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Sinds 1989 proberen we de 
liefhebbers van klassieke 
Volkswagens te helpen om 
de juiste informatie te vinden 
voordat ze onderdelen bestellen. 
Ondertussen hebben we meer 
dan 60.000 verschillende 
onderdelen voor de luchtgekoelde 
en watergekoelde Volkswagens. 
Vandaag kunnen we verschillende 
publicaties aanbieden aan 
onze klanten, zowel online als 
drukwerk.

Paruzzi Webwinkel

Begin 1990 brachten we als eerste 
een webwinkel op de markt, na 
meer dan 25 jaar ontwikkeling is 
de Paruzzi webwinkel de nummer 
1 in Europa.

Elke dag verbeteren we deze 
webwinkel en voegen de 
nodige mogelijkheden toe om 
bij te blijven met de laatste 
technologische evolutie. Je kunt 
bijvoorbeeld onze online tool 
gebruiken om motorcodes te 
bepalen, chassisnummers te 
herkennen, of afstelgegevens te 
raadplegen.

Evert Poelman - Wim de Keijzer
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Paruzzi Catalogus

Nog voor de webwinkel, 
werd onze eerste catalogus 
gepubliceerd, bij publicatie van 
dit magazine is de dertiende 
editie van dit boek beschikbaar 
in zeven versies, één per VW 
type, met alle informatie om 
onderdelen te kunnen bestellen 
voor je klassieke Volkswagen.

Paruzzi Nieuwsbrief

Onze e-mail Nieuwsbrief komt 
twee keer per maand uit. Hierin 
lees je alles over de nieuwste 
onderdelen die beschikbaar zijn 
voor jouw Volkswagen.

Paruzzi MAGazine

Dit is de eerste editie van onze 
technische publicatie. Onze 
webwinkel zit vol met technische 
informatie, bij elk onderdeel krijg 
je bijkomende informatie over de 
toepassingen, montage-instructies 
en zoverder. Met deze technische 
publicatie gaan we iets verder, dit 
wordt de technische handleiding 
om zelf aan je VW te werken.

Geniet van deze eerste editie, het 
is gratis! Aarzel niet om feedback 
te geven over dit initiatief via 
info@Paruzzi.com.
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VW microfiches
Volkswagen heeft vanaf het 
prille begin alle modellen die 
geproduceerd werden goed 
gedocumenteerd. Eind jaren 
zestig werd het nieuw systeem 
met microfiches geïntroduceerd. 
Alle onderdelenboeken werden 
langzamerhand vervangen 
door het microfichesysteem. 
Een grote vooruitgang voor de 
medewerker in het magazijn bij 
de Volkswagen verdeler.

Volkswagen startte een 
opleidingsprogramma voor 
de interne Volkswagen 
medewerkers en voor de 
Volkswagen verdelers. Het was 
wel even wennen natuurlijk, 
een beetje zoals de introductie 
van de personal computer eind 
jaren tachtig, toen verdwenen 
de microfichesystemen en 
werden vervangen door een PC 
applicatie, ETKA. 
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Alle onderdelen worden door 
Volkswagen door een uniek 
referentienummer gekenmerkt. 
Deze VW referentie wordt 
opgebouwd uit 9 cijfers, waarbij 
soms nog een letter wordt aan 
toegevoegd. Het oudste boek 

met VW referenties die we 
konden vinden is deze van de 
VW Kever van 1949, Volkswagen 
gebruikte toen maar 6 cijfers om 
de onderdelen aan te geven, 
in het boek van 1956 zijn dan 9 
cijfers te zien.
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Paruzzi webwinkel
Als voorbeeld nemen we een 
uitlaat voor een VW Kever 1200. 
In de Paruzzi webwinkel wordt 
bij sommige onderdelen het 
O.E.M. nummer vermeld. O.E.M. 
staat voor Original Equipment 
Manufacturer, dit is het origineel 
Volkswagen nummer voor 
dat onderdeel. Voor sommige 
replica onderdelen wordt dit 
O.E.M. nummer in de Paruzzi 
webwinkel vermeld om het 
aangeboden onderdeel 
gemakkelijk op te zoeken. 
Bijvoorbeeld, van deze uitlaat 
zijn er in de webwinkel twee 
types beschikbaar, een model 
van Ernst dat 
gelijk is 
aan de 
originele 
Volkswagen 
kwaliteit 
en ooit 
geleverd door 

Volkswagen als O.E.M. uitlaat, 
dit is de A-kwaliteit van Paruzzi. 
Daarnaast is er een B-kwaliteit 
van het merk Jopex. Beiden 
worden met het O.E.M. nummer 
111 251 051 H aangeduid.

Laten we even kijken hoe 
de Volkswagen 9-cijferige 
nummering werkt.
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VW types

type aanduiding

111 251 051 H

Tevens had je de Karmann 
fabriek die bestaande 
Keveronderdelen gebruikte om 
zijn Ghia te assembleren. In de 
latere jaren 1970 had je tevens 
veel onderdelen op de 1303 
bijvoorbeeld die begon met 
311, dat is namelijk een type 3 
kenmerk. Dat maakt het soms 
wat moeilijker om te begrijpen 
en te ontcijferen.

111: Door elke VW kenner wel 
bekend zijn de eerste drie cijfers. 
Deze beschrijven het type en 
model van de wagen. De eerste 
twee cijfers zijn door iedereen 
wel eens gebruikt, bijvoorbeeld 
de type 14 Karmann Ghia, of de 
type 34 Karmann Ghia, of de VW 
Kever Cabriolet type 15. Tot 1953 
werd hiervoor maar twee cijfers 
gebruikt.

Aan de drie eerste cijfers kan 
je herkennen voor welk VW 
model het onderdeel initieel 
werd ontwikkeld. Sommige 
onderdelen van de motor, 
versnellingsbak, ontsteking, 
werden daarna voor andere type 
wagens gebruikt.
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Volkswagen gebruikt de 
volgende type aanduiding, 
het cijfertje komt overeen 
met het eerste cijfer in het 
onderdeelnummer:

Type 1

VW type 1 is een Kever, Type 111 wordt gebruikt voor de 
Kever sedan, Type 151 is de cabriolet uitvoering van de Kever, zoals je 
kunt zien op de cover van het boek van 1949 hierboven.

Type 1 wordt ook gebruikt als aanduiding van een type motor, 
de Type 1 motor die gebruikt wordt in de Kever, Kübel, Spijlbus, 
Panoramabus en Karmann Ghia, de VW Type 3 motor en de CT/CZ 
motor werden afgeleid van de Type 1 motor.

De Karmann Ghia en de Kübel zijn ook van de Type 1 familie, hun type 
aanduiding begint met een 1, namelijk Type 14 voor een Karmann 
Ghia en Type 181 voor de Kübel.

