
Historie

Met dank aan Renee Methorst en Marcel Ningen, die de alle informatie hebben 
aangedragen.
De voorstoelen van de traction waren gemaakt van stalen buizen en gefabriceerd 
door Tubauto. De uitvinder van dit principe (vrijdragende buis) was echter een 
Tsjech: Mücke Melder. Het verhaal gaat, dat hij weigerde een afspraak met een klant
te maken, zolang diegene niet 24 uur in zijn hotel in Praag had overnacht. Alle 
meubels in het hotel: bedden, tafels, stoelen, barkrukken, fauteuils, etc. waren 
gemaakt van stalen buizen en kwamen uit zijn fabriek. Na een nacht in zijn 
etablissement had de klant zijn koopwaar getest en was hij overtuigd om evt. te 
kopen. 
Toen de vertegenwoordigers van Tubauto aan Mücke Melder het recht vroegen om 
zijn principe toe te passen op de stoelen van de auto, baalde hij enorm, dat hij daar 
zelf niet aan had gedacht. 
De eerste Traction uit het jaar 1934 hadden Pulmanstoelen. Luxueus, maar zwaar en
duur
Er moest een alternatief gezocht worden.

Deze stoel verraste André Lefebvre om zijn lichtgewicht 4.8 kg en zijn stijfheid 
onbuigzaamheid.  MM Boutet en Ruegger D.D.G. de Tubauto stelde hun prototype 
van de stoel voor aan André Citroën, die zelf de beslissing nam om de stoel te 
gebruiken in de 7.
Om de stoel naar voren of naar achter te schuiven, maakte men 2 vleugelmoeren los,
verschoof de stoel en zette de vleugelmoeren weer vast.

Ets Tubauto uit de Parijse voorstad Levallois Perret , de Rue
Gide, waar men o.a. een open vouwdak kon laten inbouwen,
was ook de maker/leverancier van de stoelframes van de 
traction. Iedere dag reed een open citroen vrachtwagens 
naar Javel, waar ze  werden afgeleverd. 

               



                                                               afbeelding van M.Boutet van Tubauto

Uit 1952 (Zie ook citroexpert nr. 105 mei juni 2014)

Voor wat de modellen(BL en BN) met voorstoelen betreft wel alleen in de breedte 
het verschil . Bij de oudere modellen en die met een voorbank, daar zit wat verschil in

De allereerste 7 werkten nog met een schuifsysteem zonder rollen en werden 
vastgezet met 2 vleugelmoeren. Hiervoor moest je ook een beetje lenig voor zijn.

In de loop van 1936 verbeterde Pierre Franchset het schuifsysteem met rollen, die 
de mogelijkheid gaf de stoelen te regelen, zonder gymnastische oefeningen. 
Het prototype van de tractionstoel bestaat vandaag de dag nog steeds en wordt 
bewaard als een relikwie door Ets Tubauto. 
                             





                                           



                                                 

Een variatie was ook het neerklappen van de voorstoelen 



Zie beide advertenties





Een publicatie van Celer, die ook daken maakte voor de traction.



Dit is de stoel van een 7A. Een pullman.

En dit is een vooroorlogse 11 van 1936. Zie je de strip midden onder de stoel? Daarmee kon 
je met de bout die aan de voorste dwarsbuis zat de stoel iedere keer een cm verplaatsen.








