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TRACTII<O>INI J'/0'111 
Redaktionelt 

Som du sikkert er klar over, udkommer vort blad 6 gange årligt. Der 
går omkring en månedstid fra den redaktionelle deadline til den dag hvor 
bladet havner i din postkasse. I lØbet af denne måned sker selve arbej
det med at renskrive bladet, sætte billeder op osv., trykning og udsen
delse via avispostkontoret. Sidstnævnte forbeholder sig retten til at 
"sylte" bladet i op til 1 uge. Den nævnte "produktionstid" på ca. en 
måned er nødvendig, og iØvrigt hurtigere end de fleste andre forenings
blade. 

Med den nævnte produktionstid og antal udgivelser, hænder det under
tiden at kommunikationer, som vi anser skal hurtigt ud til medlemmerne 
kommer til at hænge lidt fast i systemet. Et brev eller en anden kommu
nikation som vi modtager i begyndelsen af februar kan først være det 
enkelte medlem i hænde omkring 1. maj, hvis det skal bringes ud via 
bladet. Af og til kan vi så være heldige, at kunne udsende flere infor
mationer samtidig og derved spare penge på portoen, som tilfældet har 
været med det sidste brev, hvor vi fik indbydelsen fra Holland med. Som 
en sidebemærkning kan det tilfØjes at dette brev har kostet omkring 500 
kr. i porto. 

Har du bidrag til bladet eller andet, som du mener medlemmerne kan 
have glæde af, opfordres du derfor til at handle hurtigt samt at være 
opmærksom på bladets deadline og næste udgivelse. Samtidig håber vi og
så at du bærer over ma os, hvis du oplever at der går lang tid med dine 
bidrag, annoncer og lignende. 

Vi har fået brev fra vor engelske søsterklub, som in-
~ viterer os til træf i Sydengland i den sidste weekend 

i juni, den 28.-30. Vi modtog brevet i begyndelsen af 
februar og er blevet lovet yderligere information og 

~ tilmeldingsblanketter snarest. Disse er endnu ikke 
kommet ved redaktionens slutning. Har du interesse i 

at hØre nærmere om arrangementet, så ring til Jens (01-395320) eller 
skriv direkte til The Traction Owners Club, "The Roundhouse", 113 Lon
don Road, Whitchurch, Hampshire, England. 
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Fra registret 
Enhver forening går hvert år igennem en periode hvor medlemstallet 

daler. Heldigvis kan vi for vores vedkommende konstatere, at denne pe
riode, nemlig den hvor der skal indbetales kontingent, ikke har givet 
os noget særlig drastisk fald i medlemstallet. Vi er nu et par og firs 
medlemmer, hvilket giver realistiske formodninger om at nå medlemsnum
mer 100 inden årets udgang. 

Det skal i denne forbindelse nævnes, at dette nummer af vort organ 
ikke vil blive udsendt til de (tidligere) medlemmer, der ikke har be
talt for 1985. Dertil er bladet for stor en del af vort budget til at 
de "trofaste", betalende medlemmer skal financiere blade til andre som 
måske har forladt klubben fremover. 

I en del tilfælde · formoder vi dog at der er tale om ren og skær for
glemmelse at der ikke er betalt. Skulle du kende til nogen som ikke 
har betalt deres kontingent, opfordrer vi dig til at rykke lidt i dem; 
det kan vi jo ikke gøre her, eftersom de jo ikke får dette blad. 

I samme moment (og for at det hele ikke skal lyde for dystert) iler 
vi med at sige tak til dem, som har været hurtige. Og så har vi natur
ligvis siden sidst også fået nogle helt 

NYE MEDLEMMER: 

Claus SØgård, Alrøvej 124, 8300 Odder. 

Birgitte Hostrup Petersen, Drewsensvej 26, 8600 Silkeborg. 

Hasse Rahbæk Jensen, Bredgade 6, 6933 Kibæk. 

Finn Kildsgaard, Vesterlundvej 91, 8600 Silkeborg. 

Chresten SØrensen, Svoldrupvej 19, 9640 Farsø. 

Henrik Jespersen, Tåsingegade 12, st.tv., 8200 Århus N. 

Ben Sabel, Teglværksbakken 19, 2900 Hellerup. 

Lars Andersen, Terpvej 7, 8260 Viby J. . 
PS! Vi arbejder stadig med registrering til vores kommende medlems

og vognliste. Har du fået udfyldt den til det formål fremsendte blan
ket? 

