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Het eerste technisch werk dat ik 
ooit deed op mijn eerste Kever 
was het stellen van de kleppen. 
Ik kende toen nog niet veel van 
de techniek van de VW Kever, 
maar ik waagde het erop, klep-
pen stellen is gemakkelijk zelf 
uit te voeren, je hebt er niet veel 
gereedschap voor nodig, en het 
is van essentieel belang voor de 
goede werking van je klassieker. 
Kleppen stellen is dan ook het 
eerste wat je moet doen vooral-
eer je ook maar denkt aan het af-
stellen van de ontsteking of het 
afstellen van de carburateur(s).

Wat de kleppen doen, waar ze 
zich bevinden en wat klepspe-
ling is, hebben we het al over ge-
had in de vorige editie van deze 
reeks, in editie 04 leggen we uit 
"wat is klepspeling".

De klepspeling van onze klassie-
ke Volkswagen wordt gemeten 
en gesteld bij koude motor. Het 
stellen van de klepspeling bij 
bedrijfstemperatuur bij de lucht-
gekoelde VW boxermotor is fout 
en kan onherroepelijke schade 
berokkenen aan je motor!

Laat je VW dus rustig een nacht-
je rusten, en voer deze klus 
's ochtends na je eerste koffie. 

Koud stellen

Bij de Diesel motor van de T25/T3 Bus 
en de watergekoelde motor van de 
VW Golf worden er ook klepspeling 
gegevens aangegeven voor het meten 
bij warme motor.
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Een aantal VW motoren hebben hydraulische stoters. Bij 
deze motoren hoef je de klepspe-
ling niet in te stellen. De klep-
speling wordt automatisch bij-
gesteld door middel van een 
hydraulisch systeem. Rechts 
onderaan zie je een hydrau-
lische nokvolger die gebruikt 
wordt in de Type 1 motoren bij de 
Mexico Kever vanaf 1992.

Hydraulische kleppen

De volgende VW motoren hebben hydraulische kleppen:

• T2 Type 4 motor 78-79, motorcode GE 2000 cc
• T25 Type 4 motor vanaf 79, motorcode CU, CV 2000 cc
• T25 1600 cc CT, CZ motor 79-82 
• WBX motoren
• Type 1 motoren vanaf 92, motorcode ACD uit de 
late Mexico Kevers, deze gebruikt een specifieke 
stoter, dus niet dezelfde dan die voor Type 4 
motoren. Rechts zie je zo'n Type 1 stoter.

Wil je meer weten over de type 
Volkswagen motoren dan raden 
we je aan om editie 02 vanaf pa-
gina 2 te lezen.

Hierboven een hydraulische 
nokvolger van een Type 1 motor 
uit een Mexico Kever vanaf 1992.
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Wat heb je nodig om kleppen 
te stellen? Dit is een belangrijke 
klus die je rustig tijdens een vrije 
ochtend kunt doen met be-
taalbaar gereedschap.

Ten eerste zal je een set voe-
lermaten nodig hebben met 
minstens de volgende afme-
tingen: 0,10 mm / 0,15 mm / 
0,20 mm / 0,30 mm. We hebben 
zo'n set in onze webwinkel als 
product nummer 01120.

Je vindt in onze webwinkel dit 
speciaal gereedschap om de 

Gereedschap

kleppen te stellen, eenmaal ge-
bruikt kan je niet meer zonder! 
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Gebruik de correcte 
klepdekselpakkingen voor je 
cilinderkop.

Indien de klepdekselveren vervormd 
zijn of niet meer de nodige veerkracht 
hebben, vervang ze.

Breng de dichtingskit alleen aan op het 
klepdeksel, nooit op de cilinderkop. We 
hebben in onze webwinkel de correcte 
vloeibare pakking.

Twee nieuwe klepdeksel pakkingen 
en optioneel een dichtingskit, 
wij gebruiken hiervoor de 
hittebestendige dichtingskit (zie 
foto hieronder). Let op, gebruik 
de correcte pakking voor je 
klepdeksel. Indien je klepdeksels 
of klepdekselveren beschadigd 
zijn of verbogen, vervang deze om 
olielekken te vermijden.

Een hefkrik is handig om iets meer 
vrije ruimte te hebben om te wer-
ken. Meer informatie over de ori-
ginele Volkswagen hefkrik of de 
hydraulische krik lees je in editie 03 
vanaf pagina 2. Je leest daar ook 
welke krikpunten je moet gebrui-
ken per type VW.
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Het is gemakkelijker als je de 
achterwielen demonteert. Het 
hoeft niet echt, maar het zal je 
werk aangenamer maken. Zeker 
wanneer het je eerste keer is dat 
je kleppen gaat stellen, biedt 
werkcomfort meer garantie voor 
een goed resultaat.

