van de auto zo
laag, dat de meeste verkeerslichten van
nabij niet in de normale zithoudine
kunnen worden waargenomen, de overl
zichtelijkheid van de carrosserie is zeer
matig en ten slotte boezemen de dunne
ruitstijlen en het kunststoffen dak niet
bijzonder veel vertrouwen in bii de
gedachte aan een eventuele roll-over.
Vermoedelijk zijn de Citroen-construc-
teurs er vast van overtuigd dat een DS
niet kdn rollen of over de kop slaan . . .

Na dit kritische expos6 is het niet meer
dan redelijk om dit hoofdstuk te be-
sluiten met een vermelding van nog
enige zeer positiefte waarderen punten,
zoals de met de sturende wielen mee-
draaiende koplampen (waarom overi-
gens niet de dimstralers?). de niveau-
regeling van diezelfde lampen, de rede-
lijk forse kofferruimte met de prettig-
lage drempel en de edelmoedige be-
wegingsvrijheid die de passagiers zowel
bij het instappen als tijdens de rit wordt
gegund.

Conclusie
De moedwillige wijze waarop de bou-
wers van deze auto op een aantal punten
van de bekende constructiepraktijk zijn
afgeweken, bezorgt Citroens DS een
aantal fervente aanhangers, maar houdt
ook ongetwijfeld een aantal anderen
van een meer diepgaande kennismaking
af. Dat is jammer, want in de voort-
gezette praktijk blijkt het DS-concepr
- en dus zeker dat van de DS 23 Pallas -
een aantal kwaliteiten en plezierige
eigenschappen te bezitten, die het rij-
den in een dergelijke auto erg aantrek-
kelijk maken. Niet voor niets houdt het
basisontwerp nu al een kieine twintig
jaar ongeslagen stand, een periode waar-
in veel andere voortreffelijke auto's
hun tijd inmiddels hebben uitgediend.
En voor wie zo'n Pallas met alles erop
en eraan vandaag de dag toch wel wat
kostbaar mocht vinden als kennis-
making met een niet-clich6matige ma-
nier van autorijden: er is altijd nog een
aantal minder dure Citroens van dezelf-
de makelij te koop, te beginnen bij de
D Sp6cial van minder dan 16 mille . . . o

Aangezien de schokdemperfunctie
een gei'nteg reerd onderdeel uitmaakt
van het hydropneumatische veer-
s/steem van de D523, werd in dit
speciale geval afgezien van een (stil-
staande) beproeving van de schok-
d em p i n g s ka rakte ri sti e k.

S6luidsniv€auh inlerieui

55F

50f
FO 80 100 120 140 150 180 200hm/u.

Ter vergelijking: 50 dB komt overeen
met het geluidsniveau in een rustige
huiskamer, 75 dB kan worden ge-
meten op een trottoir in de binnen-
stad, lOO dB is ongeveer het lawaai
in een plaatwerkerij. Een toename van
1.0 dB.betekent ruwweg: 2 x zoveel
Iawaai.

Citrodn DS 23 Pallas in cijfers:

MOTOR:
Elasticiteit:
Geluidsniyeau:
Koude start:
Prestaties:

nltr/2

8t/z

8-

TRANSMISSIE:
Versnellingsverhoudingen: 7lz
Bedieningsgemak: j
Synchronisatie: n.y.r.
Geluidsniveau: Blz
Koppeling: n.y.t.

RIJ.EIGENSCHAPPEN:
Besturing:
Remmen:
Bochtgedrag:
Zijwindon gevoeli gheid:
Veerkarakteristiek
Veerdemping:
Veercomfort:

INTERIDUR:
Ventilatiemo gqlij kheid :

Uitzicht:
Bagageruimtel
Afwerking:
Rijpositie:

Yerklarin g waarderingscijfers :

| : zeer slecht; 2 = slecht; 3 :
onvoldoendel 4 = zeer matig; 5 =
matig; 6 : voldoende; 7 = ruim
voldoende; 8 = goed; 9 = zeer goed;
10 : uitmuntend.
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8t/2
9+
8lz
9
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7th
8
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TECHNISCHE GEGEVENS

OP DE ROLLENTESTBANK
In verband met de aandrijving op de voorwielen en de
bijzondere besturings- c.q. wielophangingskarakteristiek
kon het vermogen van deze wagen niet op de rolientest_
bank worden gemeten.

De corr
30 is 26
40 is 36
50 is 46
60 is 55

I 10 is 105
120 is I 14

130 is 124
140 is 133

Het benzineverbruik werd in enkele etappes gemeten.
Een rustig gereden traject leverde een verbruik op van
I : 11,6. Een zeer snel gereden traject 1 : 4.9. Het kruis_
snelheids\erbruik bedroeg I op i.3.