VW Kever Karmann Ghia Kübel
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Type 2

VW Type 2 is een Bus, de eerste generatie wordt de Spijlbus (Splitbus) 
genoemd ofwel Type 2 T1, de tweede generatie is de Panoramabus 
(Bay-Window) ofwel de Type 2 T2, de derde generatie is de T25 Bus 
(ook als T3 bekend). Een modelvariatie binnen een generatie wordt 
aangeduid met een letter, bijvoorbeeld de Type 2 T2b is de Bus van de 
tweede generatie in zijn b variant.

Spijlbus Panoramabus T25/T3 Bus

VW Type 3

Type 3

VW Type 3 bestaat in drie varianten, 
namelijk de Ponton/Notchback, Variant 
of Fastback. De VW Type 3 gebruikt een 
afgeleide van de Type 1 motor.

Type 4

De VW Type 4 is de VW 411/412 die einde jaren zestig en begin jaren 
zeventig als familiewagen op de markt kwam. De Type 4 aanduiding 
wordt ook gebruikt als aanduiding van een Type motor, de Type 4 
motor die gebruikt wordt in de VW 411/412, de Bus T2 en T25/T3 en 
de VW Porsche 914.
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Een uitgebreide lijst van alle 
modellen vind je in diverse 
boeken, kies VW Groep 0 
(Diversen) in de webwinkel, en 
subgroep 17 (Historie boeken) 
en je krijgt een uitgebreid 
aanbod (zie foto links).

Een kort overzicht van de type 
VW’s en modellen zal je verder 
op weg helpen: de letter “x” staat 
telkens voor een cijfer van 0 tot 
9 afhankelijk van een specifiek 
model.

11x Kever
14x Karmann-Ghia
15x Kever Cabriolet Karmann
18x 181 Kubel
21x Bus
22x Microbus
23x Combi
24x Panel Bus/Samba
25x T25/T3 Bus
27x Ambulance
311 type 3 - Fastback
315 type 3 - Ponton
361 type 3 - Variant
41x VW 411/VW 412
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Hoofdgroepen

111 251 051 H

2: Het vierde cijfer beschrijft 
1 van de 10 (genummerd van 
0 tot en met 9) families van 
onderdelen. Volkswagen noemt 
deze families GROEPEN. Dat 
zijn dan ook de hoofdgroepen 
waarin de Paruzzi webwinkel 
wordt onderverdeeld, in 
de webwinkel zie je deze 
hoofdgroepen links op je 
scherm. 

Subgroepen

111 251 051 H
51: Het vijfde cijfer en zesde 
cijfer komen overeen met een 
subcategorie, of een subgroep. 
Deze subgroepen zie je 
eveneens links in de webwinkel.
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Onderdeelnummer

111 251 051 H
051: De laatste 3 cijfers 
definiëren het volgnummer 
van het specifieke onderdeel. 
Om een onderscheid te maken 
tussen een onderdeel dat links 
of rechts wordt gebruikt, wordt 
het laatste cijfer gebruikt. 
Wanneer het laatste cijfer even is 
dan gaat het over een onderdeel 
die aan de rechtse kant hoort. 
Is het laatste cijfer oneven dan 
hoort dat onderdeel aan de 
linkse kant van de wagen.

Versie aanduiding

111 251 051 H
Wanneer een onderdeel een 
verandering in design of 
materialengebruik gekend heeft 
over de loop der productiejaren, 
wordt aan het einde een 
letter toegevoegd. Dit is soms 
verwarrend wanneer je nieuwe 
onderdelen koopt, deze letter 
wordt niet altijd overgenomen 
door de fabrikanten, of 
ze verkopen alleen de “F” 
uitvoering, maar die past dan 
weer op de vorige modellen, 
verwarrend misschien? Wanneer 
je een onderdeel zoekt op O.E.M. 
nummer houd dan even geen 
rekening met deze letter, en 
vraag raad aan Paruzzi indien je 
twijfelt.
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Onderdelen zoeken

Zoeken met O.E.M. nummer

Laten we nu zoeken naar onze uitlaat 
voor de Kever 1200, met Volkswagen 
onderdeelnummer (O.E.M. nummer) 
111 251 051. In het zoekveld in de 
Paruzzi webwinkel breng je 111 251 
051 in (met of zonder spaties), en je 
zult beide A-kwaliteit en B-kwaliteit 
uitlaten tegenkomen.

Of je gebruikt een zoekmachine zoals 
www.Google.com of www.Bing.com  , 
en je zoekt op “Paruzzi 111 251 051” 
(met of zonder spaties, gebruik je de 
officiële schrijfwijze met een spatie 
tussen elke drie cijfers dan krijg je meer 
resultaten), de versie aanduiding “H” is 
niet echt nodig, zonder de “H” krijg je 
meer resultaten.

TIP 
Het is beter dat je eerst de 
juiste auto kiest, zo krijg je 

alleen onderdelen te zien die 
op jouw VW model passen.
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Alle onderdelen in een subgroep

TIP 
Niet alle onderdelen in de 
Paruzzi webwinkel hebben 

een O.E.M. nummer, een 
zoekopdracht op O.E.M. 

nummer geeft dus niet alle 
mogelijke onderdelen weer.

Wil je een bredere selectie, alle 
producten zien in één subgroep, 
dan gebruik je alleen de eerste zes 
cijfers van het O.E.M. nummer, dan 
krijg je alle onderdelen die met 
de uitlaat systemen en katalysator 
van de type 111 te maken hebben, 
111251 (met een spatie na de drie 
eerste cijfers, anders denkt de 
webwinkel dat het om een Paruzzi 
onderdeelnummer gaat), dus 

inclusief de uitlaatklemmen, 
pakkingen en veel meer. Een 
betere oplossing is zoeken op 
hoofdgroep en subgroep zoals 
op de volgende pagina wordt 
beschreven.

Original Nr   111 251 051 H
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Zoeken op hoofdgroep en subgroep

Let op, niet alle onderdelen 
in de Paruzzi webwinkel zijn 
voorzien van een O.E.M. (VW 
onderdeelnummer) nummer, 
er bestaat dus een andere 
zoektechniek die in dit geval 
meer resultaten zal opleveren.
Je kunt door een selectie te 
maken aan de linkse kant van 
de webwinkel een keuze maken 
tussen de 10 hoofdgroepen (van 
1 tot en met 0).