BESTYRELSEN: 

Formand: 
Hroar Toppenberg, HØjtoften 10, 9000 Ålborg. 
Tlf: 08-186882 

Kasserer / medlems- og vognregister: 
JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten . 
Tlf: 06- 98 3177 

Redaktør/bestyrelsesmedlem: 
Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A , 4.th., 
2200 KØbenhavn N. Tlf: 0 1-395320 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Finn Lyster, Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: 06-847249 
og 
BjØrn Mogensen, Lundegade 10A, 3000 Helsingør. Tlf: 02-101477 
VærktØj : 
Gu nnar Rasmussen , Skjoldsvej 21, 3000 Helsingør. Tlf: 02-214876 
og 

Bjørn Mogensen, Lundegade 10A, 3000 Helsingør. Tlf: 02-101477 el. 214646 . 
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T.A.D. sommertræf 1985 
Planlægningen af årets sommertræf i Helsingør er på skinner. Dette 

skal blot være en opfordring om at deltage samt en påmindelse om sidste 
frist for tilmelding: 15/5 til BjØrn Mogensen, 02-101477. Har du ikke 
noget tilmeldingsskema (eller er du kommet til at bruge det til noget 
andet end det det er beregnet til) kan du få det tilsendt ved at ringe 
til JØrgen Kjær på tlf. 06-983177. Som sagt regner vi med at der bliver 
stor tilstrØmning, ikke mindst fra vore svenske venner. Vi har forelø
big reserveret samtlige rum i blok B og C (jvnf. brochuren der er ud
sendt), som ligger i de to bygninger som ses på billedet til højre. I 
samme åndedrag skal den lille redaktion dybt beklage tilstedeværelsen 
af afbildede bil-erstatning og udtrykke håbet om at den må befinde sig 
langt fra Helsingør i de dage vi holder træf .... Jens. 

Lokalmøde 
Så er der lokalmøde. Fredag den 7/6-85 kl. 19.30 hos familien Rasmus

sen i Hillerød. Foruden den nok så velkendte ·hygge , er der ·denne gang 
på forhånd beskrevet noget , der ligner et program. Til den tid håber 
Heine Bo nemlig at have fået nogle spændende reservedele hjem, som han 
vil vise os. Heine Bo har igennem flere år været i gang med et omfat
tende arbejde med revision af reservdelskatalogerne. Det er ved at tage 
form, hvilket vi vil få at se på mødet. 

Tilmeld jer (og gør det nu i god tid denne gang) t i l Rasmussen på 
tlf: 02-264108 i ugen op til mødet. 

TIP:---· 
Firmaet AUTOCO A/S , F i nsensvej 32 , 2000 Kbh F, fører alt i bremse
dele til B1 1 (formodentlig dog tromler undtaget!). Tlf: 01-865085. 
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" WHY is i t ridiculous to suggest 
putting socks under the reor wheels 1 " 

Lokalinøde-referat 
Fredag den 22. marts var vi samlet omkring 15 medlemmer til lokalmø

de hos Mia og Peter i KØbenhavn. Det blev et hyggeligt møde, med de for 
vore lokalmØder sædvanlige aktivteter incl. videofilm. Tractionfilmen 
som vi havde lånt på Citroen var som lovet af en times varighed- dvs.: 
den varede en time, men de to små film der var på den kunne man så også 
se flere gange. Videobåndet indeholdt ca. 15 film fra Relattibns Publique 
Citroen om tractionen og forhjulstrækket, suppleret med en lille film 
på 6 minutter fra Langelinie kaj sidste år, da vi havde besøg af Mosk
va-farerne. Nå, det var jo fin film! Vi så også en film med ,D-modeller 
fra 1962 i rallye Monte Carlo. 

Når jeg skriver at mødet iøvrigt gik med de sædvanlige aktiv·iteter, 
må jeg i saglighedens navn dog fremhæve en særlig ting, der hævede sig 
over byens tage op imod det guddommelige. Jeg taler her om den utroligt 
lækre gulerodskage vi blev trakteret med. FØr i tiden stod gulerodskage 
som noget lidt kedeligt i min begrabsverden, men denne ... -jeg vil ind
dele mit liv i "fØr" og "efter". 

Alt ialt en meget hyggelig aften, som kun kan anspore til at opfor
dre _alle medlemmer til at dukke _op på klubbens lokalmØder. Som klub be
tra gtet er vi jo en lille sluttet kreds - dette er på mange måder en 
fordel ·, idet vi ikke er flere end at vi kan mØdes i privat regi. På den 
måde bliver klubben også mest til fordel for dem der benytter den mest 
aktivt .... 

Til slut vil jeg blot takke Mia og Peter for en helt fin aften! 

TRACTIIOINI J!llllf 
STOF TIL TRACTION-SPECIAL 
- sendes til Jens MØller Nicolaisen, · 
Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh. N. 01-395320. 
Der mangler principielt til enhver tid meteri
a le - især historisk / teknisk: Vær iØvrigt opmærk-"'!!l!!JJIIJI!I~ 
som på datoen for deadline forrest i Attraction. 

50 

Jens. 



Fortøjet 
Af Christian Friis. 

