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De originele Type 1 motor voor 
onze luchtgekoelde VW met 
een enkelvoudige carburateur 
is een bewust eenvoudig 
geconstrueerde motor. De 
motor moest goedkoop te 
produceren zijn en bovendien 
betrouwbaar en gemakkelijk 
te onderhouden zijn. Een grote 
beperkende factor van de 
Type 1 motor als het gaat om 
vermogen en koppel is net deze 

Enkelvoudige carburateur

opbouw met een enkelvoudige 
carburateur. Ideaal om de 
kosten te drukken en de motor 
betrouwbaar te houden (minder 
onderhoud en eenvoudiger 
afstelwerk), maar tegelijkertijd 
zorgt deze constructie ervoor 
dat het rendement van de motor 
aan de lage kant is. Hieronder 
zie je de typische opbouw van 
een Type 1 motor met centrale 
carburateur (1), luchtfilter (2) en 

inlaatcollector (3).
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Er zijn in de loop der jaren 
behoorlijk wat alternatieven 
op de markt gekomen om de 
beperking van de originele 
enkelvoudige carburateur op te 
vangen, zoals:

Maar verreweg de meest 
populaire en meest effectieve 
carburateurs zijn de twee 
zijdelings geplaatste dubbele 
carburateurs. Je hebt hierbij in 
feite vier carburateurs, één voor 
elke cilinder. Het voordeel van 
twee dubbele carburateurs ten 
opzichte van de enkelvoudige 
carburateur is dat alle cilinders 
een gelijke hoeveelheid 
brandstofmengsel krijgen 
en dit op hetzelfde moment. 
Verder wordt de stroom van 
de brandstof maar weinig van 
richting veranderd, wat de 
cilindervulling behoorlijk ten 

• grotere enkelvoudige carburateurs
• twee-traps (register)carburateurs
• twee enkelvoudige zijdelings geplaatste carburateurs
• één centraal geplaatste meervoudige (dubbele) carburateur

goede komt. Bij de originele 
enkelvoudige carburateur moet 
het benzinemengsel aan de 
uitgang van de carburateur 
al een 90° bocht uitvoeren, 
links naar cilinder 3 en 4, 

rechts naar cilinders 1 en 2. 
Iets later moeten het mengsel  
nogmaals een scherpe bocht 
uitvoeren om tot in de cilinders 
te geraken (zie blauwe pijltjes 
op foto op de vorige pagina), 
wat de cilindervulling niet ten 
goede komt. Deze constructie 
heeft ook nood aan een 
voorverwarmingsysteem (zie 
artikel 08 in editie 03)  Dubbele 
carburateurs zijn dan ook met 
name geschikt voor getunede 
motoren. Een nadeel is dat deze 
carburateurs meer afstelwerk 
nodig hebben.
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De bekendste dubbele 
carburateurs zijn de Weber IDF 
en de Dellorto DRLA. Sinds 
enkele jaren is er een nieuwe 
speler op de markt, namelijk de 
HPMX carburateur. Deze is door 
EMPI op de markt gebracht en 
wordt ook verkocht als complete 
set, inclusief spruitstukken, 
luchtfilters, stangenstelsel en 
montagemateriaal.

Dubbele carburateur

De set is een goedkoper 
alternatief voor diegene die 
het voordeel van dubbele 
carburateurs wil hebben en 
een product wil aanschaffen 
met een goede prijs/kwaliteit 
verhouding. Bovendien is er 
het voordeel dat, op misschien 
wat andere maten sproeiers 
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na, de set compleet is en je dus 
in één keer klaar bent, geen 
bijkomende kosten. Hieronder 
zie je de EMPI HPMX 40 mm 
carburateur set voor de Type 1 
dubbelpoort motor. Deze set 
bestaat ook in een uitvoering 
voor de Type 3 en de Type 4 
motor.

We zullen nu onze eigen 
ervaring van montage van 
deze set in een aantal stappen 
bespreken. Deze uitleg komt 
dus ‘als extra’ bij de beschrijving 
die EMPI bij de set levert en 
is volgens ons een praktische 
aanvulling hierop.
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We hebben voor ons een HPMX 
carburateur set liggen, we 
nemen de originele Engelstalige 
handleiding erbij, en beginnen 
met de montage.

1. Het werkt het makkelijkst 
wanneer de motor uit de auto 
is verwijderd, alles is op deze 
manier goed bereikbaar en 
zo kunnen de carburateurs 
netjes gemonteerd en 
afgesteld worden. Houd er 
wel rekening mee, dat voor 
het inbouwen van de motor 
in de auto, de carburateurs 
met inlaatspruitstukken (bij 
een Kever) opnieuw moeten 
uitgebouwd worden en later 
terug opgebouwd wanneer 
de motor op zijn plaats zit.

2. De HPMX set past 
niet in combinatie met 
het originele koelhuis 
omdat de carburateurs, 
door de vorm van de 

Dubbele carburateur

inlaatspruitstukken, tegen het 
koelhuis raken. Het koelhuis 
aanpassen is een optie, maar 
het is makkelijker om een 
zogenaamd bol koelhuis 
(origineel afkomstig van een 
Type 1 motor met 30 pk) te 
monteren. Dit type koelhuis 
biedt meer plaats voor het 
monteren van dubbele 
carburateurs. Je kunt zo'n bol 
koelhuis bestellen via onze 
webwinkel.
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3. Alhoewel de carburateurs 
volgens de beschrijving 
montageklaar zijn, is het 
verstandig om het vlotterniveau 
te controleren. Draai hiervoor de 
bovenkant van de carburateur 
los (4 maal moer van 10 mm 
en 5 maal bout) en meet de 
afstand van de vlotter tot het 
deksel volgens de tekening (in 
de handleiding, of zie volgende 
pagina) in onderste en bovenste 
stand. Let op dat bij 

het verwijderen 
van het deksel 
de vlotter en 
vlotternaald 
niet 
loskomen, 
ze worden 
enkel op 
hun plaats 
gehouden 
wanneer ze met het 
deksel vastzitten.
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Belangrijk is dat hierbij het 
kogeltje in de vlotternaald niet 
ingedrukt wordt! De afstand van 
de bovenkant van de vlotter 
tot het deksel moet, als de 
votternaald dichtstaat, 10 mm 
zijn, zonder het kogeltje (1) in te 

duwen. In volledige open toestand 
is de afstand ongeveer 32,5 mm. 
Aanpassen van de stand van de 
vlotters doe je door de aanslaglip 
(2) van de vlotters voorzichtig bij 
te buigen. Doe hetzelfde voor de 
tweede carburateur.