Deze 10 hoofdgroepen komen 
exact overeen met de VW 
onderdeelnummer GROEPEN. 
In elke hoofdgroep krijg je een 
onderverdeling in subgroepen, 
zoals het bij Volkswagen zou 
gebeuren. Kies dus groep 2 
(Benzine Uitlaat Kachel), daarna 
kies je de subgroep 51 (Uitlaat 
systemen, Katalysator). Op deze 
manier krijg je alle onderdelen 
die iets met uitlaatsystemen te 
maken hebben.

Krijg je te veel resultaten, 
klik dan op één van de auto’s 
bovenaan, kies de Kever links 
boven, nu krijg je alleen de 
uitlaten die voor de VW Kever 
bedoeld zijn. Het is uiteraard 
beter dat je eerst de juiste 
auto kiest, zo krijg je alleen 
onderdelen te zien die op jouw 
VW model passen. Wil je nog iets 
selectiever zijn gebruik dan een 
sleutelwoord in het zoekveld.
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Laten we nu even een oefening 
doen, en kijken of onze uitleg 
geholpen heeft. We zijn op zoek 
naar een deurhendel voor een Bus  
van de tweede generatie, dit is de 
Panoramabus.

Selecteer de Panoramabus.

Selecteer hoofdgroep 8, dit is 
de VW groep dat alle onderdelen 
van de carrosserie en interieur 
bevat. Kies dan schuifdeur als 
subgroep.

Een oefening

Gebruik “hendel” als trefwoord 
om een kleinere selectie te 
verkrijgen.

Indien je het O.E.M. nummer 
kent, het origineel VW nummer, 
dan gaat het een stuk sneller, 
je gebruikt als trefwoord dit 
onderdeelnummer: 211 843 703

Zo, hoe voelde het om voor even  
VW magazijnier te zijn?

O.E.M. onderdeelnummer: 211 843 703
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Carburateurtypes

Welke carburateur heb je? Kijk 
even welke type carburateur 
je hebt, de type aanduiding 
staat vrij duidelijk op het 
carburateurhuis zelf. Indien je 
carburateur bruin uitgeslagen 
is door afzetting van benzine of 
olie, maak het even schoon met 
benzine of thinner. De bruine 
aanslag duidt op een mogelijk 
benzinelek, het afstellen van 
de carburateur zal hierdoor 
negatief beïnvloedt worden. Het 
beste is dan om de carburateur 
te reviseren. Een metalen 
plaatje is aanwezig (soms is 
dit plaatje verwijderd na een 
revisie) op de carburateur 
dat alle informatie geeft 
over je carburateur, of het 
typenummer is ook af te 
lezen op de carburateur zelf.

Het typenummer 26, 28, 30, 
31 of 34 geeft de diameter van 
de uitgang (zuigbuis) van de 
carburateur. Het cijfertje na de 
streep geeft het model aan, de 
versie zeg maar.
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Hoe groter de uitgang hoe 
groter het volume gasmengsel 
dat kan doorstromen, hoe groter 
de motor (en cilinderinhoud) dat 
de carburateur kan voeden. De 
oudere motoren zijn dus typisch 
uitgerust met een kleinere 
zuigbuis.

Een carburateur van het type 
30 heeft dus een uitgang met 
diameter 30 mm zoals op 
de foto wordt getoond. Het 
inlaatspruitstuk moet uiteraard 
dezelfde diameter zijn om te 
kunnen passen.
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a = stationair toerental

b = gasmengsel of CO

Twee families

Er zijn twee grote families 
carburateurs voor de fabrieks 
Type 1 motor als het om 
afstelling gaat. De oude 
generatie (tot en met SOLEX 30 
PICT-2) met twee stelschroeven 
en de jonge generatie met drie 
stelschroeven (vanaf SOLEX 
30 PICT-3), herkenbaar aan de 
grote omloopluchtschroef in het 
carburateurhuis.

Twee stelschroeven:
(tot en met de 30 PICT-2)

De oude generatie heeft twee 
stelschroeven. Eén stelschroef 
op de gasklep (a=stationair 
toerental) en één in het 
carburateurhuis (b=gasmengsel 
of CO mengsel).
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a = omloopluchtschroef c = aanslagklep

b = CO schroef

Drie stelschroeven: 
(vanaf de 30 PICT-3)

De jonge generatie heeft drie 
stelschroeven waarvan er 
twee worden gebruikt voor de 
afstelling. Beiden zitten in het 
carburateurhuis.

Een CO schroef (b) en een 
omloopluchtschroef (a). De 
stelschroef op de aanslagklep (c) 
wordt vanuit de fabriek of vanuit 
het revisiebedrijf verzegeld.
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Afstelvolgorde

De afstelling van de carburateur 
zal het gedrag van de motor 
bepalen. Vooraleer je aan de 
afstelling van de carburateur 
begint, moet je er zeker van zijn 
dat de volgende onderdelen van 
je motor in orde zijn:

Ontsteking: Maar let op, de 
ontsteking bepaalt ook het 
gedrag van de motor. Heb je 
te weinig kracht in de motor 
in lage toeren, dan zal de 
voorontsteking misschien niet 
goed zitten. Het afstellen van 
de carburateur kan de instelling 
van je ontsteking beïnvloeden. 
Let dus goed op dat eenmaal 
je carburateur afgesteld is, je 
ontsteking nog altijd op de 
voorgeschreven waarden zit. Het 
heeft ook geen zin om aan de 
afstelling van de carburateur te 
beginnen wanneer je ontsteking 
helemaal fout zit. Houd daar 
rekening mee.

De accu: Verzeker je ook dat de 
accu in goede staat is, alsook je 
elektrische installatie voordat je 
de ontsteking afstelt en/of je de 
carburateur afstelt.

De kleppen: Uiteraard heb je 
eerst de kleppen afgesteld bij 
koude motor, slecht afgestelde 
kleppen zullen de werking van 
je motor beïnvloeden in de 
slechte zin, het afstellen van 
de carburateur blijkt dan ook 
weinig zin te hebben.

Wij zullen de afstelling van 
beide types carburateur 
bespreken, zowel deze met twee 
als deze met drie stelschroeven. 
Met deze kennis kan je elk type 
carburateur onderhouden en 
afstellen voor de originele type 
1 boxermotor. We bespreken het 
afstellen van het vlotterniveau 
en de opbrengst van de 
acceleratiepomp wordt hier 
niet besproken.

22 Paruzzi Magazine 01

Carburateur type 1 carburateur afstellen#02



Voorbereidingen

Choke actief

De carburateur wordt liefst afgesteld 
met de motor op bedrijfstemperatuur 
(50°C-70°C, geen te warme motor). De 
chokeklep staat dan helemaal open. De 
aanslagschroef raakt de trapvormige 
schijf aan de onderkant (foto rechts). 
Indien je choke defect is, moet je deze 
eerst herstellen of vervangen indien 
mogelijk. Als het mogelijk is, moet tijdens 
het afstellen de luchtfilter op zijn plaats 
blijven. De filter beïnvloedt namelijk 
de sterkte van het mengsel dat naar de 
motor stroomt.

chokeklep aanslagschroef

Carterontluchting

De slang van de carterontluchting lostrekken (indien aanwezig, op de 
luchtfilter). De dampen die uit het carter komen kunnen de instelling 
van de carburateur beïnvloeden (vooral bij oudere motor).