Næsten alle som har en B11, har også hørt noget om gode kØreegenska
ber og god vejbeliggenhed. Dette skyldes jo hele bilens geniale opbyg
ning og kontrauktion - og ikke mindst forhjulstrækket. Men en væsentlig 
faktor sammen med forhjulstrækket, er at hele fortØjet er iorden og er 
korrekt justeret. Hvis fortØjet er slidt, har slØr og er ude af juste
ring alle vegne, bliver bilen let ligeså dårlig at kØre med som den kan 
være god. 

B11 'eren har jo gennemgået mange ændringer og forbedringer i dens 
fØrste levetid og dette gælder også fortøjet. FØrst i maj-juni 1936, 
hvor bilen blev forsynet med tandsstangsstyring, kan man sige at for
tøjet teknisk set var rigtig færdigudviklet og stabilt opbygget. De el
lers meget interessante konstrukt ioner indtil da, må jo siges at være 
meget spinkle og uholdbare. Det er da også det mere moderne og stabile 
fortØj vi her skal se nærmere på. 

For dem som ikke er så teknisk vidende om 11'eren er her lidt for
klaringer om grundkonstruktionen i fortøjet og forskellige udtryk som 
vil forekomme i det fØlgende. 

Forhjulet sidder fast på bremsetromlen, der igen sidder fast på 
spindlen (den yderste del af drivakslen). Spindlen går igennem sving
stykket, heri er monteret et ydre og indre hjulleje og pakdåse (simme
ring) . Svingstykket er ophængt mellem Øverste og nederste bærearm med 
bærekugler. Øverste bærearm kaldes også triangel, og har stort set kun 
til funktion at styre svingstykket. Nederste bærearm sidder imellem en 
forreste og bagerste silentblok, som er monteret fast på forbroen. I
gennem silentblokkene og nederste bærearm går der en rillet aksel som 
igennem bagerste silentblok er forbundet til torsionsstangen, der sør
ger for affjedringen . Den anden ende af torsionsstangen kan justeres, 
hvorved hØjden af forvognen justeres. Underste bærearm er også forbun
det med en stØddæmper, som i den anden ende er forhundet til forbroen. 
Styretøjet og drivakslerne (kardannerne) ser vi her bort fra og gem
mer til en anden gang , selv o~ disse to ting også indgår i en forvogns
renovering. Hvis du kun skal renovere bærekuglerne og triangelakslerne, 
kan det klares uden den helt store adskillelse. Men hvis der derimod er 
tale om en totalrenovering med udskiftning af silentblokke osv . er det 
nødvendigt at afmontere hele fortØjet. 
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Hjullejerne og indmad i svingstykke 

/ 

Efter at have trukket bremsetromlen af, kan den store mØtrik på 
svingstykket fjernes og nu er der adgang til det yderste hjulleje som 
fjernes med specialaftrækker eller kuglelejeaftrækker. Dette hjulleje 
har indtil juni 53 været et 17 mm bredt leje, efter juni 53 et 19 mm 
bredt leje. Ved monteringen af nyt leje bØr du være opmærksom på dette. 
Du kan dog godt anvende et enten for bredt eller for smalt leje, når 
blot du anvender det rigtige mellemstykke imellem yderste og inderste 
leje. Mellemstykket skal være 36 mm bredt for et 17 mm leje, og 34 mm 
bredt for et 19 mm leje. Det er dog bedst at gå fra det lille til det 
store leje, da der i sin tid var grund til at indfØre denne forstærk
ning. Efter at yderste leje og mellemstykket er fjernet skal møtrik
ken, som sidder på spindlen inde i svingstykket, lØsnes. Det er her 
nØdvendigt at anvende en specialnØgle, værktØj nr. 1826-T, og du skal 
her være opmærksom på at der er venstregevind i hØjre side, såfremt 
bilen stadig er forsynet med et hØjre og venstre kardan. Dette har du 
dog allerede konstateret da du fjernede møtrikken for bremsetromlen, 
hvor det samme gØr sig gældende. Nu kan spindlen slåes forsigtigt bagud 
af svingstykket og det inderste leje og pakdåse kan nu fjernes. Med hen
syn til det inderste leje er her brugt samme størrelse hele tiden. Hvad 
selve Svingstykket angår, er det kun ændret 1 gang efter at der kom 
tandsstangstyring. I november 1938 er konussen på styrearmene ændret 
fra 26 til 28 mm. 
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Bærekuglerne 