10 mm

32,5 mm

1

2
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44. De inlaatpakking (tussen 
cilinderkop en inlaatspruitstuk) moet 
voor een goede passing op maat 
geknipt worden (3). Het makkelijkst gaat 
dit door deze, goed gecentreerd, op 
het spruitstuk te leggen, deze rondom 
af te tekenen en dan uit te knippen. 
De meegeleverde pakking is namelijk 
groter dan wat er tussen de originele 
motorbeplating van de cilinders past.

5. Controleer of de 
inlaatspruitstukken gemakkelijk 
passen op de cilinderkop en 
deze niet aan de binnenkant 
tegen de cilinderbeplating 
(4) raken. Buig zo nodig de 
cilinderbeplating 
iets naar 
binnen.
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6. Monteer de 
inlaatspruitstukken, carburateurs, 
luchtfilters en gasstangen 
volgens de meegeleverde 
beschrijving. Rechts de 
tekening die kan helpen om de 
carburateur set te monteren. 
Op de volgende pagina 
vind je de vertaling van de 
montageprocedure voor de Type 
1 motor Dual HPMX carburateur 
set met extra informatie van onze 
technische specialist.

Het kan zijn dat de centrale 
stang tussen de carburateurs 
(aluminium hex bar, zie tekening) 
ingekort moet worden. Dit 
omdat niet iedere motor 
dezelfde afstand meet tussen 
de carburateurs en er dus geen 
“standaard” lengte meegeleverd 
kan worden. Er is hier echter 
rekening mee gehouden door 
voldoende schroefdraad in de 
stang te tappen zodat deze aan 
beide kanten 2,5 cm kan worden 
ingekort.
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De onderdelen aangeduid met 
rode cirkels goed invetten met 
kopervet om ervoor te zorgen 
dat je deze goed kunt bijstellen 
zelfs na lange tijd.

English Nederlands
Left A/C Base Luchtfilter voet
Hex Bar centering spring Gasstang centreerveer
Linkage Arm Gashevel

Threaded Hex Rod Bedieningsstang
Aluminium Hex Bar Aluminium zeskantige stang
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7. Controleer of de 
gaskleppen van beide 
carburateurs synchroon en 
volledig opengaan.

8. Monteer de benzineslangen 
met klemmen achteraan het 
koelhuis. Dit is een veel netter 
zicht dan loshangende slangen 
in de motorruimte en bovendien 
veiliger in verband met 
brandgevaar.

9. De originele Volkswagen 
gaskabel moet ingekort 
worden met behulp van het 
meegeleverde setje. Let er goed 
op dat bij volledig ingetrapt 
gaspedaal er nog iets ruimte 
is op de gaskleppen van de 
carburateurs. Dit moet uiteraard 
minimaal zijn maar voorkomt 
een overmatige belasting van de 
gaskabel en het stangenstelsel.

De motor is nu klaar om 
afgesteld te worden, ofwel op 
een motorstandaard buiten de 
auto ofwel na inbouw in de auto. 

Voor het goed en nauwkeurig 
afstellen zijn een CO meter en 
een vacuümmeter onmisbaar.  
Hieronder zie je de vacuümmeter 
die je in onze webwinkel kunt 
bestellen, is perfect geschikt om 
deze dubbele carburateurs te 
synchroniseren. Ideaal heb je twee 
vacuümmeters ter beschikking om 
de linkse en rechtse carburateur 
synchroon af te stellen.
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Afstellen dubbele carburateur

Een CO meter kan je kopen in 
elke autogereedschap winkel.

EMPI geeft een beschrijving hoe 
deze carburateurs op het gehoor 
afgesteld kunnen worden maar 
ik ben van mening dat dit voor 
de gemiddelde liefhebber 
niet echt te doen is, dit vraagt 
jaren ervaring. Verder is het 
gemakkelijker en nauwkeuriger 
om het CO percentage af te 
stellen door een aanpassing te 
maken in het uitlaatsysteem 
waar gemeten kan worden. Je 
meet bij een standaard motor 
namelijk normaal gesproken 
het CO% in de eindpijp van de 

uitlaat. Je weet bij een motor 
met twee dubbele carburateurs, 
dus elke cilinder zijn eigen 
carburateur, nu niet zeker of alle 
vier de cilinders op hetzelfde 
mengsel draaien omdat je het 
gemiddelde percentage van alle 
cilinders meet. De ervaring leert 
dat er dan onderling toch nog 
aardige verschillen per cilinder 
voor kunnen komen. Wanneer 
in de uitlaatbuizen van elke 
cilinder een meetpunt wordt 
aangebracht kan je dus elke 
cilinder apart afstellen wat een 
nauwkeuriger resultaat oplevert. 
Doe dit bijvoorbeeld met behulp 
van blindklinkmoeren (foto 
hieronder) die je na het afstellen 
kan afdichten met een boutje.
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De procedure van het afstellen 
staat beschreven in de 
meegeleverde Engelstalige 
beschrijving. We hebben de 
belangrijkste stappen hier op 
een rij gezet.

Het is misschien handig dat 
je een vorig artikel dat we 
geschreven hebben voor dit 
magazine, het afstellen van 
de enkele carburateur voor de 
Volkswagen Type 1 boxermotor, 
bestudeert. Dit zal basiskennis 
geven over een eenvoudige 
enkele carburateur. De afstelling 
van een dubbele carburateur 
zal dan waarschijnlijk beter te 
begrijpen zijn. Ga naar editie 01 
voor het afstellen van de enkele 
carburateur.