Ontsteking

De contacthoek van de ontsteking afstellen en het ontstekingstijdstip 
afstellen.
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a = stationair toerental

Twee stelschroeven

Deze carburateur heeft een 
stelschroef (a) voor het afstellen 
van het stationair toerental. Deze 
stelschroef is gemonteerd op de 
hevel die de gasklep bedient en 
rust tegen de trapvormige schijf die 
de chokeklep bedient. Een tweede 
stelschroef (b) zorgt voor het afstellen 
van het CO percentage (gasmengsel 
stelschroef ) van de carburateur.

STAP 1

Je stelt het stationair toerental 
in met de stelschroef (a) iets 
hoger dan de voorgeschreven 
waarde, dit is ongeveer 900 tot 
950 toeren per minuut (tpm) voor 
handgeschakelde modellen, dit is 
licht versneld stationair (100 toeren 
hoger voor een automaat) voor het 
toerental van je type motor.

Algemene richtlijnen voor stationair toerental
1. Alle motoren met één carburateur= 800-900 tpm
2. Type 1 Sportomatic= 900-950 tpm*
*versnellingshendel in stand N

TIP 
Om het toerental te bepalen 
kan je voor de gelegenheid 
een toerenteller aansluiten 

of een toestel gebruiken 
waarmee je ook de 

ontsteking afstelt, deze geeft 
ook het toerental aan.
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b = gasmengsel of CO

STAP 2

De CO stelschroef (b) langzaam 
zover indraaien (rechtsom), tot 
het toerental begint te zakken. 
Vervolgens de CO stelschroef (b) 
zo ver terugdraaien tot de motor 
het snelst stationair draait. De 
motor mag niet trillen of de 
wagen van links naar rechts 

laten bewegen, de motor moet 
vlot lopen. Nu de CO stelschroef 
zover indraaien dat je net tegen 
het punt komt dat de motor 
weer in toeren gaat zakken. Let 
op! De motor mag niet opnieuw 
vertragen, dan ben je al te arm 
aan het afstellen.
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pakking /revisie set

STAP 3

Het stationair toerental zal 
door het afstellen van de CO 
stelschroef veranderd zijn. Het 
stationair toerental met de 
stationaire stelschroef (a) op 
de voorgeschreven waarde 
bijstellen. Dit is ongeveer 
850 tot 900 tpm (100 tpm 
meer voor automaat. De 
stationaire afstelling is in orde 
wanneer bij warme motor na 
plotseling openen en sluiten 
van de smoorklep (gasklep) bij 
ingetrapt koppelingspedaal 
de motor niet afslaat en rustig 
verder loopt.

STAP 4

Controleer de carburateurafstel-
ling door naar het uitlaatgeluid te 
luisteren; dit moet regelmatig zijn, 
zonder de neiging tot overslaan (dit 
is hikken, of even inhouden). Geef 
met de hand abrupt gas en laat de 
gasklep weer plots dichtvallen. Als 
de motor afslaat, duidt dit op een te 
arm mengsel, draai dan de mengsel-
regelschroef (b) dus iets verder uit 
om het mengsel te verrijken. Pas het 
stationair toerental opnieuw aan in-
dien nodig.

Indien de afstelling met de 
stelschroeven zoals hier beschreven 
niets uithaalt, de carburateur 
reageert niet wanneer je de 
mengselstelschroef (CO regeling) 
in- of uitdraait of wanneer je 
de stelschroef voor stationair 
toerental regelt, is de kans groot 
dat de carburateur een complete 
revisie nodig heeft. Er bestaan 
diverse revisie sets, neem een 
kijkje in de webwinkel en gebruik 
trefwoorden “pakking revisie”.
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voetpakking
Na een revisie
Indien je beslist om je carburateur uit te 
bouwen, gebruik dan altijd nieuwe pakkingen. 
De voetpakking zul je nodig hebben 
wanneer je de carburateur uitbouwt, 
deze past tussen de inlaatcollector en de 
carburateur.  Na een totaalrevisie kan je 
deze carburateur met twee stelschroeven als 
volgt instellen, dit is een basisafstelling:

STAP A

Je draait de stelschroef voor het instellen van het 
gasmengsel (b) helemaal in, let op dat je niet te vast 
draait, je zou de sproeier kunnen beschadigen. Handvast 
aandraaien is goed. Dan drie volle slagen terugdraaien.

STAP B

Je draait de stelschroef voor 
stationair toerental (a) in totdat 
deze net de chokeklep raakt. Dan 
nog 1 kwart slag extra indraaien.

STAP C

Je stelt de carburateur in door de stappen 1 tot en met 4 zoals 
hiervoor beschreven nauwkeurig te volgen.
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Drie stelschroeven

De samenstelling van het stationaire mengsel kan bij dit type 
carburateur met de mengselstelschroef (b) worden versteld, terwijl het 
stationaire toerental met de veel grotere omloopluchtschroef (a) wordt 
afgesteld. Verdraaien van de stelschroef op de aanslagklep (c) is alleen 
toegestaan als dit beslist noodzakelijk is (na een revisie of indien deze 
stelschroef niet meer verzegeld is en opnieuw moet ingesteld worden).

a = omloopluchtschroef c = aanslagklep

b = CO schroef
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LET OP ! 
Bij de afstelling van de 
carburateur met drie 

stelschroeven mag je de 
schroef op de aanslagklep 
(c) niet gebruiken om het 
stationair toerental in te 

stellen!

Na een revisie
Na een totaalrevisie kan je deze carbu-
rateur met drie stelschroeven als volgt 
instellen, dit is een basisafstelling:

STAP A

Draai de omloopluchtschroef  (a) (grote 
schroef ) helemaal in, totdat je duidelijk 
weerstand voelt. Niet forceren. Je draait 
deze schroef dan 3,5 slagen terug. 

STAP B

Je draait de stationaire stelschroef  (b) 
helemaal in, en dan 3 slagen terug. Dit 
geeft je een bruikbare basisafstelling.