Nederste bærearm skilles fra 
Svingstykket med aftrækker 1851-T. 
Husk at lægge skåle og mellemlægs
skiver i rigtig rækkefØlge til et 
nærmere studium. Det viser sig som 
regel at når du får kugler og skå
le gjort rene, at disse faktisk er 
helt slidt op, da den underste bære
kugle er hårdest belastet. Det er 
da heller ikke et sjældent syn at 
der før er forsøgt nØdlØsninger, 
hvor der efter at sidste justerings
mellemlæg er fjernet, er blevet sle
bet af skålene på en smergelsten el
ler med vinkelsliber. Dette er en 
meget stakket frist og der er kun 
en ting at gØre, nemlig at skifte 
kugler og skåle ud. Disse er blevet 
fremstillet af vores udenlandske 
venner og kan i Øjeblikket fås, men ,.,,_} 
da fremstillingen er meget præci
sionskrævende og i forholdsvis lille 
antal er de ret dyre. De er dog 
fremstillet på en ny måde og af bed-
re materialer, så holdbarheden skul-
le være meget god. 

Øverste bærearm fjernes fra 
svingstykket med aftrækker 1850-T. 

..:26:;;1 " 

.!25~5.) 

De øverste bærekugler og skåle plejer at se væsentligt bedre ud end de 
nederste. Her kan du være så heldig at det kun er nødvendigt at foreta
ge en justering ved at fjerne mellemlæggene. Dette er at håbe, da disse 
nemlig ikke kan fås i Øjeblikket, men efterspØrgslen bliver vel på et 
tidspunkt så stor at man starter en produktion af dem igen. 

Triangel, aksler og bØsninger 

Her i øverste bærearms befæstigelse er der også stor tilbØjelighed 
til at opstå slør og slid. Efter adskillelse finder du sikkert ud af, 
at der både er slid i bØsningerne og på akslerne. Der er her mulighed 
for to helt forskellige lØsninger med hensyn til renovering. 

1. BØsningerne i trianglen udsfkiftes til bøsninger i underdimension 
og akslerne slibes og tilpasses så bØsningerne. Da det kun drejer sig 
om ca. 0,5 mm der skal slibes af akslerne, skulle dette ikke gØre kon
struktionen meget svagere. Og ved at vælge denne lØsning bevarer du 
fortøjets oprindelige egenskaber. 

2. Du kan også. vælge at få dine 
triangelaksler ændret til en helt 
anden type lejring. Der monteres 
nu silentblokke i triangelarmene 
og triangelakslerne ændres så der 
går en aksel igennem dem. Når vog
nen så er færdigmonteret, rigtigt 
justeret i hØjde osv. spændes dis-~ 
se nye aksler til, så silentblok- . 
kens indre er låst fast. Herved 
er så Øverste bærearm ophængt i 
silentblokke, som skulle give. et · 
mere blØdt og behageligt fortøj og en anden B11 hvad kØrelen angår. Jeg 
har desværre aldrig selv haft lejlighed til at prøve dette nye system. 
En pudsig ting er , at der på de fØrste fortøjskonstruktioner var for
sØgt noget ligenede med en silentblok på dette sted. Det blev dog ret 
hurtigt ændret til en fast bøsning, hvilket vel også skyldes at man på 
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det tidspunkt havde sværere ved at konstruere en så holdbar lille si
lentblok. 

StØddæmperne 

Originalt er der monteret SPICER stØddæmpere på 11 ' eren. Dette er en 
ganske udmærket olie-stØddæmper og hvis den ikke er rustet op udefra el
ler er blevet utæt, kan du forsøge at skifte olien på den og den vil 
sikkert fungere udmærket igen. Som noget ret nyt kan du nu få gastryk
stØddæmpere som passer til bilen. Disse er dog ret dyre i handelen, men 
sikkert en meget god lØsning. Ved reparation af de gamle stØddæmpere 
er det sikkert nØdvendigt at skifte gummibØsningen med befæstigelsen. 

Silentblokke, torsionsstænger og forbindelsesaksler 

Hvis der aldrig har været foretaget reparation af underste bærearms
ophængning og du ser nærmere på dine silentblokke, vil de temmelig sik
kert se lidt udmaste ud. Når skruen der sidder inde i forreste silent
blok er fjernet, kan du tage selve torsionsstangen bagud. Hvis de ikke 
slipper af sig selv, må du sætte en klemme på den, evt. værktØj nr. MR 
1578, og slå den bagud. Herfter kommer så det stØrste problem i adskil
lelsen, nemlig af fjerne den rillede aksel som sidder imellem forreste 
og begerste silentblok ind igennem bærearmen. Den sidder som regel me
get hårdt og må presse ud med en hydraulisk presse. Du skal presse for
fra og bagud, da akslen er let konisk. I reparationshåndbogen står 
der at det kan være nØdvendigt at presse med 20 -30 tons for at få aks
len ud. Jeg har selv været ude for at måtte presse med 75 tons, fØr den 
gav sig. Det næste problem er så at får du fØrst tingene fra hinanden, 
kan de sjældent bruges igen fordi de er blevet deformeret af den hårde 
behandling. Derfor er de nye silentblokke man i Øjeblikket kan kØbe og
så leveret med en ny mellemaksel. Det er under alle arnstædigheder meget 
vigtigt, at du har nogle ting klar til at bruge til renoveringen, fØr 
du skiller dette fra hinanden på dit fortØj. Hvad enten du så vælger 
den dyre løsning med nye silentblokke, eller du vil forsøge dig med 
nogle brugte ting. 