Basisafstelling van het 
stationair toerental:

1. De luchtomloopschroef 
(a.) mag je met de klok mee 
aandraaien totdat deze zachtjes 
vastzit. Zet de moer (b.) vast om de 
luchtomloopschroef  op zijn plaats 
te houden. Met deze schroef zal je 
straks het vacuüm instellen en zo 
de carburateurs synchroniseren.

2. De mengselschroef (c.) mag 
je met de klok mee aandraaien 
totdat de schroef zachtjes 
vastzit. Draai de schroef nu 1,5 
slag tegen de klok in.
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a

d

b c

3. De stationaire schroef (d.) regelen 
totdat deze net de hefboom van de 
gasklep raakt. Draai de stationaire schroef 
nu een halve slag met de klok mee.

Herhaal stap 1 en 2 voor 3 resterende 
carburateurs. Stap 3 hoeft maar 1 keer per 
carburateur te gebeuren. Je hebt nu een 
basisinstelling voor je carburateurs.
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4. De moer (e.) van de 
acceleratiepompstang 
zo afstellen dat er 7 mm 
overblijft van de stang.

Nu is de basisafstelling van het 
stationair toerental gebeurd. 
Je kunt de motor met de EMPI 
carburateurs op een testbank 
aansluiten en verder gaan met 
het synchroniseren van de car-
burateurs. In dit geval moet je de 
carburateurs opnieuw demon-
teren  wanneer de motor inge-
bouwd wordt, er is namelijk niet 
genoeg ruimte vrij om de motor 
met carburateurs in te bouwen. 
Je kunt de motor ook inbouwen 
zonder te synchroniseren, en pas 
synchroniseren wanneer de mo-
tor in de wagen is ingebouwd.

We gaan nu verder met de 
procedure om de carburateurs 
te synchroniseren.

e

e

7 mm
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Synchroniseren en stationair 
toerental:

1. Demonteer de luchtfilters.

2. Maak van 1 carburateur de 
bedieningsstang los van de gashevel.

3. Draai de stationaire schroef (d.) op elke 
carburateur tegen de klok los totdat de punt van 
de schroef net niet in de schroefdraad 
verdwijnt (foto rechts boven). Kijk 
na of de gashendels goed en vlot 
bewegen. Met de stationaire schroef 
in deze positie moeten de gashendels 
helemaal gesloten zijn. Corrigeer 
mogelijke fouten.

4. De stationaire schroef (d.) 
aandraaien (met de klok mee) 
totdat deze net de hefboom 
van de gasklep raakt. Draai 
de stationaire schroef nu een 
volledige slag met de klok mee, 
dit is de basisafstelling van het 
stationair toerental.

Voer deze 4 stappen uit voor 
elke carburateur, voor in totaal 2 
stationaire schroeven.
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a

d

b c

5. Start de 
motor. Let op dat 
de loshangende 
gasstangen niet 
beschadigd raken of 
andere onderdelen 
van de motor 
beschadigen.

6. Om de 
carburateurs te 
synchroniseren 
gebruik je de 
vacuümmeter 
zoals getoond 
op de foto. 
De motor draait 
op stationair 
toerental, sluit de 
toerentalmeter aan en stel het 
stationair toerental in met de 
stationaire schroef (d) op beide 
carburateurs. Elke carburateur 
moet hetzelfde vacuüm 
produceren om een synchroon 
werken van de carburateurs te 
verzorgen. Meet steeds in de 
voorste kelk van de linkse en 
rechtse carburateur.

Let op dat de kelk 
geen lucht doorlaat, 
er zit namelijk geen 
pakking tussen de kelk 
en het deksel van de 
carburateur!
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10. Start de motor, de motor 
moet op bedrijfstemperatuur 
zijn. 

11. Draai de mengselschroef 
(c.) in (met de klok mee) totdat 
het toerental begint te zakken.

12. Draai de mengselschroef 
(c) nu tegen de klok in. Het toe-
rental zal stijgen en de motor zal 
regelmatiger gaan draaien. Draai 
zover uit totdat het toerental 
niet meer stijgt. Draai vervolgens 
de mengselschroef langzaam in 
tot het punt dat het toerental 
net niet begint te zakken.
Herhaal dit voor elke carbura-
teur. De 4 mengselschroeven 
zouden na afstellen niet meer 
dan een kwart slag van elkaar 
mogen verschillen. Wanneer 
meetpunten aangebracht zijn in 
de uitlaat kan dit afstellen met 
de CO meter gecontroleerd wor-
den en kunnen de carburateurs 
exact gelijk afgesteld worden.

7. Nadat de carburateurs 
synchroon lopen, bevestig de 
gasstangen zoals beschreven in 
de handleiding. Indien de lengte 
van de gasstangen niet correct 
is, zal dit de synchronisatie 
beïnvloeden. Maak de linkse 
en rechtse moer los en draai de 
moeren van de gasstang om 
de lengte van de gasstang aan 
te passen. Let op dat na het 
vastmaken van de gasstangen 
de vacuümmeter nog altijd 
dezelfde waarden moet tonen 
voor elke carburateur. Indien 
dit niet zo is, dan beïnvloedt de 
gasstanginstelling het stationair 
toerental en de synchronisatie, 
en dat mag niet.

8. Nu is het tijd om het CO% af 
te stellen. 

9. Sluit de toerentalmeter aan.
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Hierna volgen een paar 
belangrijke punten die het 
vermelden waard zijn:

• Let er op dat de carburateurs 
niet alleen gesynchroniseerd 
worden bij stationair toerental 
maar controleer dit ook bij 
2000 toeren per minuut. 
Wanneer de carburateurs 
niet bij beide toerentallen 
precies synchroon staan, kies 
er dan voor om ze op toeren 
synchroon te laten lopen, 
hier worden ze namelijk het 
meest gebruikt en wordt 
de motor het meest belast. 
Het synchroniseren hiervan 
moet gebeuren met het 
aanpassen van de lengte van 
de bedieningsstangen en niet 
met de stationair regelschroef 
op de carburateur.

