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Technische gegevens Traction Avant 11BL

1938 Chassisnummer 386001 tot 387600 
17 januari Wagens voorzien van grotere spatborden voor de “pilote-velgen” .
  1 maart Vergrendeling van de versnellingsbak door de koppeling. 
  1 juli Interieur toebehoren met afgeronde hoeken. 
25 
november 

Installatie van een verwarmingsinrichting (de platte buiskachel.) 

1939 Chassisnummer 422401 tot 428000 
10 maart Chassisnummer 428601 tot 450000 11BL “Perfo”. 

Wagens voorzien van Perfo-motor 56pk i.p.v. 46pk. Compressieverhouding van 6,2:1 .
Lichtere drijfstangen, kleppen met kortere steel en nieuwe carburateur valstroomtype 
35FATIP 
Later type 35FPIA carburateur .
Een nieuw type luchtfilter, lang en buisvormig .
Een langwerpige opening voor de versnellingspook en op de sierrand van de 
versnellingen nu in Romeinse cijfers .
De snelheidsmeter heeft een schaal die doorloopt tot 150 km/u i.p.v. 130 km/u.

18 juni De achterwand vormt nu een geheel met het koetswerk. 
15 
november 

De voorkant van de zelfdragende carrosserie wordt versterkt .

1940 Chassisnummer 450001 tot 454500 
1941      

november 
De productie wordt gestopt na 2038 stuks .

1942 Tot 1944 Geen productieaantallen van belang, auto’s zijn niet langer meer 
verkrijgbaar .

1945 Chassisnummer 454600 tot 457600 
1946 Chassisnummer 457601 tot 469600 

     maart De drukgroep van de koppeling is nu uitgerust met 9 i.p.v. 6 veren.
     mei Vervanging van de ventilatiekappen in de motorkap door ventilatiesleuven. 
     
november

Op de portieren worden sierlijsten van aluminium aangebracht .
Citroën-plaatje op de achterbumper.

13 
november 

Vervanging van de Pilote velgen door de gesloten type genaamd BM van Michelin.
Op de bumpers zitten kleine stoothoorns.
De koplampen zijn gespoten en niet verchroomd .

1947 Chassisnummer 469601 tot 488200 
14 januari De achteruitkijkspiegel wordt gemonteerd aan de onderkant van de voorruit, op de 

openingsknop.
Verder in dat jaar verschijnen de geribbelde spatbordschoenen van aluminium .

     maart Bij sommige series ontbreekt tussen de maanden maart en september het klokje in het 
dashboard .

30 augustus Sommige auto’s krijgen grotere stoothoorns op de bumpers.
De bekleding van de stoelen en banken met eenvoudige effen grijze stof .

1948 Chassisnummer 488201 tot 508800
De spatbordschoenen worden uitgevoerd met een geruit motief .

1949 Chassisnummer 508801 tot 531500 
Wielen en wieldoppen in ivoorkleur.

     juli De stoelen met buizenframe worden vervangen door de dikkere Pullman Zittingen .
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De snelheidsmeter krijgt een ivoorkleur i.p.v. Zwart.
1950 Chassisnummer 531501 tot 556200 

Nieuwe typen luchtfilters, die evenwijdig aan de motoras zijn gemonteerd, van het 
merk  Vokes of Miofiltre .

     februari Hogere compressie verhouding 6,5:1 , vervroeging ontsteking handmatig te bedienen.
Gestreepte donkergrijze stoffering.
Zwart 2-spakig stuurwiel .
Snelheidsmeter in ivoorkleur.
Sierlijsten met Citroën-embleem op het dashboard . 

     april De remtrommels bestaan nu uit twee delen, om vervorming bij aantrekken van de 
wielmoeren te voorkomen.

     mei Solex 32 PBIC-carburateur voor lager brandstofverbruik .
     augustus Enkele serie’s worden uitgevoerd met de Zenith 32 INA carburateur .
     
september

Zwart stuurwiel met twee spaken.
Op het dashboard verchroomde sierlijstjes met de chevrons in het midden.
Bedieningsknoppen vernikkeld en ovaal van vorm .
Waterpomp met een Cyclam pakking i.p.v. een aandrukpakking.

1951 Chassisnummer 556201 tot 582200 
     Januari De koppeling werkt nu soepeler.

Langere soepele oliepijlstok .
Gestreepte donkergrijze stoffering. 

     
december

Sierstuk op de grill bestaande uit twee vleugels .

1952 Chassisnummer 582201 tot 612000 
     april De hoofdremcilinder is nu aangebracht in de linker jamboneau .

Er loopt nog slechts één flexibele  remleiding naar de achterremmen.
Nieuwe pedalen met hoger aangebrachte pedaalas.
Dashboard zonder sierlijsten.
Plastic stootranden aan de onderkant van de portierbekleding .
Nieuwe hemelbekleding.
Horizontale kentekenplaat op de voorbumper.
Lichtgrijs gelakte wielen.

     mei Velgen met 4 koelsleuven.
Nieuw model dashboard met asbakje maar zonder klokje .
Clignoteurs vanwege een wettelijk voorschrift.
Aan de bovenkant van de middenstijl links als rechts parkeerlampjes.

     juni Ruitenwissers onder de voorruit .
Bedieningsknop van de voorruit wordt voorzien van een rubberbekleding.
Vernieuwd dashboard.
De bekleding (brede streep) wordt voorzien van plastic beschermstukken.
Parkeerlichtjes boven aan de middenstijl.
De wieldoppen worden parelgrijs gespoten.

     juli Nieuwe parelgrijze omlijsting van de voorruit en zijkanten .
15 juli Grotere kofferruimte door doosvormige achterklep waarop de kentekenplaat is 

aangebracht.
Verticaal in de kofferbak geplaatst reservewiel .
Scharnieren van de kofferbak zwart gespoten evenals de ruitenwissers .
Rechte bumpers.
Nieuwe bekleding van grijs met lichtblauwe fijne streep .
Dashboard wordt nu donkergrijs.

1953 Chassisnummer 612001 tot 636900 
     maart Invoering van een verbeterd type motorophanging .
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