
Op het Citroen HY Forum vond ik deze handleiding. Met dank aan Stef, Harry en Tony 
hieronder de beschrijving van het uitbouwen van de motor. 

1. water aftappen (koelvloeistof) 
2. de 4 vloerplaten verwijderen in de bus 
3. de accu minpool los maken 
4. de bumper eraf halen ( 4 moeren sleutel 17 ) 
5. de 2 slangen van de radiateur afhalen en de slangen van de kachelradiateur 

losmaken 
6. de 2 radiateursteunen aan de zijkant losmaken (sleutel 11) 
7. de 4 boutjes onder de radiateur eruit (sleutel 11) zodat de radiateur met 

onderplaat verwijderd kan worden 
8. maak de verbindingsslangen voor de verwarming op de waterpomp en op de 

waterinlaatleiding los. 
9. de V-riem verwijderen door de boutjes van de dynamo los te maken ( sleutel 11 

en sleutel 17 ) 
10. de plaat verwijderen die voor de motor zit, eerst de 4 boutjes met moer en 

dan de 4 aan de zijkant (sleutel 11) 
11. de plus draad van de dynamo halen (sleutel 10) en de stuurstroom draad eraf 

(schuifje) 
12. de draad van de oliedrukschakelaar eraf (sleutel 7) 
13. de startmotor stroomdraad verwijderen (sleutel 13) 
14. de boutjes allemaal eruit halen die de motor aan de versnellingsbak vasthoudt 

dit zijn speciale boutjes en kunnen met een speciale sleutel worden los 
gemaakt 

15. de koppelingsteun waar ook de uitlaat pijp aan vastzit los maken (sleutel 17 en 
speciale sleutel) 

16. verwijder het stofscherm onder de motor dat de koppeling beschermt ( 2 
boutjes sleutel 11 en 2 sleutel 17 zie 14 ) 

17. maak de onderste uitlaatpijp los van de demper 
18. het luchtfilter verwijderen 
19. verwijder de bobine (dikke draad eruit en de min draad losmaken) maak daarna 

de twee boutjes los (sleutel 11) zodat de bobine eruit kan worden gedraaid 
20. verwijder de chokekabel van de carburateur (sleutel 8 en tang) 
21. benzineslang losmaken van de carburateur 
22. de auto voor omhoog krikken zodat er een wagen met het motorbokje erop, 

onder de motor kan worden gereden 
23. laat de bus voorzichtig zakken totdat de motor op bokje en wagen steunt zodat 

de motorsteun en links en rechts vrij zijn 
24. de steun van het gaspedaal verwijderen, eerst de onderste bout eruit (sleutel 

11) dan de twee bovenste bouten (sleutel 11 en steeksleutel 14 ) 
25. rij de motor er uit  

 