• Na het afstellen zouden de 
mengselschroeven onderling 
niet meer dan een kwart slag 
moeten verschillen.

13. Wanneer de 
mengselschroeven zijn 
afgesteld, regel dan het 
stationair toerental volgens de 
specificaties van de fabrikant, 
indien nodig. Zorg voor een zo 
gelijkmatige mogelijk afstelling 
te bereiken voor alle 4 de 
carburateurs.

14. Meet de synchronisatie 
nogmaals na met de vacuümme-
ter en bekijk de gasstangpositie 
opnieuw. Controleer nu ook de 
voorste en achterste carburateur 
met de vacuümmeter. Kleine 
afwijkingen hierin kunnen bijge-
steld worden met de luchtom-
loopschroeven. Door de schroef 
uit te draaien gaat er meer lucht 
langs de gasklep en kan de 
luchtstroom vergroot worden.

15. Zet de motor af. Verwijder 
de toerentalmeter en de 
vacuümmeter. Monteer de 
luchtfilters. Je bent klaar met de 
synchronisatie en de afstelling 
van het mengsel en stationair 
toerental.
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• Na het afstellen zouden de 
mengselschroeven ongeveer 
één volledige slag uitgedraaid 
moeten zijn. Wanneer ze 
minder dan een halve slag 
uitgedraaid zijn, is dit een 
aanwijzing dat de stationair 
sproeier te klein is, meer dan 
anderhalve slag uit betekent 
dat deze te groot is.

• De gasklepschroef zou niet 
meer dan een halve slag open 
moeten staan (nulpunt is licht 
contact met de gashevel). 
Als deze een stuk verder 
ingedraaid staat moet de 
stationair sproeier vergroot 
worden.

• Het inhouden van de motor 
onder 2000 toeren per minuut 
(acceleratiepomp goed 
afgesteld) betekent meestal 
dat er een te kleine stationair 
sproeier gemonteerd is.

Een goed boek dat de Weber 
IDF carburateur beschrijft is 
deze van Bob Tomlinson's, een 
aanrader. De EMPI HPMX is 
namelijk zo goed als identiek 
aan de originele Weber 
carburateur. 

Dubbele carburateurs draaien 
fijner met een elektrische 
(roterende) benzinepomp omdat 
deze een constante druk leveren. 
De Pierburg benzinepomp (foto 
links) is hier uitermate geschikt 
voor (onderdeelnummer 03686). 
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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
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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.
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Heb je ooit een klassieke 
Volkswagen met een originele 
radio of een klassieke 
radio gereden, dan heb je 
waarschijnlijk ooit het fenomeen 
"storing" gekend. Dat vervelend 
geruis, gezoem, gekraak dat 
uit je luidsprekers komt. Deze 
storingen kunnen verschillende 
oorzaken hebben, maar ze 
kunnen ook verholpen worden. 
Dat is de bedoeling van dit 
artikel, VW liefhebbers helpen 
om storingsvrij de weg op te 
rijden.

In elke radio zit een 
radiogolfontvanger, deze 
ontvanger zal naast de gewenste 
radiosignalen ook ongewenste 
stoorsignalen opvangen. Deze 
stoorsignalen worden versterkt 
door de radioversterker en 
weergegeven als vervelende 
geluiden in de luidspreker. De 
originele VW radio wordt bij 
onze klassieker in het dashboard 
gemonteerd. Indien je een wat 
te moderne radio wil monteren, 
kan je dit met behulp van een 
speciaal handschoenenkastje 

Montage van de ontvanger
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doen, en de radio/CD 
wegbergen achter de klep van 
de handschoenenkast.

De eventuele metalen 
bevestigingsbeugel (1) aan 
de achterzijde van de radio is 
een goede massaverbinding, 
de radio zelf heeft via zijn 
antenneaansluiting (2) en/of zijn 
6 V / 12 V massa-aansluiting ook 
een massaverbinding.

Het is uiterst belangrijk 
dat wanneer een 
massa-aansluiting 

wordt gemaakt met het 
metalen dashboard, of 

met het chassis, dat de 
metalen oppervlakten vrij 

zijn van verf, vet, roest of andere 
niet elektrisch geleidende 
materialen. Bij montage onder 
het dashboard is het mogelijk 
dat alleen de bevestigingsbeugel 
aan de achterzijde voor een 
massaverbinding zorg draagt. 
In dit geval moet deze beugel 
dus goed contact maken met de 
carrosserie van je VW.
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De radio kan bij de 
luchtgekoelde VW niet 
rechtstreeks op de accu worden 
aangesloten, de accu zit 
namelijk achteraan de wagen 
gemonteerd bij de meeste 
modellen. Dat zou de ideale 
oplossing zijn, gebruik makend 
van een lijnzekering (3). Bij 
de watergekoelde VW is dat 
handiger, met de motor en accu 
vooraan (zie foto rechts) .

Bij de luchtgekoelde VW zullen 
we de plus van de radio aanslui-
ten aan een 6 V of 12 V aansluit-
punt op de zekeringskast.

Wil je meer weten over hoe belangrijk 
een goede elektrische massa is voor 
het goed functioneren van je VW? Lees 
dan het artikel over de accudiagnose 
in editie 01.

Let bij het aansluiten op span-
ning (6 V of 12 V) en polariteit! 
Het gebruik van een extra lijnze-
kering is zeker aan te raden, zorg 
ervoor dat deze lijnzekering in 

goede staat is, dat 
de verbindingen 

goed gemaakt zijn, ge-
bruik liefst een soldeerbout om 
de verbindingen af te werken.
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Zowel de antennevoet (4) als de 
mantel van de coaxiale kabel (5)
zorgen voor een massaverbinding met 
de carrosserie van de wagen.