STAP C

De regeling van de aanslagschroef (c) 
is vanuit de fabriek verzegeld, of van-
uit het revisiebedrijf. Is dat niet zo, volg 
deze procedure om de aanslagschroef 
in te stellen. Wil je een perfecte afstel-
ling, raadpleeg een erkend revisiebe-
drijf. De bedoeling van de afstelling is 
dat de gasklep net niet sluit.
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gasklep

Dit wil zeggen dat bij het losla-
ten van het gaspedaal, de gas-
klep niet tegen het huis van de 
carburateur inslaat, maar dat het 
net niet raakt.

Wanneer de gasklep wordt los-
gelaten, moet de schroef (de 
aanslagschroef c) net de trapvor-
mige schijf raken. Deze schroef 
vangt de klappen op zeg maar. 
Indien de gasklep de klappen 

opvangt, dan gaat hij snel inslij-
ten in de zuigbuis onderaan de 
carburateur (zie foto). Een twee-
de probleem is dat wanneer de 
gasklep te ver open staat bij sta-
tionair, de onderdruk aansluiting 
van de vacuümvervroeger van 
de ontsteking in werking zou 
treden (bevindt zich net boven 
de gasklep), en dat mag niet 
voor een juiste afstelling van het 
stationair circuit.
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gasklep

De instelling loopt als volgt. 
Draai de aanslagschroef (c) open 
totdat het net de trapvormige 
chokeklep niet raakt. Draai de 
aanslagschroef in tot net tegen 
de trapvormige schijf. Draai de 
schroef dan nog 1/4 slag ver-
der in. Trek voorzichtig aan de 
gasklep en laat los. De aanslag-
schroef moet duidelijk de trap-
vormige schijf raken. Indien je 
niets hoort, dan raakt de gasklep 
vermoedelijk het huis van de 
carburateur.

trapvormige schijf
choke klep

 Afstellen
Je volgt  eerst de procedure die 
we geven om de carburateur 
af te stellen na een revisie 
(basisinstelling, zie tekst hiervoor). 
We gaan ervan uit dat je geen CO 
meter in huis hebt, we zullen een 
afstelling doen zonder CO meter. 
Het stationair toerental instellen 
met de omloopluchtschroef (a). 
De CO stelschroef (b) langzaam 
zover indraaien (rechtsom), tot 
het toerental begint te zakken. 
Vervolgens de CO stelschroef 
(b) zo ver terugdraaien tot de 
motor het snelst draait. Nu de 
CO stelschroef zover indraaien 
dat je net tegen het punt komt 
dat de motor weer in toeren gaat 

zakken. Let op! De motor 
mag niet opnieuw 
vertragen, dan ben 
je al te arm aan het 
afstellen. Nu met de 
omloopluchtschroef 
het toerental indien 
nodig terug afstellen 
op 800-900 toeren per 
minuut.
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ClassicVW TECH reeks

TECH volume 1
Volume 1 geeft je een techni-
sche introductie van de lucht-
gekoelde VW. Dit boek is be-
doeld voor liefhebbers die geen 
kennis hebben van de VW tech-
niek, geen idee hebben hoe al-
les werkt en bijvoorbeeld niet 
weten waar de startmotor zit. Na 
het lezen van volume 1 zul je de 
techniek van de luchtgekoelde 
Volkswagen beter begrijpen, dit 
boek geeft je de basiskennis om 
de andere boeken in deze reeks 
te begrijpen.

De TECH reeks

ClassicVW TECH bestaat uit 
meerdere volumes, elk vo-
lume heeft een specifiek 
thema, In  de volgende vo-
lumes gaan we verder met 
het uitvoeren van een basis-
diagnose en basisafstelling, 
gebruik makend van de ken-
nis opgedaan in dit eerste  
volume van het ClassicVW 
TECH. In volume 2 zullen 
we leren hoe het elektrisch 
circuit werkt, inclusief de 
ontsteking. In volume 3 zul-
len we de brandstofinstalla-
tie onder de loep nemen, in 
volume 4 komt de koeling 
en de smering van de motor 
aan de beurt. In volume 5 
bespreken we de luchtkoe-
ling en de verwarming van 
je VW.

Volume 6 en 7 horen samen 
en hebben als thema motor-
revisie. 

Heb je nood aan nog meer technische informatie gebundeld in een gestructureerde boeken-
reeks? Dan is ClassicVW TECH het antwoord op al je technische vragen. Het begint met een 
basisintroductie in volume 1 voor iedereen die nog nooit aan zijn luchtgekoelde Volkswa-
gen gewerkt heeft, en gaat door met de ontsteking, de carburator, de oliekoeling, de lucht-
koeling en de motorrevisie. Afgewerkt met een harde kaft, geïllustreerd met veel duidelijke 
foto's, ClassicVW TECH behandelt de VW Kever, Karmann Ghia, VW Bus, type 181 en type 3.

De volledige ClassicVW TECH reeks is te bestellen via de webwinkel van Paruzzi, gratis gele-
verd vanaf een bestelling in de Paruzzi webwinkel van € 50,00.

TECH volume 2
Volume 2 behandelt het elek-
trisch circuit waarbij de ontste-
king een belangrijk onderdeel is. 
In dit volume zullen we voor het 
eerst samen aan je VW werken. 
We zullen een diagnose helpen 
opstellen en helpen met de af-
stelling van de elektrische onder-
delen van je boxermotor.  
De volgende delen van je motor 
worden besproken: de accu, de 
V-riem, de dynamo of alterna-
tor, de startmotor, de kleppen, 
de ontsteking en we gaan de 
compressie meten.

ClassicVWCVW
www.ClassicVW.eu

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+1
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+2
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech
http://www.classicvw.eu


TECH volume 3
Volume 3 gaat verder met de 
brandstofinstallatie met als 
eindpunt in dit volume de afstel-
ling van de carburateur.

We bespreken de volgende de-
len van de boxermotor: de lucht-
filter, de benzinetank, de ben-
zinepomp, de carburateur en 
het inlaatspruitstuk. We helpen 
je een diagnose op te stellen van 
het benzinecircuit van je VW om 
eventuele probleempunten te 
herstellen.

TECH volume 6 en 7
Voor volume 6 wilden we een 
boek maken waarin het binnen-
ste (draaiend gedeelte) van de 
boxermotor aan bod kwam. We 
beginnen aan de motorrevisie 
in volume 6, het vakkundig en 
slim demonteren van de mo-
tor bespreken we in volume 6. In 
het volume 7  bespreken we de 
maatvoering van onderdelen bij 
wederopbouw en het eigenlijke 
monteren. Volume 6 en 7 zullen 
je begeleiden bij het reviseren 
van je motor, of je het zelf doet of 
laat doen, in beide gevallen zul-
len deze erg waardevol blijken.

TECH volume 4
Volume 4 behandelt de werking, 
de diagnose, het onderhoud, de 
afstelling en de revisie van het 
oliecircuit van je VW.