Motor
Warergeko_elde 4-ci jinder lijnmotor: voorin gemonreerd 

;
boring ql.5 a6;slag 85,5 mm;cilinderinhoud 2147 cc:
99pqr 1erh 8,75 op l; max. verm. vlgs. fabrleksopgave
141 S,AE-pk bij 5500 toeren per min.; max. koppei vtgs.
fabrieksopgave 20,5 mkg. bij 4000 toeren per mi".:
eiekrr. insl. l2 volr: \ermogen wisselslroumgenerator
700 wan: accu 50 ah: brandsro[injecrie; elekironische
lnspultpomp: elektrische brandstofpomp: enkele onder_
liggende nokkenas.

Transmissie
Aandrijving op rooruielen: Borg Warner rojautoma_
lische J-versnelling\bak: overbrenging\verh. lsle versn.
0,481 op 1;2e versn. 0,794 op l;3e versn.0.1151 oo l:
achteruit 0,550 op 1; differenrieelreductie 0.22g5 o; l.
Onderstel
Zelfdragende carrosserie; onafhankelijke voorwjel-
ophanging met hldraulisch-pneumdli\che r ering: achler
onafhankelijk mer hydraulisch-pneumatr\che \ering;
in de veerelementen gebouwde schokdempers rondom:
slabilisator voor en achrer: rembekrachriger: schijf-
remmen voor; trommelremmen achter: bandenmaat
185 x.380; servo bekrachtigde stuurinrichting, 3,2 om-
wentelingen van het stuurwiel nodig om de voorwielen
van uiterst links naar uiterst rechts te bewegen.

Maten, gewichten en inhouden
Wielbasis 312,5 cm; spoorbreedte voor 151.6 cm: achter
131.6 cm: mdx. Iengre 487 cm. max. breedre lgl cm:
max. hoogle 147 cm: rijklaar gew icht I J40 kg; draaicirkel
I I m; inhoud benzinetank 65 ljter; motorcarter 4.5 liter:
open koelsysteem lJ jirer.

Standaarduitrusting omvat:
Brandstofmeter; toerentelleri dagkilometertelleri laad-
stroomcontrolelamp; oliedrukcontrolelamp: klok: anti_
verblindingsspiegel: sigareaansreker. eleklrische ruile-
sproeier; ruitewisser met 2 snelheden; kachel; verklik-
kerlamp remsysteem; achte.uitrijlanpen; binnenver_
lichting, automatisch bij openen portier; lichtschakelaar
aan stuurkolom: dimschakelaar aan stuurkolom: achter-
ruitverwarming. choke automatisch; voetbediende par-
Keetrem.

ecties op de snelheidsmeter zijn
70 is 65
80 is 75
90 is 85

100 is 95

Service
Aantal smeerpunten 6. servicebeurten vlgs. instructie_
boekje om de 5000 km; motorolie verversen on de 5000
km; olieverversen versnellingsbak en cardan vlgs. in_
stfuctieboekje om de 20.000 km.

Prijzen onderdelen
Voorspatbord f 226,-; achterspatbord f 124,-; voor_portier f240,-: achterportier f238,-; motorrevisie
f 2200.-: complere uirlaar f 28j.50, uirtaardemper f t2g.-:
inlaatklep f I 1.50: uirlaarklep fJl,50; ruiteui\serblad
f 4,50; koplampglas incl. reflector f 38,70; wieldop f 40. -:
se_t remvoeringen r.1 uielenr I lJ4.-; \oorbumfer
1 J48.-: achrerbumper | 292.-: r oorruir fJJo,r5.
Alle prijzen exclusief montage en BTW.

Afmetingen interieur
V^oorzitting: breedte (zitvlak) 61 cm: lengte (zitvlak)
50 cm; hoogte rugleuning 53 cm; afstand zitvlak_dak
89 cm; wagenbreedte schouderhoogte 136 cm; min. en
max. .afs-tand rugleuning-gaspedaal (over ziitlng ge_
reten) 93 en 106 cm; hoogte zitviak vanaf wagenirlJer
38 cm.

A^chterzitting: breedte (zitvlak) 143 cm; lengte (zjtvlak)
43 cm; hoogte rugleuning 54 cm; afstand zitvlak_dak
82 cm; wagenbreedte schouderhoogte 131 cm; min. en
max. afstand rugleuning-voorzitting (over zitvlak ge_
meten) 70 en 86 cm; hoogte zitvlak van af wagenvlder
36 cm.
Bagageruimte: lengte 99 cm: breedte 97 cm; hoogte 60
cm, reservewiel ligt in motorcompartiment.

Verzekeringspremies:
AR_van f1.200,- tot f2.500,- perjaar; WA van f350,-
tot f650,- per jaar (Europa)

Wegenbelasting:
f417,89 per jaar.

Priis:
f26.500.- (stoffen bekledine). f28.505,- (leren bekle_
ding).

lmporteur:
Citroen Nederland B. V.,
Stadionplein 22-30, Amsterdam.
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