Een juiste opstelling van de 
antenne kan het ontstoren 
aanmerkelijk vergemakkelijken. 
De antenne kan het best 
gemonteerd worden aan die 
zijde van de wagen, die zich 
tegenover de verdeler en de 
bobine bevindt. Dit geldt ook 
als de antenne daardoor aan 
de bougiezijde zou komen, 
omdat het stoorveld van 
de (ontstoorde) bougies 
aanmerkelijk zwakker is dan dat 
van de verdeler.

Montage van de antenne
Bij de luchtgekoelde VW wordt 
de plaats van de antenne veelal 
bepaald door de fabriek, links 
vooraan is bij de meeste van 
onze klassieke Volkswagens 
een gat voorgeboord voorzien 
van een plastic dekseltje. Bij 
de luchtgekoelde VW's zit de 
motor achteraan, ver weg van de 
antenne vooraan, directe storing 
door het storingsveld van de 
verdeler, bobine of de bougies is 
al uitgesloten.
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De beste opstelling wordt 
verkregen als de antenne dicht 
bij het dashboard (6) wordt 
gemonteerd. De antennekabel 
is dan zo kort mogelijk. Let erop 
dat de antennekabel niet dwars 
door de motorruimte loopt bij 
de watergekoelde VW, zodat 
geen directe stoorspanningen 
in de antennekabel worden 
geïnduceerd.

De afscherming van de 
antennekabel moet goed geaard 
zijn en blijven. De antenne 
wordt met de radio verbonden 
door middel van een coaxiale 
kabel. Dit is een kabel met aan 
de binnenkant een koperen 
geleider (gevlochten in dit geval 
om goed wendbaar te zijn) 

De bevestigingsbeugel (1) is niet altijd 
aanwezig op alle modellen, indien 
aanwezig moet deze beugel goed 
geaard worden. De massakabel (7) zal 
het chassis van de radio aarden aan 
de carrosserie. De plus aansluiting 
(8) is ideaal zo kort als mogelijk om 
storingen te vermijden.
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De buitenkant werkt als massa en 
tevens als een kooi van Faraday. 
Het idee van de kooi van Faraday 
is dat wanneer je een voorwerp 
afschermt met geleiders (in 
dit geval dunne gevlochten 
geleiders), dit voorwerp geen 
hinder zal hebben van externe 
elektrische of magnetische 
stralingen. Dit is net wat we 
willen bereiken, de middelste 
geleider brengt het radiosignaal 
van de antenne naar de radio, 
de buitenste geleidermantel 
(afscherming) beschermt dit 
radiosignaal tegen externe 
storingen. Je begrijpt nu dat het 
goed verbinden van de externe 
mantel van de coaxiale kabel van 
uiterst belang is. Hoe doe je dat? 
Maak geen extra verlengkabel 
aan om de antenne te verbinden, 
elke extra koppeling verzwakt 
de kwaliteit van het signaal en 
van de afscherming. Indien de 
lengte van de antennekabel 
niet voldoende is, gebruik een 
coaxiale verlengkabel uit de 
handel, vermijd zelfgemaakte 
verlengstukken.

en aan de buitenkant bevindt 
zich een gevlochten koperen 
afscherming.
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De antennekabel vertrekt ach-
teraan de radio in het dashboard 
zoals je ziet op de tekening op 
de vorige pagina. Let op dat de 
coaxiale kabel niet te dicht bij 
stoorbronnen loopt, zoals bij-
voorbeeld de elektrische klok of 
de ruitenwissermotor. De coaxi-
ale kabel mag dan wel goed af-
geschermd zijn, sterke magneti-
sche storingen dicht bij de kabel 
zullen zorgen voor storing in het 
radiosignaal.

Vergeet ook niet de eventueel 
aanwezige antennetrimmer bij 
te regelen (9 op vorige pagina 
en hieronder). Hier zie je de ope-
ning in het front van de radio die 
toegang geeft tot deze trimmer.
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Dit zal je bij oude antennes wel 
eens tegenkomen. Een anten-
netrimmer werd gebruikt om 
de impedantie (zeg maar weer-
stand voor hoge frequenties) 
bij te regelen om een perfecte 
ontvangst te verkrijgen voor 
AM zenders. FM zenders heb-
ben daar minder moeite mee. 
Moderne radio's zorgen voor de 
compensatie door middel van 
interne elektronische compo-
nenten. Indien je dus nog een 
originele oude installatie hebt, 
zou je wel eens zo'n trimmer 
kunnen tegenkomen, dit werkt 
als een draaischakelaar (poten-
tiometer) die je moet bijregelen.

De storingen die door de elektri-
sche installatie van de auto wor-
den veroorzaakt zijn zeer duide-
lijk hoorbaar. Nadat de autoradio 
gemonteerd en aangesloten is, 
uiten deze storingen zich in de 
luidspreker in de vorm van aller-
lei bijgeluiden (ratelen, gieren, 
kraken, ...). Om de elektrische 
installatie te kunnen ontstoren, 
moeten deze storingen geloka-
liseerd worden. Dit lokaliseren 
wordt aanmerkelijk eenvoudi-
ger wanneer het karakteristieke 
stoorgeluid van de diverse on-
derdelen herkend wordt.

Storingsoorzaken
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Ontstekingsstoringen

De ontstekingsinstallatie is 
in de meeste gevallen de 
sterkste storingsbron. Vonken 
aan de bougies, de verdeler, 
contacten en, in mindere mate, 
aan de onderbrekercontacten, 
veroorzaken sterke storingen 
die zeer gemakkelijk door de 
bedrading kunnen worden 
uitgestraald. Deze storingen 
kunnen zowel voorkomen in 
het hoogspanningsgedeelte als 
in het laagspanningsgedeelte 
(via de primaire kring van de 
bobine). De juiste storingsbron 
in het ontstekingscircuit is 
zeer moeilijk te lokaliseren. 
Zowel bobine-, verdeler- 
als bougiestoringen uiten 
zich in de luidspreker in 
eenzelfde soort ratelgeluid. 