We bespreken alle mogelijke 
olielekkages en hoe deze te 
verhelpen. Om het oliecircuit 
helemaal te kunnen behandelen 
moesten we in dit volume ook 
uitleggen hoe je de motor uit-
bouwt, hoe het vliegwiel en de 
koppeling werkt en we hebben 
een tipje van de sluier moeten 
lichten over de luchtkoeling.
 

TECH volume 5
Volume 5 neemt de koeling, de 
verwarming en de uitlaat onder 
de loep. In volume 4 hadden we 
het koelhuis al uitgebouwd om 
de oliekoeler te vervangen. In 
volume 5 gaan we een stukje ver-
der en nemen we de complete 
luchtkoeling onder handen. We 
beginnen met de werking uit te 
leggen, daarna bepalen we hoe 
je een diagnose kunt stellen, we 
eindigen dit boek met het echte 
werk, het uitbouwen en weer op-
bouwen van de luchtkoelingon-
derdelen van je VW.

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+6
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+7
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+5
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+4
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+3


Rol van de accu

De accu voorziet de gehele 
elektrische installatie van 
je Volkswagen van stroom. 
Zonder de accu zou de auto 
niet gestart kunnen worden. De 
lampen kunnen niet branden, 
de richtingaanwijzers kunnen 
niet werken en de autoradio kan 
geen geluid geven. De ontsteking 
kan niet naar behoren werken. 
De accu behoort dus tot de 
belangrijkste onderdelen van de 
auto, en heeft daarom recht op 
voortdurend onderhoud. Zijn 
bedrijfstoestand moet regelmatig 
worden gecontroleerd, en hiertoe 
behoort behalve uitwendige 
controle zoals schoonhouden en 
insmeren met accupoolvet van 
de accupolen, ook een inwendige 
controle bestaande uit controle 
van het zuurgehalte en van de 
klemspanning.
In dit artikel zullen we het hebben 
over de diagnose van de accu, we 
zullen samen inschatten of je accu 
aan vervanging toe is.

TIP 
Wanneer je accuspanning 
niet voldoende is, je accu 
onvoldoende vermogen 

geeft, of je elektrisch circuit 
defect is, zijn alle andere 

afstellingen zoals ontsteking, 
brandstofmengsel (carburateur 
afstellen) onzinnig. Alles begint 

bij een gezonde en goed 
functionerende accu.

34 Paruzzi Magazine 01

Elektrisch accudiagnose#03

https://www.paruzzi.com/nl/zoek.php?klantauto=full&group=&subgroup=&zoektrefwoord=accu


De voltmeter
Vandaag is er in de handel een 
groot aanbod aan meetapparatuur 
die toelaat om de spanning te 
meten van de accu. De multimeter 
biedt verschillende functies 
aan. Afhankelijk van het type 
multimeter dat je kiest, zal je 
spanningen kunnen meten 
(in volt), stroom (in ampère), 
weerstanden (in ohm). Soms krijg 
je er ook de mogelijkheid bij om 
condensatoren (in Farad) te meten. 
Deze laatste is handig voor het 
meten van de condensator van de 
stroomverdeler. Wij raden aan om 
voor een multimeter te kiezen die 
minstens het volgende kan meten:

spanningen in volt (V)
weerstanden in ohm (Ω)
condensator in farad (F)

meer zal je echt niet nodig hebben 
om te werken aan je klassieke 
Volkswagen. Kies dus een degelijk 
toestel, met minder functies, in 
plaats van de toestellen die alles 
kunnen maar een bedenkelijke 

kwaliteit hebben en een korte 
levensduur. Je hebt toestellen 
met een digitale aflezing, of een 
analoge aflezing. Beiden zijn 
bruikbaar bij de diagnose en 
afstelling van onze klassieke VW. 
Zorg dat je ook een aangepast 
set klemmen hebt om je meting 
veilig te laten verlopen, bespaar 
niet op deze gereedschappen, 
het gaat hier om je veiligheid.
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AC of DC ?

DC staat voor direct current, 
AC staat voor alternate current. 
Het elektrisch circuit van onze 
VW gebruikt uitsluitend DC. 
Aleen aan de uitgang van 
de stroomgenerator (in de 
volksmond de dynamo of 
alternator) bij de jongere VW’s 
zal je wisselstroom aantreffen, 
deze wisselstroom wordt 
omgezet naar gelijkstroom 
door een gelijkrichter in de 
stroomgenerator voordat de 
stroom wordt gebruikt voor 
het elektrisch circuit van de 
VW. Dus, met andere woorden, 
je zult niet veel te maken 
hebben met wisselstroom 
(AC) of wisselspanning. Het 
is dus ook niet nodig om een 
multimeter aan te schaffen die 
wisselspanning kan meten, de 
hoogste spanning die je zult 
meten is 20 volt gelijkspanning. 
Hoe hoger de spanning een 
multimeter kan meten hoe 
duurder die wordt. 

Zet je multimeter op DC volt, 
of VDC, of hoe het ook mag 
aangeduid zijn op je multimeter. 
Meestal wordt het aangeduid 
met een icoontje dat staat voor 
gelijkspanning:

V
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Voorbereidingen

LET OP! KORTSLUITINGEN

Accupoolklemmen

De accupoolklemmen breken 
snel af bij het hard aandraaien 
of raken het klembereik kwijt. 
Klemmen kunnen corroderen, ze 
vertonen dan kleine gaatjes in 
het metaal, dit zal de geleiding 
en dus het rendement van 
de accu beïnvloeden. In zo’n 
geval is het aanschaffen van 
nieuwe klemmen de oplossing. 
Voor het monteren van de 
accupoolklemmen op de 
accu, de polen met een stukje 
schuurpapier schoon maken en 
daarna met accupoolvet tegen 
corrosie invetten.

In de Paruzzi 
webwinkel vind je 
alle informatie over 
accupoolklemmen, 
voor meer 
informatie 
gebruik 
“accu klem” als 
trefwoord.

De massa is het chassis bij 
de klassieke Volkswagen, de 
motorcarter, alle metalen 
onderdelen van je VW zijn 
verbonden met de massa 
(minpool) van je accu. Wees dus 
extra voorzichtig met elektrische 
kabels die een plusspanning (6V 
of 12V bijvoorbeeld) hebben, 
indien ze per ongeluk op een 
deel van de carrosserie, chassis, 
motorbeplating vallen, heb je 
gegarandeerd een kortsluiting. 
Afhankelijk van waar deze 
kortsluiting zich voordoet zal de 
schade beperkt blijven tot een 
brandmerk vergelijkbaar met 
een laspunt of onherroepelijk 
groot zijn, en uitbranden van je 
wagen tot gevolg hebben!