I det hele taget bØr du nØje gøre op med dig selv, hvor omfattende 
renoveringen af dit fortØj skal være , fØr du piller det fra hinanden. 
Og ligeledes prøve at tage stilling til hvilke lØsninger du vil vælge 
og så ud fra dette prøve at have renoveringsdelene klar på forhånd. 
El l ers kan din 11 'er godt komme til at stå stille nogen tid og det er 
jo i kke så s jovt , når solen p l udselig står hØjt på himlen og det er 
11 ' er-vejr igen! 

Det var lidt om de t ing du lØbe r ind i ved e n forvognsrenovering. 
Angående rækkefØlgen af afmontering, adski llelse og justering af de 
forskellige dele , bØr du låne dig frem til en reparationshåndbog, hvis 
du da ikke har en i forve jen. J e g vil en a nden gang prøve at komme ind 
på justering af vognhØjde og forvogn, når a lt er færdigsamlet og mont.e
ret på bilen igen. 

Christian Friis. 
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KØoenhav~eridyl i Nyhavn omkring 1960 . Billedet har vi 
Veteranbil Klub. 
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Per BØdker/Citroen 7C 1937. DC 64 025. 

Når jeg tager et tilbageblik på min barndom, da erindrer jeg ikke an
den bil i familien end en CITRO~N 7C årgang 1938. Min far havde et meka
nikerværksted og har vel haft rig lejllighed til at køre i andre biler. 
Aligevel var 7'eren hans bil. Han købte den i 1941 i KØbenhavn og kØrte 
i den til '63, hvor han kØbte en ID19. I 1963 overtog jeg så bilen. Den 
havde da kØrt ca. 250.000 km uden udskiftning af ædlere dele - 2 motor
renoveringer. Den stod helt original i eet og alt. Jeg havde på daværen
de tidspunkt lige fået kØrekort, så nu skulle det gå stærkt - fri has
tighed, og hurtigt kom der defekter, gearkassesammenbrud m.m. 

Familiens 7C 1938 med regnr. C 6241. Den 
bette purk er fa~tisk Per selv. 

Jeg kØbte en 11 sport fra 53 i MalmØ -på det tidspunkt hentedes der 
mange Citroen-biler i Sverige- og moderniserede 7'eren til en 11 Sport 
årgang 53 både indvendigt og udvendigt; fælge, rørstole, hjælm med klap
per, bagklap, 7'er-motor, instrumenter, indtræk- væk med "det gamle 
skidt" og mere moderne monteret og snart fremstod den som "ægte" hybrid. 

Jeg har tit senere fortrudt denne vandalisering og har i mange år 
været på jagt efter netop en 7'er fra 38, men til trods for, at jeg har 
været ejer af et tocifret antal "Traction'er" er det tidligere ikke lyk
kedes at finde et egnet eksemplar. 

I 82 fandt jeg ved en gennemgang af mine gamle klubblade i et 2 år 
gammelt blad en annonce med en Ctiroen 7C årgang 1937. Jeg kontaktede 
ejeren - bilen var ikke solgt, men stadig til salg, og efter at have 
set den var jeg klar over, at dette var et rigtigt fund. Den stod næs
ten helt original med km-tæller på 92.000 km, og med næsten alle de 
karakteristiske træk for en 37-model. 

Under forhandlingerne om kØb af bilen ombestemte ejeren sig og ville 
pludselig ikke sælge. Stor var min skuffelse. Jeg kontaktede ejerens 
bror, som er kendt i veterankredse. Han var helt indforstået med, at 
jeg skulle have bilen og prøvede gennem utallige samtaler at overbevise 
broderen som fØrst efter ca. 1 år besluttede sig til at sælge. Lykkelig 
var jeg. Det var december 83. 
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Det viste sig ved gennemgang af de medfØlgende papirer, at bilen har 
haft 2 ejere. Den blev 5.5.1937 leveret til en kriminalassistent i 
Svendborg og i 1942 solgt til en urmager i RudkØbing. 

Under restaureringen viste det sig hurtigt, at alt var i en fantas
tisk god stand. Således var der næsten ingen rustangreb i karrosseriet 
de originale paneler sidder stadig på. Ligeledes skærmene fine. DØrene 
måtte have nye bunde og efter sandblæsning og afætsning blev der lagt 
tin på alle samlinger og bilen blev kØrt til maler. Farven var på for
hånd bestemt- nemlig vinrød, som min gamle 38'er- blot blev skærmene 
malet sorte, som var originalt i 1937. Mens bilen var til maling blev 
de mekaniske dele omhyggeligt renoveret. 