Generatorstoring

De stroomgenerator 
(dynamo of alternator, zie 
editie 02 voor uitleg over de 
stroomgenerator) is eveneens 
een sterke storingsbron. Hier 
moet echter onderscheid 
worden gemaakt tussen de 
gelijkstroomgenerator (dynamo 
bij de oudere VW modellen) 
en de wisselstroomgenerator 
(alternator bij de jongere 
VW modellen), omdat deze 
totaal verschillende storingen 
veroorzaken.
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Alternator
Een alternator veroorzaakt zeer 
veel laagfrequent storing. Deze 
wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de rimpelspanning van de 
gelijkrichter. Ook worden door 
de alternator hoogfrequente  
storingen  veroorzaakt in het 
Lage Golf (LG) en Midden Golf 
(MG) gebied.

Dynamo
Een dynamo stoort sterker 
dan een alternator, omdat de 
volledige verbruiksstroom via 
een collector wordt afgenomen. 
De vonkvorming aan deze 
collector veroorzaakt veel 
hoogfrequente, en weinig 
laagfrequente storingen.

Hieronder een 12 volt alternator van 
Bosch met ingebouwde gelijkrichter, 
de spanningsgelijkrichter zal de 
12 volt alternerende (wisselspanning) 
spanning omzetten in een 12 volt 
gelijkspanning. De spanningsregelaar 
is ook ingebouwd in deze alternator, 
meer informatie hierover op de 
volgende pagina en in editie 02.

Hierboven een 12 volt dynamo, een 
gelijkrichter is niet nodig omdat de 
spanning die gegenereerd wordt door 
de dynamo een gelijkspanning is, klaar 
om gebruikt te worden door onze 
Volkswagen. De spanningsregelaar 
vind je bovenop de dynamo of onder 
de achterbank afhankelijk van het 
type Volkswagen.
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Regelaarstoring

De spanningsregelaar (zie 
editie 02 voor uitleg over de 
spanningsregelaar) van de 
dynamo die meestal bestaat 
uit enkele elektrische relais 
(10) , veroorzaakt vooral op 
Korte Golf (KG) en/of FM 
(Frequentie Modulatie) sterke 
storingen. Deze storingen 
worden voornamelijk opgewekt 
door vonkjes tussen de 
contactpunten van de relais. 
De regelaar van de jongere 
alternator (11) bestaat uit 
elektronische componenten en 
is minder storingsgevoelig.

Accessoire storing

Verschillende elektrische 
accessoires, aangesloten op 
de elektrische installatie van 
de auto, kunnen meer of 
minder storing veroorzaken. 
Vele accessoires werken via 
een elektromotor, waarvan 
de collector de storingen 

veroorzaakt. Accessoires, 
werkend via een schakelcontact, 
kunnen storingen veroorzaken 
doordat vonkjes ontstaan 
tussen de contactpunten. Het 
kan eveneens voorkomen dat 
elektrische geleiders storingen 
uitstralen, doordat deze 
leidingen dicht langs storende 
onderdelen zijn gelegd.
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De meest gebruikte 
ontstoringsmiddelen zijn:
a. ontstoringscondensatoren
b. aardstrips
c. onderdrukkingsweerstanden  
d. ontstoringsfilters

Statische storing

Door wrijving van de banden 
op de weg en door wrijving 
van de carrosserie met droge 
lucht, ontstaan statische 
ladingen. Deze ladingen lopen 
op, totdat overslag naar aarde 
plaatsvindt via wiellagers en 
bandoppervlakken. Door deze 
ontladingen ontstaan sterke 
storingen, die vooral bij droog 
weer voorkomen.

Voor het onderdrukken van de 
diverse storingen wordt gebruik 
gemaakt van een uitgebreid as-
sortiment ontstoringsmiddelen. 
Vrijwel altijd moeten ontstorings-
condensatoren worden gemon-
teerd op de bobine en parallel 
aan de generator (dynamo of al-
ternator), waarmee voor lange- en 

middengolfontvangst reeds 
de meest gebruikelijke 

storingsbronnen onscha-
delijk zijn gemaakt. De 

waarde van zulke con-
densatoren ligt rond 2 µF 

(micro farad). De condensa-
tor van de generator maakt 

deel uit van de generator, 
meestal ben je er niet van be-
wust dat deze gemonteerd zit. 

De condensator van de bobine, 
of beter bekend als de condensa-
tor van de verdeler, is meer opval-
lend in het zicht (nr° 12 op foto 
links). Indien deze laatste stuk is, 
zal de onderbreker inbranden (zie 
editie 02 voor uitleg over de ver-
deler). 

Ontstoren
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Sommige motoren hebben nog 
storing afkomstig van de bou-
giekabels, zodat het dan nodig 
is "suppressors" in deze kabels 
aan te brengen (13, suppressor/
ontstoorder in bougiekop). Voor 
ontvangst van KG en/of FM zijn 
deze suppressors of storingon-
derdrukkers vrijwel altijd nodig, 
meestal in combinatie met een 
condensator op de spanningsre-
gelaar en/of filters op sommige, 
daarvoor in aanmerking komen-
de stroomgebruikers, zoals bij-
voorbeeld ruitenwissermotor.

Storingslokalisatie

Ontstekingsstoring
De ontstekingsstoringen kun-

nen zowel stilstaand als rij-
dend worden beluisterd. 
Wanneer meer gas wordt 
gegeven, wordt de fre-
quentie van het ratelgeluid 
evenredig met het motor-

toerental hoger, terwijl ook 
de sterkte toeneemt. Ont-
stekingsstoringen kunnen 

worden gelokaliseerd door 
bij hoog toerental van de mo-

tor het contact af te zetten. Ver-
dwijnt gelijktijdig met het afzet-
ten van het contact de storing 
(de storing ebt niet langzaam 
weg maar verdwijnt abrupt), dan 
is de ontstekingsinstallatie de 
oorzaak.

