Onderhoudsinstructies Citroën HY
Beste eigenaar/ chauffeur
U bent de trotse beheerder van een Citroën HY, die door HY's mooi
geheel of gedeeltelijk is gereviseerd. Als extra service hierbij een overzicht
van de onderhoudspunten die destijds door Citroën zijn opgesteld.
Maar voorafgaand daaraan enkele algemene opmerkingen over het:

Rijden in een oldtimer
De HY die u gaat rijden is ontworpen in 1946!
Tussen de eerste HY van 1948 en de laatste van 1981 zijn er wel wat verbeteringen aangebracht,
maar de basistechniek van de HY is en blijft 65 jaar oud. En die basistechniek verschilt behoorlijk van
de technische voorzieningen in een moderne auto.
De belangrijkste punten waar u tijdens het rijden echt op moet letten bij de HY zijn:

1 Dagelijkse controle
De HY heeft geen boordcomputer die bij het omdraaien van het
contactslot een hele reeks vitale functies controleert. Dat moet u
zelf doen.
Voordat u gaat rijden moet u de werking van de belangrijkste
systemen zelf handmatig controleren.
Citroën noemt dit de "dagelijkse controle". Het werkt als volgt:
 De toestand van de motor controleert u door -voor het
wegrijden- het oliepijl te controleren1
 De remmen controleert u door dagelijks het niveau in het
rempotje te controleren2;
 De koeling controleert u door 's morgens even de dop van de radiator te draaien en het niveau
van de koelvloeistof te controleren3.

2 Rustig schakelen
In het handboek van de HY staat: "De HY heeft een klassieke versnellingsbak met 3 versnellingen [en 1
achteruit]waarvan de eerste versnelling niet gesynchroniseerd is"
Voor u betekent dit het volgende:
 Schakel bij stilstand de wagenvoorzichtig in de eerste versnelling
Er is daarbij een handig trucje om het "tanden poetsen" bij het wegrijden te voorkomen:
o Trap de koppeling in;
o Zet de pook in de tweede versnelling;
o Zet dan -zonder de koppeling op te laten komen- de pook in de eerste versnelling,
o Laat dan de koppeling opkomen
1

Verschil tussen min. en max. is 1 liter olie
Het niveau mag niet zakken
3
Let op! Draai de dop niet van de radiator als deze nog warm is.
De koelvloeistof moet een vingerkooitje boven de radiatorlamellen staan.
2
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Schakel rustig van de ene naar de andere versnelling en laat de pook ½ seconde in de
tussenstand staan voordat u doorschakelt.
En dan de belangrijkste instructie:
 Schakel de eerste versnelling pas in als u gaat rijden. De koppeling van de HY vindt het absoluut
niet leuk als u een tijdje met ingetrapte koppelingspedaal voor het stoplicht staat te wachten!!!

3 Geen rembekrachtiger
Uw HY heeft geen rembekrachtiger!!
Dat wil echter niet zeggen dat uw HY slecht remt, het betekent alleen dat u
veel forser op het rempedaal moet trappen dan u gewend bent.
We raden u ernstig aan dit uit eens te testen op een parkeerterrein. Maak
daarbij een noodstop door keihard op het rempedaal te drukken en ervaar
hoe hard de HY dan remt. Wees niet bang dat u iets kapot trapt, dat lukt u
niet.

4 Geen stuurbekrachtiging
Uw HY heeft ook geen stuurbekrachtiging.
Dit merkt u eigenlijk alleen bij het in/ of uitparkeren.
Tip: Laat de wagen een beetje rollen tijdens het sturen, dat scheelt enorm

5 Geen controlelampjes
Het aantal meters en lampjes die u tijdens het rijden informatie geven over uw de status van uw HY
is tot het absolute minimum beperkt.
Zeker als het gaat om signaal- en controlelampjes heeft uw HY veel
minder "verlichting" dan een moderne auto.
De ontwerper vonden al die lampjes destijds een overbodige luxe. Zij
gingen er van uit dat de chauffeur het zelf zou merken als er wat fout
was.
Dit betekent voor u dat u inderdaad alert moet zijn op onverwachte
geluiden en reacties van uw HY.
Als u echt wat speciaals merkt of hoort, is het beter om te stoppen en te kijken wat er loos is.
Doorrijden met een defect onderdeel kan grote gevolgschade veroorzaken.

Periodiek onderhoud aan uw HY
Voor de HY heeft Citroën destijds een uitgebreid onderhoudsschema opgesteld, dat aangeeft welke
onderhoudswerkzaamheden er om de hoeveel km gedaan moeten worden.
Sommige onderhoudsintervallen moge dan voor hedendaagse begrippen erg
kort lijken ,toch raden wij van HY's mooi u ernstig aan dit schema te volgen.

Om de 2.000 km
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Smeernippels doorsmeren4
Niveau motorolie controleren
Bandenspanning controleren
Afhankelijk van het type heeft uw HY 8 ,9 of 10 vetnippels

2

Om de 4.000 km




Motorolie verversen
Niveau versnellingsbak olie controleren
Ontsteking controleren

Iedere 24.000 km


Versnellingsbak olie verversen

Iedere 2 jaar




Rem- en koelvloeistof vervangen
Bougies en contactpuntjes vervangen
Kleppen stellen

Onderhoud buitenzijde
Voor de buitenzijde gelden de volgende onderhoudsinstructies:

1 De lak
Als uw HY [door ons] in de nieuwe lak is gespoten, vergt dit onderhoud.
Het punt is namelijk dat de lak op zich wel hard is, maar dat de complete carrosserie van uw HY bij
het rijden door bochten en kuilen behoorlijk wringt en beweegt. De HY is wel sterk, maar verre van
star!
Ook uw nieuw gelakte HY zal dus op de hoeken en naden "bewegen". Door deze beweging ontslaan
er kleine onvermijdelijk kleine haarscheurtjes in de uitgeharde lak.
Om nu te voorkomen dat er op toch vocht en vuil in deze haarscheurtjes komt zijn er twee remedies:
Goed in de was zetten en als het even kan, uw HY stallen in een droge ruimte
De was moet minimaal eens in de twee jaar opnieuw worden aangebracht.

2 Dinitrol
Heeft uw HY een Dinitrol behandeling gehad dan geldt ook hiervoor een aanvullende
onderhoudsvoorschrift:
Spuit ieder half jaar de naden en holle delen van de
carrosserie in met Dinitrol 1000.
Bij aflevering geven wij u een spuitbuis hiervan mee.
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