Oprindelig havde jeg regnet med en let klargØring af bilen, men de 
fleste kender vist til at det meget hurtigt bliver mere omfattende end 
beregnet . 

I foråret 84 var der jo jubilæum i Paris, og jeg regnede bestemt med 
at få bilen færdig, men det går ikke altid som planlagt. Tiden lØb fra 
mig, jeg blev fØrst færdig - d.v.s. kØrende - i juni 84, for færdig er 
jeg stadig ikke helt. Til sommeren 1985 skulle jeg gerne have færdig
gjort de originale fælge og et par andre småting, men en ting er sik
kert - jeg har fundet min 7C! 

Per BØdker. 

-STAFETTEN giver jeg videre til Benny Jensen. 

"Urmagerbilen fra RingkØbing" som den så ud da Per overtog den i 1983. 
Bemærk nummerpladen. Desvæ~re har vi ikke et billede som viser vognen i 
den fantastisk flotte stand den er i på nuværende tidspunkt . . Dette må 
komme i et af de næste numre af vort kluborgan. 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRACTION-ANNONCER- sendes eller indtelefoneres til: 
Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: (01) 39 53 20. Bedst morgen eller sen aften. 

Sælges: 

Citroen 11 Familiale 1954. Komplet, god restaurerbar stand. Pris: 

15.000,- kr. 

Nye Michelin X 165x400 skaffes hjem mod forudbestilling, kr. 600.-/stk. 

De sidste få eksemplarer af reparationshåndbogen sælges for 250,-/sæt. 

KØbes: 

Køreklar, indregistreret B11'er købes. Eventuelt bytte med nyrestaure

ret Mercedes-Benz 180 Diesel årgang 1956. Sidstnævnte køretøj sælges 

også i ren handel. 

Orignalt reservdelskatalog købes. 

Jørgen Kjær, Saturnvej 9 , 8370 Hadsten. Tlf: 06-983177. 

Sælges: 

Ny tandstang komplet til B11 1938. 

BjØrn Jensen, Bakkehældet 83, VallØ By, 4600 KØge. Tlf: 03-667585. 

Sælges: 

Diverse brugte dele til B11, fortrinsvis til Sport fØr 1952, men også 

enkelte nyere ting. Også gerne bytte , ikke blot med dele, men også lit

teratur, brochurer m.m . 

"Modern Cars & Commercial Vehicles ", Caxton, London ca. 1930. Digert 

værk på fire rigt illustrerede bind som beskriver forskellige biltypers 

virkemåde. Pris: 1000,- kr. Evt. bytte med andet sjovt. 

søges: 

Til kØbs/låns/rådighed for redaktionen: IBM Executive skrivemaskine med 

skrifttyper som i Attraction 133/TractionSpecial nr. 7. 

Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh.N. 01-395320. 

"TRACTION-RESERVEDELSSERVICE" 
v/ CHR. FRIIS . BOSHOLMVEJ 5 . 6261 BREDEBRO 
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TELEX: 17134 

TELEFON 08-7553830 - - - TRAFFAS S~KRAST VARD, 1700-2200 LORD/SOND 1000-2200 
POST GI RO: 171738-8 

Direktimport Sanny H obn o,.. 1985-02-01 

Skarviksvågen 22 - S-182 61 DJURSHOLM - SWEDEN 

IIYT! LL VERKADE VAXELLADSDELAR • 
C l T N R ill A!ll!.!lfl, f.!l.li 
508460 130 KROtiHJ./PittJ, 1765,00 
403355 179 SATTELITDREV 110,00 
500756 175 1:ANS DREV 244,00 
500809 175 SYNKROtH SERING 977,00 
408231 179 AXEL SATTELITD . 32,00 
408333 179 AXEL SATToLITD . 25,00 
500533 172 LASHALVOR 5,05 31,00 
500533 172 LASHALVOR 5,20 31,00 
500527 172 LASSRICKA 3,75 42,00 

LASSRICKA 3,85 42,00 
500776 175 LASSR I CKA 3,95 42,00 
508335 176 LASSRICKA 4,05 42,00 
508330 180 "KORSET"F. AXL. 70 , 00 
2656-S 164 LASSLECK DIFFL. 6,00 

. • 18978 180 LASSLECK KROIIHJ. 6, 00 
--------------------------------

llOTOR & TOPPLOC K 
ill..1!B ill A.!!1l.!W. f!ill 

LAI1ELLC E tiTRUM 290, 00 
KOLVIFODERSATS 1245,00 
INSUGSVENTIL/811 65 , 00 
AVGASVENT IL/611 71,00 

452403-10 RAt·ILAGERSATS 49,5 995,00 
461178 127 KEDJEDREV VEVAXEL 199,00 
461494 128 11UTTER F KEDJEDR, 27,30 
461179 132 KEDJEDREV KAliAXEL 314,50 
461493 132 t1UTTER F KEDJED, 19,00 
88105 127,131 KIL VEV&KAMAX 6,00 