Vermijd vonken op accupolen
Zorg ervoor dat bij het 
aansluiten van de plus of min 
klem het contact afstaat. 
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Accumontageset

De accu moet in alle gevallen 
goed vast zijn geklemd, 
een los zittende 
accu wordt 
afgekeurd en is 
uiterst gevaarlijk. Door de jaren 
heen zijn er een paar verschillende 
methoden gebruikt om de accu 
vast te zetten; een accudeksel dat 
met veren en klemmen aan de 
bodem wordt vastgetrokken, een 
gelijksoortig systeem maar dan met 
metalen spanbanden en het meest 
voorkomend met twee klemmen 
waarvan er één aan de bodem vast 
zit gelast en de andere met een 
moerverbinding de accu vastklemt.

In de Paruzzi webwinkel vind 
je alle informatie over accu 
montageonderdelen, voor meer 
gebruik de trefwoorden “accu 
montage” of “accu klem”. Afhankelijk 
van het bouwjaar en type VW werd 
een andere bevestigingsmethode 
gebruikt. Maar, het komt hierop 
neer, je accu moet goed vastzitten.
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Massastrips

Elektrische stoornissen zijn vaak 
moeilijk te vinden, vaak zijn 
massaproblemen de oorzaak 
van alle ellende, zeker bij een 
6 volt stroomcircuit. Zorg 
ervoor dat alle massapunten 
vrij zijn van oxidatie en dat de 
bevestigingsplaatsen goed 
contact maken. Bij onze VW 
modellen wordt de massa direct 
verkregen vanaf de accupool 
welke door middel van een 
massastrip op het chassis zit 
gemonteerd, tevens bevindt zich 
tussen de versnellingsbak en het 

chassis een extra massastrip die 
ervoor zorgt dat de motor goed 
aan de massa wordt gelegd. De 
versnellingsbak zit gemonteerd 
in rubbers met als nadeel dat 
deze rubbers ervoor zorgen dat 
de motor en versnellingsbak 
geheel of gedeeltelijk zijn 
geïsoleerd, de extra massastrip 
doorbreekt dit. Deze strip 

bevindt zich aan de zijkant van 
de versnellingsbak en zit 
gemonteerd op het chassis. 
Controleer met regelmaat 

de staat van de massastrips 
en vervang ze bij oxidatie of 
beschadiging. In de Paruzzi 
webwinkel vind je informatie 
over massastrips, gebruik de 
trefwoorden “massa strip”.

massastrip accu minpool 
naar chassis

massastrip
versnellingsbak 

met chassis
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Accuvloeistof

De accuvloeistof - bekend als de 
elektrolyt - is een mengsel van 
zwavelzuur en gezuiverd (gedestilleerd 
of gedemineraliseerd) water. Een 
geringe daling van het vloeistofpeil in 
de accu is normaal en wordt veroorzaakt 
door verdamping van het water. Bij 
warm weer of bij oververhitting van 
de accu door overdreven elektrische 
belasting verdampt het water sneller, en 
soms moet er vaker worden bijgevuld.

Als echter plotseling veel meer 
water moet worden bijgevuld dan 
gebruikelijk, dient er naar de oorzaak te 
worden gezocht.

Het elektrolyt heeft zure 
eigenschappen, en is zeer 
corrosief. De minste aanraking 
met handen, kledij en 
carrosserie noodzaakt een 
onmiddellijke reiniging.

In de Paruzzi webwinkel vind 
je alle informatie over accuzuur, 
voor meer informatie gebruik de 
trefwoorden “accu zuur”.

12V accu

accuzuur
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Accu’s kunnen van het 
onderhoudsvrije type zijn en dus 
niet voorzien van vulstoppen. Er 
zijn ook nog accu’s in de handel, 
met name de 6 volt accu’s, 
waarbij het vloeistofpeil geregeld 
moet worden gecontroleerd. Als 
het peil te laag wordt, kan de 
accu zijn lading niet behouden 
en wordt hij geleidelijk slechter. 
Tenslotte wordt het moment 
bereikt waarbij de accu niet 
meer voldoende kracht voor het 
starten kan opleveren.

Accutype voor uw VW

Voor ieder VW model is de 
juiste accu leverbaar in zowel 6 
als 12 volt. De 6 volt modellen 
zijn qua uitvoering gelijk aan 
het origineel (zwart bakeliet) 
terwijl de 12 volt uitvoeringen 
van het moderne type met 
een plastic buitenzijde 
zijn. Alle accu’s worden 
geleverd zonder accuzuur. 
Verwar het zuur niet met 
gedemineraliseerd accuwater, 
dit gedemineraliseerd water 
dient alleen om de accu tijdens 
gebruik bij te vullen.

De accu moet goed passen 
op de originele plaats in je 
VW, en je moet de accu goed 
kunnen vastzetten met de 
montageklem(men). Kies de 
correcte capaciteit (ampère 
uur of afgekort Ah). Indien je 
een grotere capaciteit accu wilt 
monteren houd dan rekening 
met de afmetingen. Meer details 
vind je in de Paruzzi webwinkel, 
gebruik het trefwoord “accu”.

6V accu
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accu

Waar zit de accu ?
De eerste stap is uiteraard je 
accu vinden. De accu bevindt 
zich op een andere plaats 
afhankelijk van het type 

Volkswagen dat je hebt. 

Afhankelijk van het type VW 
zal de accu zich onder de 
achterbank bevinden (Kever), 
onder de kofferklep achteraan 
rechts naast de motor (Ghia en 
Bus), onder de bestuurdersstoel 
(VW 411/412), onder de 
motorklep vooraan (Golf ).

Het is een goed moment om 
je accu en zijn accessoires 
(montageklemmen, massastrips, 

accudeksel) te inspecteren.
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De klemspanning
Voor de diagnose van de accu 
wordt een spanningsmeter of 
voltmeter op de klemmen van 
de accu aangesloten en wel zo, 
dat de pluspool van de meter 
wordt verbonden met de posi-
tieve (plus) klem van de accu, 
terwijl de minpool van de meter 
verbonden wordt met de min 
pool (negatief ) van de accu. 