Rechts (14) zie je de ontstorings-
condensator op een originele Bosch 
dynamo en op de foto ernaast de 
onstoringscondensator (15) naast de 
spanningsregelaar.
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Generatorstoring
Storing door een generator is 
herkenbaar aan het gierende 
geluid, waarvan de toon ho-
ger wordt bij hoger toerental. 
Daarbij is er een klein verschil 
tussen het geluid veroorzaakt 
door een alternator en het ge-
luid veroorzaakt door een dy-
namo. De dynamo veroorzaakt 
namelijk een meer 'schurend' 
geluid. Ook generatorstoring 
kan worden gelokaliseerd door 
bij hoog toerental het contact af 
te zetten. Verdwijnt de storing 
namelijk niet direct na het afzet-
ten van het contact, maar pas als 
de motor niet meer draait, dan 
is de storing afkomstig van de 
dynamo/alternator of de span-
ningsregelaar.

Spanningsregelaarstoring
De spanningsregelaar veroor-
zaakt een karakteristiek ratelend 
geluid (door openen en sluiten 
van relais), dat vrij gemakkelijk 
te onderscheiden is van de ge-
neratorstoring (dit geldt uiter-
aard niet voor de elektronische 
regelaar). Het geluid is praktisch 
gelijk aan dat van de ontsteking, 
doch onregelmatiger. Span-
ningsregelaarstoring kan op de 
volgende manier worden gelo-
kaliseerd.
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Start de motor. Is de storing bij 
stationair toerental niet aanwe-
zig dan proberen door gas te 
geven de storing te laten ver-
schijnen. Verschijnt de storing, 
dan groot licht inschakelen (lees: 
grote elektrische verbruiker 
inschakelen). Verdwijnt in dat 
geval de storing, dan is de span-
ningsregelaar de oorzaak.

Andere verbruikers
De meeste storingen door ande-
re stroomverbruikers zijn te loka-
liseren door alle daarvoor moge-
lijk verantwoordelijke verbruikers 
achtereenvolgens in en uit te 
schakelen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor ruitenwisser, elektrische 
klok, enz. Elektrische tempera-
tuur- en benzinestandmeters 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een bimetaal kunnen een 
soortgelijke storing als de span-
ningsregelaar veroorzaken.

Injectiemotor
Bij de injectiemotoren wordt 
gebruik gemaakt van een elek-
trische benzinepomp (16). Ook 
deze kan storing veroorzaken, 
omdat de pomp werkt via een 
schakelcontact of relais (17). Om 
te controleren of de brandstof-
pomp storing veroorzaakt, kan 
de voedingsdraad van de pomp 
en van het relais even los wor-
den genomen. De motor loopt 
dan nog een tijdje door.
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Slechte contacten
Slechte massaverbindingen zijn 
bijzonder moeilijk te lokaliseren. 
In het algemeen zal men door 
proberen de slechte verbindin-
gen moeten vinden. We verwij-
zen naar editie 01 en editie 02 
voor meer informatie hierover.

Storingen herkennen

AM-bereik
Je stelt de wijzer tussen twee 
zenders in. Wanneer nog storin-
gen hoorbaar zijn: instellen op 
een zwakke zender en beoor-
delen of een verdere ontstoring 
noodzakelijk is. Bij het beluiste-
ren de volumeregelaar op maxi-
mum en eventuele toonrege-
laars op maximum hoog.

FM-bereik
Bij meerdere zenders (zowel 
sterke als zwakke) de wijzer exact 
midden op de zender instellen en 
ontstoring beoordelen.

Bedenk hier dat de storing het 
hevigst is als vlak naast het zen-
dermidden wordt afgestemd. 
Ook hier de volumeregelaar op 
maximum en toonregelaars op 
maximum hoog.

Conclusie

Voordat begonnen wordt met 
het monteren van ontstorings-
middelen dient men zich ervan 
te overtuigen dat de elektrische 
installatie van de auto geheel in 
orde is. Slechte contacten, een 
slechte accu of slechte verbin-
dingen tussen de metalen car-
rosseriedelen, kunnen ontsto-
ring zeer moeilijk, of zelfs geheel 
onmogelijk maken. Ook de reeds 
aanwezige massastrippen moe-
ten goed in orde zijn (we ver-
wijzen naar editie 01). Door een 
ongunstige opstelling van de 
antenne of de radio kan ontsto-
ring in ernstige mate bemoeilijkt 
worden. 
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Wat doen ze?

De kleppen van de VW 
boxermotor zorgen ervoor 
dat het benzineluchtmengsel 
kan worden aangevoerd 
in de cilinders (via de 
inlaatkleppen), en dat dit 
mengsel na compressie kan 
worden afgevoerd via de 
uitlaat (uitlaatkleppen). Een 
nauwkeurige afstelling van de 
kleppen is van uiterst belang 
voor een goede werking van 
je motor. De kleppen laten je 
motor in- en uitademen als het 
ware.

Waar zitten ze?

Waar vind je de kleppen?
De kleppen zitten aan de linkse 
en rechtse kant van de motor 
aan de onderkant, verborgen 
achter de klepdeksels, op de 
cilinderkoppen gemonteerd.

De kleppen

De kleppen, inlaat en uitlaat, 
met klepsteel vind je in de 
cilinderkop. Sommige nieuwe 
cilinderkoppen worden 
geleverd zonder de kleppen en 
klepveer (lege koppen), andere 
cilinderkoppen worden geleverd 
met de kleppen en klepveer 

(complete koppen). Op de 
tekening rechts zie je een 

klep met klepsteel (1 en 2) 
met links ervan de klepveer 

(3). Een complete 
cilinderkop heeft al 

deze onderdelen al 
voorgemonteerd.