Dl21-2C 127 BUSStHNG KOLVB ID 20,00 
0Sl21-13 127 BULT 10-STAKAR 27,30 

30189 131,147,159,335 KIL 2,00 
456944 112 OLJESTICKA 43,90 
451379 111 St·IORJN I PPEL KAMKED l L 25 
730007 112 STYRRING TOPP/MOTOR 8,50 

500533 AR l ORGINAL 5,00 >IM 88940 111 STYRPitiNE SV.HJ.KA 9,65 
ERSATTER 507272 SOM I ORGitlAL 99931 111 AtiOPROPP St10RJKAN, 14,60 
AR 3,80 Ml'!, 461896 120 VENTILFJADER INRE 13,50 
508330 S ENA STE UTF, TILL 508329 452914 119 VENT ILFJiiOER YTTRE 21,50 
18978 SENARE ERSATT AV 611008, 451504 119 FROSTPLUGG Ø 30 MM 9,10 

si.DA FUt<GERAR LIKA BRA. 451397 119 KNASTER PER PAR 6,50 

. O;.BoiE•G•AG.;·, ··AD-E•O•R•G•H•IA•Lil- . •V·~·X-EL•L•AD•A•N•:-1 ~~§3~~ m ~~m7~~R~~E~Å)PA 26:1~ 
' 455399 148 TATtllttG ( SENA) 47,40 

50Q537 172 SKIFTGAFFEL L. 104,00 
403319 180 LASKIL 14,00 
500513 172 LAGERHALLARE 83,00 

~~n~~ m ~~~~R~C~~52t1M 3~ : 68 1--------------
408455 179 LASRI NG trEDBRIIIG 7,50 
408452 179 JUSTER11UTTER 52,50 
507196 163 KRONHJULET HAST .93,00 
408633 130 KRONMUTTER MEDB 23,50 
501436 176 LASSKRUV 8,50 
501005 167 LOC K PR l MAX 99,50 

PACKN l NGAR: 
456844 112 OLJEFLANSTAT. 1/2 2,70 
456845 112 OLJ EFLANST~T. 1/2 2,70 
451374 111 TRAN St1 1 SS l ONSKAPAN 5, 35 
456909 148 MELLANST ,/VATTENP. 16,10 
451972 148 TOPP/MELLANSTYCKET 7, 50 
451366 140 OLJEPUMPEN (TUtlt/A) 2,70 
453195 143 OLJEPUMP EN (TJOCKA) 2,70 
453117 143 OLJEPUMPSILEN L65 

P. SATS BLOCK/FOD ER 'IC YL 16, 10 

STYRN ING (FORTS) 
UlJi!l ill ART l KEL 
602055 247 P W NB UL T 
602098 247 LASSRICKA 
602116 247 JUSTERBR l CKA 
602133 247 GUMMIBUSSNitiG 
602135 247 DAMMSKYDDSBALG KUGGST, 
602345 243 BRICKA 
604129 248 BUSStlltjG "RILSAN" 
604130 248 BUS5tH NG 

OVRIGT: 

f!ill 
6,45 
7' 50 
3, 20 

18,35 
55,45 
2,85 
7' 25 

10,45 

709178 348 ROTOR SEV FORDELARE 44,15 
709249 347 ROTOR DUC . FORDELARE 23,10 
709727 348 SPETSAR SEV FORDELARE 54 , 30 
701846 331 BUSStHNG DUC STARTI10TOR 13,40 
309278 310 SEXKANTSMUTTER AVGASFL. 8, 05 
10378 140 KIL OLJEPUI1PEN 4,25 
88963 140 SEXKAtiTSKRUV OLJELEDII. 16 ,~0 

224199 429 SAKR ING F OORRHANDTAG 1,95 
132690 426 STYRHYLSA F F JADE R 5, 35 
701857 332 STARTKONTAKT PAR l S-RH 141,00 
380683 222 NALLAGERRULLAR SATS/50 14,20 
619762 416 KLAMMA l, 10 
612001 436 AXEL 4, 30 
232793 436 LASSLECK 2, 95 
232888 436 BR I CKA 4, 30 
118300 168,257 AXEL 2,85 
540556 250 MUTTER 4, 50 
132691 426 FJADER YTTRE D0RRHArtDT 3,95 
224192 429 BESLAG F HANDTAG 48 , 15 
210018 426 FJADER FOR LASSULT 2,45 
380465 222 LASRING F tlALLAGERBUSSN 3,20 
AU861-13A 426 NYCKELIKOLVSET 72,25 