Schakel je voltmeter op de VDC 
stand. Omdat de minpool bij je 
VW’s aan massa ligt, kan volstaan 
worden met een verbinding met 
het chassis. Zorg ervoor dat je de 
metingen doet bij een volgela-
den accu. Dus niet na maanden 
stilstaan van de wagen, of na het 
werken aan de wagen met con-
tact aan, of na het gebruiken van 
de startmotor om bijvoorbeeld 
de ontsteking af te stellen.
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Accuspanning meten

Accu losgekoppeld: onbelaste toestand

Je zou een waarde iets boven 
6V (wij meten 6,25V, ideaal is 
6,3V bij nieuwe accu) moeten 
meten of iets boven 12V (12,6V) 
afhankelijk van de elektrische 
installatie van je VW. Indien de 
meting beduidend onder deze 
waarde ligt, kan je al zeker zijn 
dat je accu niet meer in goede 
toestand verkeert. Je kunt een 
zuurweger gebruiken om te 
testen of de accu nog gezond 
is, je kunt ook de cellen apart 
meten om te zien of er één cel 
defect is. Indien de accu nog 

Bij het meten van de spanning 
van de losgekoppelde accu in 
onbelaste toestand moet deze 
spanning steeds iets hoger 
liggen dan de nominale waarde 
(6V of 12V), respectievelijk 6,3V 
en 12,6V. 

Maak de minklem van de accu 
los. Plaats de minklem van de 
voltmeter op de minpool van de 
accu. Plaats de plusklem van de 
multimeter (meestal een rode 
klem) op de pluspool van de 
accu.
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goed is, kan je bijladen met 
de acculader en dan zou het 
probleem moeten opgelost zijn. 
Let op, sommige accu’s laden 
goed op maar verliezen hun 

lading even snel terug wanneer 
er de minste belasting op wordt 
gezet, dat betekent dat de accu 
defect is. Koppel de minklem 
opnieuw aan de accu.

zuurweger

minpool
losgekoppeld
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Accu aangesloten: onbelaste toestand

Doe de meting opnieuw met 
de accu aangesloten en contact 
af. De voltmeter zou exact 
hetzelfde moeten aangeven 
dan de meting hiervoor. Indien 
de waarde veel lager is, zijn er 
verschillende mogelijkheden. 
Of je accuklemmen geleiden 
niet goed vanwege extensieve 
corrosie, of er zijn al verbruikers 
actief, zelfs wanneer je contact 
af staat. Dat kan zijn, een 
alarm, een cd speler of radio 
die verkeerd is aangesloten, je 
portier staat open en het lichtje 
van de binnenverlichting brand? 

Het kan ook een 
abnormaal elektrisch 
verlies zijn. Wij meten 
6,24V. Bijna hetzelfde als in de 
eerste meting.  Draai een kwart 
slag aan de generatorpoelie, 
misschien is het je ontsteking 
die stroom afneemt. Indien de 
accu nog goed is (gemeten met 
zuurweger), kan je bijladen met 
de acculader en dan zou het 
probleem moeten opgelost zijn. 
Let op, sommige accu’s laden 
goed op maar verliezen hun 
lading even snel terug wanneer 
er de minste belasting op wordt 
gezet, de accu is defect.

AF

accu aangesloten
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Accu aangesloten: contact aan

Zet je contact nu aan, nog niet 
starten. De spanning op de 
accupolen kan nog iets zakken. 
Indien de spanning iets zakt, 
met bijvoorbeeld 0,1V, betekent 
het dat bij het aanzetten van 
het contact enkele elektrische 
verbruikers aangesloten 
worden. Dat is vrij normaal. De 
gloeilampjes in het dashboard 
die de goede werking van de 
generator en oliedruk aangeven, 
zijn kleine verbruikers.

Indien de 
spanning veel zakt, 
van bijvoorbeeld 6,3V 
naar 5,8V op een 6V installatie, 
of van 12,3V naar 11,5V in 
een 12V installatie, is er een 
abnormaal verlies. Dit kan een 
echt verlies zijn, of mogelijk 
heb je een cd speler, versterker, 
alarminstallatie, ijskast of een 
andere verbruiker in de wagen 
die te veel stroom afneemt. Wij 
meten een spanning van 6,10V.

6 volt installatie
onbelast: ideaal 6,3 V

vollast: minimum 4,8 V

12 volt installatie
onbelast: ideaal 12,6 V
vollast: minimum 9,5 V

AAN
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Accu aangesloten: belaste toestand

Om de conditie van een accu 
te meten is het ook nodig 
om de accu onder belasting 
te meten. Daartoe worden 
de verlichting (groot-licht), 
de richtingaanwijzers, de 
autoradio en alle andere 
stroomverbruikers in de auto 
ingeschakeld. Op onze voltmeter 
zullen we constateren dat de 
accuspanning nu beneden 6V 
respectievelijk 12V daalt, maar 
dat is heel normaal.

Om te 
voorkomen dat 
de motor start, 
ontkoppel je 
de aansluitdraad naar 
de bobine, zodat er geen 
hoogspanning wordt opgewekt.

Nu bedienen we gedurende 
ongeveer 10 seconden de 
startmotor en houden daarbij 
de voltmeter scherp in het 
oog. Tijdens het draaien van de 
startmotor mag de spanning 

ook na 10 seconden 
niet beneden de 4,8V 
respectievelijk 9,5V dalen. 
Gedurende deze test wordt een 
zeer grote stroom van de accu 
afgenomen, en dat moet deze 
kunnen leveren zonder dat de 
spanning beneden de gegeven 
waarden daalt. Na zo’n test is het 
aangeraden om de accu voor 
een aantal uren op de acculader 
aan te sluiten.
Sluit de aansluitdraad van de 
bobine opnieuw aan. Start de 
motor, wanneer de motor loopt, 

wordt de accu via de 
spanningsregelaar door 

de generator (dynamo 
of alternator) opgeladen. De 

door de generator geleverde 
spanning kan oplopen tot 
8V bij een 6V accu en 14,5V 
bij een 12V accu. Ben je niet 

van plan om een lange rit te 
doen na deze test, dan raden wij 
aan om de accu voor een aantal 
uren op de acculader aan te 
sluiten.

AAN
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Opladen van je accu

De accu gaat bij klassiekers 
een stuk minder lang mee dan 
wanneer je de auto dagelijks 
zou gebruiken, het is dan ook 
aan te bevelen de accu op 
een druppelaar te zetten in de 
periode dat je hem niet gebruikt. 
Op die manier word je accu 
continu geladen en ontladen 
wat de levensduur aanmerkelijk 
zal verhogen.

Voor de liefhebbers die niet veel 
met hun klassiekers rijden, is het 
aangeraden om de accu op een 
druppellader aan te sluiten. Om 
je accu een lang leven te geven 
zijn er een aantal verschillende 
druppelladers die de accu 
continue opladen en zo in 
conditie houden.

Ideaal berg je je accu in een 
verwarmde ruimte. Extreme 
koude zal je ongebruikte accu 
sneller doen achteruitgaan dan 
wanneer deze in een verwarmde 
ruimte wordt gehouden.

In de Paruzzi webwinkel vind je 
alle informatie over acculaders 
en druppelaars, voor meer 
informatie hierover gebruik het 
trefwoord “acculader”.
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