Klepdeksel
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Tuimelaars

De kleppen worden geopend 
en gesloten door tuimelaars (4). 
Deze tuimelaars zijn gemon-
teerd op een as (5). Op de tuime-
laar zit een stelbout (6) die dient 
om de klepspeling (7) te regelen. 
De tuimelaars worden meestal 
niet meegeleverd bij de nieuwe 
cilinderkop, je moet ze apart 
nieuw kopen of hergebruiken 
van de oude cilinderkop (8).
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Hierboven een 
cilinderkop met 

kleppen en tuimelaars. 
De klepveren zijn blauw 
geschilderd voor de 
duidelijkheid op de foto, de 
tuimelaars zijn bruin en de 
stelbouten zijn groen.

Hieronder de technische tekening van de 
onderdelen van de kleppentrein en kleppen. 
Je kunt al deze onderdelen los kopen via de 
webwinkel. De onderdelensamenstelling kan 
anders zijn afhankelijk van het type 
cilinderkop.
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Klepspeling

De noodzaak tot 
enige speling tussen 
de klepsteel (2) en de 
kleptuimelaar (4), via 
de stelbout (6) is de 
volgende. De kleppen, 
die voortdurend met 
de verbrandingsgassen 
in aanraking komen 
worden zeer heet. 
Wanneer men tijdens 
het draaien van de 
motor binnen in de 
verbrandingsruimte zou 
kunnen kijken, zou men con-
stateren dat de kleppen hun 
taak in donkerrode toestand 
verrichten.

De tekening rechts boven zullen 
we nog meer gebruiken voor 
deze technische reeks, het toont 
het inwendige van de cilinder 
en de cilinderkop. De kleppen 
zijn uit een zeer hoogwaardige 
staalsoort vervaardigd, die 
tegen dergelijke temperaturen 
bestand is.

KlepdekselZuiger

 
Door de hoge temperatuur zet 
de klep uit en de lengte van de 
klepsteel neemt iets toe. Om er 
nu van verzekerd te zijn dat de 
klep onder alle omstandigheden 
voldoende sluit, moet er enige 
speling tussen de tuimelaar en 
de klepsteel aanwezig zijn.
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Koeling

Maar niet alleen het sluiten 
van de klep is hierbij van 
belang, ook de koeling van 
de klep speelt daarbij een rol. 
De kleppen krijgen namelijk 
voortdurend warmte van de 
verbrandingsgassen toegevoerd 
en vanzelfsprekend moet deze 
warmte worden afgevoerd. Deze 
afvoer van warmte geschiedt 
in hoofdzaak door het contact 
van de klepschotel met de 
klepzitting, die zoveel koeler is, 
omdat daarvan de warmte via 
de cilinderkop wordt afgevoerd. 

Let wel, de uitlaatklep wordt 
warmer dan de inlaatklep.

Is nu de klepspeling te gering, 
dan is het contact met de 
klepzitting onvoldoende. De 
temperatuur van de klep zal 
daardoor stijgen en ten slotte 
zo hoog worden dat de klep 
verbrandt.

Hieronder tonen we een cilinderkop 
(gezien vanaf de cilinderkant), 
je ziet de 2 inlaatkleppen en de 2 
uitlaatkleppen, met daaronder de 
klepschotels die deel uitmaken van de 
cilinderkop.

Uitlaatklep Inlaatklep
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Brandstofmengsel

Is de klepspeling te groot, dan 
zal, afgezien van het hinderlijke 
tikken dat daardoor ontstaat, de 
klep te laat openen en te vroeg 
sluiten. Met andere woorden, de 
klep is een kortere tijd geopend. 
Betreft het een inlaatklep, dan 
zal daardoor een geringere 

hoeveelheid 

De cilinderkop (gezien vanaf de 
buitenkant), je ziet hier hoe we in een 
volgend artikel de kleppen 1 voor 
1 zullen afstellen tot de gewenste 
speling bereikt is.

brandstofmengsel kunnen 
worden aangezogen en in 
geval van een uitlaatklep een 
geringere hoeveelheid uitlaatgas 
kunnen worden afgevoerd naar 
de uitlaat. Het is gemakkelijk in 
te zien, dat de motor daardoor 
een geringer vermogen zal 
ontwikkelen.
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Kleppen stellen

Goed afgestelde inlaatkleppen 
en uitlaatkleppen is de basis 
voor een goed werkende motor. 
Het heeft geen enkele zin om 
andere onderdelen, zoals bij-
voorbeeld de ontsteking of de 
carburateurs, af te stellen indien 
je niet zeker bent dat de klep-
pen goed zijn afgesteld. In editie 
05 van deze reeks bespreken we 
het stellen van de kleppen.

Getunede motoren

Heb je een getunede motor met 
chrome stoterstangen, dan is het 
verhaal toch iets anders. Kleppen 
bij performance motoren 
worden wel eens op ideale 
bedrijfstemperatuur op nul mm 
afgesteld. Deze krimpen minder 
hard, dit wil zeggen dat het 
verschil in speling tussen koude 
en warme toestand zeer klein is. 
Het afstellen van deze motoren 
op bijvoorbeeld 0,15 mm is dus 
niet van toepassing.

Te veel of te weinig?

Uit het voorgaande zal wel 
duidelijk geworden zijn, dat 
men zich bij het afstellen van de 
kleppen niet door het tikkende 
geluid van de boxermotor moet 
laten leiden. Het gaat er niet om, 
om een zo geruisloos mogelijke 
motor te verkrijgen.

Te weinig klepspeling: de 
kleppen gaan te snel open en 
te vroeg dicht, ze blijven te lang 
open en kunnen dus niet goed 
afkoelen op de klepzitting. Het 
verbranden van de klepzittingen 
is het gevolg. Het rendement 
daalt. De motor zal gaan ratelen.

Te veel klepspeling: de 
kleppen staan korter open wat 
vermogenverlies teweegbrengt.

Wanneer men van twee kwaden 
de minst slechte moet kiezen is 
een iets te grote klepspeling 
minder nadelig dan een te 
geringe klepspeling.
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