(2 NYCKLAR 3 KOLVAR VARAV l 
FOR TANDNINGSLASET), 

A361 43 <lKOLVI2NYCKLAR TANDLAS) 25,00 

452294 307 VAXELLADSFJISTE 50,25 
507271 176 BUSSIIING SEK AX 25,00 
500515 172 3: ANS DREV SEK 348,00 
503070 176 BRICKA BACKDREV 17,00 
508274 176 LAGE RHALLARE 123,00 
500721 174 BR l CKA BACKDREV 20,50 
506979 176 LASSRICKA 11.00 
408297 179 PACKBOX (TID IG) 55,00 
408456 179 SKULDERSRICKA 13,00 
430889 160 VINKEL MED TAND 40,75 
451681 159 FJADER (TIDIG) 8,00 
501181 176 V~XELFORARAXEL 148, 75 
500614 175 "LASSTI FT" 9, 5 19,75 
501001 167 LOCK SEK.AX, 99,50 
508068 176 BUSSNING BACKD 25,00 
508069 176 BACKAXELDREVET 444,00 

453105 119 TOPPLOCKSP 811-P 120,00 

4MmLfW~~~~~~mA~~F~~~ ~U8 1-----------------
308324 310 3-HALSP , AVGASSYST 11,85 

P.SATS SOLEX FORGASARE 19,30 
SOTtll NGSSATS 811-PERFO 190,50 
TRAGPA0KNINGSSATS B11 23,00 

308431 310 2-HALSP AVGASSYST 13,95 
452996 119 GREN&INSYGSR/TOPPL 13, 95 
470424 112 VEVHUSVENT ILA T l ON 8, 05 
595022 321,324 BENSINP./BLOCK 5,90 
2474-S 164 P, OLJEPLUGGAR VXLL 2, 00 507206 176 2: AN S DREV 348,00 

~8~i~~ m ~~~~~wg §8:88 ~-------------
89455 172 LAGER 160,00 

STYRNING: 
89048 244 FJADER 2,40 

• ----------- - 88106 244 KIL 3,75 88066 244 RULLAGERSANA 56,70 BROMSAR; 

HUVUDBROMSCYL i97, 50 
REP.SATS -•- 105,50 

vdnta.~ fa~l HJULCYL FRAM 
HJULCYL BAK 143,50 
REPSATS -"- 25,50 
BROMSSLANG FR 130, 00 
BROMSSLANG BAK 95,00 

433770 233,277 FJAD ER 6,50 
411016 274 AXEL 17,95 
438511 230,277 LASRING 7,20 
438510 230,277 JUSTERHYLSA 33,45 
438516 230,277 JUST, EXCENT 7,05 
438586 230,277 AN KARSULT 25,75 
441332 233,277 FJADER L40 

88067 244 RULLAGER 65,25 
601843 244 GANGAD MUFF 141,35 
601848 244 TRYCKFJiiDER KULS 8,60 
601850 244 ROR 109,40 
601877 247 GANGAD PROPP 51,15 
601975 247 AVSTANDSBUSSNit/G 49,30 
601976 247 TATNINGSHYLSA 40,65 
601978 247 TilTNINGSPLAT 56,10 
601980 247 DAMMSKYDDSPLAT OV, 33,60 
601981 247 DAMI'ISKYDDSPLAT UN, 46,60 
602004 247 FJADER F STYRSTIFT 21,95 
602048 247 T)\TN I NGSBRICKA 8,85 
602052 247 JUSTERSRICKA 2,50 
602053 247 JUSTERSRICKA 2,80 
682854 247 JUSTERSRICKA 2,88 
6 2 46 247 DAMt1SKYDDSBRICKA 8.1 

URTRAMPN l NGSLAGER KOLTYPEN 
TOPPLOCKSPACKN I NG 
MOTORPACKNittGSSATS IV<i><W heml 

190,25 
595 , 00 

HOPPAS VENNA ROTA SKA V!.XA SIG STDRRE. 

ID nA:1LAGERSATS STD/ 0, 25/ 0,50 
TRAGPACKIIING 11D IDS19l 

250,00 
22,00 

l FOil u .a o'" flO-t 111~d 10-a .. u..l e.Ur11. Romple...t.t: IV / OS 
1110.to1t i. citvcut .. , 11 

110MS TILLK0~'1ER PA SAMTLIGA PBISER INOi·l 
SVERIGE . 
VID KOP FOR OVER 2000 : - FRAKTFRITI. 
NR Ul-lOER SIDKOLUt·1NEII ANGER SIDAIOR l 
RESERVDELSKATALOGEN. 

R !tiG GARNA OCII F RAGA OM llAGOT V ER KAR 
OKLART. 
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