Voorbereidingen
Krik je wagen op volgens de 
voorschriften beschreven in 
editie 03. De eerste keer kan je 
er makkelijk enkele uren over 
doen om de kleppen te stellen, 
neem vooral je tijd, het is geen 
competitie. Met een beetje 
praktijk lukt dat later in een half 
uurtje.
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Een goede zichtbaarheid is, bij 
het werken aan de kleppen, 
goed meegenomen. Gebruik je 
looplamp om de cilinderkop van 
je motor goed te belichten. Leg 
een opvangbakje klaar om olie 
op te vangen die uit de cilinder-
kop zal vloeien.

Maak de kop van de stroom-
verdeler los, zoals we hieronder 
tonen, en leg hem op een veilige 
plaats neer. Laat de bougieka-
bels voorlopig op hun plaats 
aangesloten op de kop van de 
stroomverdeler, het vermijdt dat 
je achteraf de volgorde van de 
kabels opnieuw moet vinden.
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Bovenste dode punt (BDP)
Om de klepspeling te kunnen 
meten moeten de inlaat- en uit-
laatklep van de cilinder die je 
wilt stellen vrij staan, dat wil zeg-
gen volkomen gesloten, zodat 
de speling tussen de klepsteel 
en de tuimelaar maximaal is. 
Dat zal het geval zijn wanneer 
de zuiger aan het einde van zijn 
compressieslag en aan het be-
gin van de arbeidsslag; dit is het 
bovenste dode punt (BDP).

We zullen beginnen met de in-
laatklep en de uitlaatklep te stel-
len van de eerste cilinder. Rechts 
zie je hoe de cilinders genum-
merd zijn bij onze luchtgekoelde 
boxermotor. Let op, de ontste-
kingsvolgorde is als volgt: eerst 
cilinder 1, dan cilinder 4, 3 en 2. 
Je kunt dit ook op de tekening 
zien, volg de verbinding tussen 
verdeler en bougies.

Breng cilinder 1 op zijn bovenste 
dode punt (BDP) door aan de 
poelie te draaien, met een sleu-
tel van 21 mm (kan een andere 
maat zijn op oudere motoren). 
Het merkteken dat het boven-
ste dode punt aanduidt op de 
poelie moet in lijn staan met de 
twee carterhelften (1). Hieronder 
zie je de krukaspoelie van dicht-
bij, de lichtere cirkel toont de 
inkeping (2) dat als merkteken 
dient voor het BDP. De kleinere 
inkeping erboven dient voor de 
voorontsteking.

1

2

8 Paruzzi Magazine 05

Motor kleppen stellen#13



Cilinder 1 bevindt zich aan de rechtse 
kant van de wagen, dit is  de  cilinder  
die  het  meest  vooraan  ligt,  zoals 
je op de tekening kunt zien.  Om  
de klepspeling te meten, zal je de 
dynamopoelie moeten draaien totdat 

cilinder 1 op zijn bovenste dode punt 
staat. De ontstekingsvolgorde van 
de VW Boxermotor is zoals je op de 
tekening ziet, cilinder 1 dan 4, 3 en 
uiteindelijk cilinder 2.
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Kleppen stellen
De inkeping op de stroomverde-
ler (1) zou dan ook in lijn moe-
ten staan met de rotor. De 
richting van de rotor zal voor 
elke VW anders zijn, vertrouw 
dus niet op een foto of tekening, 
kijk naar de inkeping op de ro-
tor en positioneer de rotor in lijn 
door middel van krukaspoeliero-
tatie (2).

Is de rotor niet in lijn met de in-
keping, dan is cilinder 3 op het 
BDP, draai de poelie (2) dan hele-
maal rond (360°= 1 volledige ro-
tatie), totdat de rotor in lijn staat 
met de inkeping (zie inkeping op 
de foto hieronder).
Cilinder 1 staat nu op zijn boven-
ste dode punt (BDP).

1

1
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2

3Ga aan de rechtse kant staan van je 
VW, en zoek het kleppendeksel (3) 
achter het rechtse achterwiel.  Maak 
dit klepdeksel los, gebruik een olie-
opvangbakje om de motorolie op te 
vangen. Dit kleppendeksel verbergt 
het kleppentrein van de inlaat- en 
uitlaatkleppen van cilinder num-
mer 1 en cilinder nummer 2, zoals je 
kunt afleiden uit de tekening op de 
vorige pagina.
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Mogelijk kleeft het klepdeksel 
aan de cilinderkop, gebruik een 
zachte plastic hamer om het 
klepdeksel los te maken. Berg 
het klepdeksel veilig weg, ik heb 
de gewoonte om het klepdek-
sel samen met mijn autosleutels 
weg te bergen. Ik heb ooit de 
fout gemaakt om de motor te 
starten zonder het klepdeksel, 
geloof me, dat wil je echt niet. 
Op enkele seconden tijd wordt 
de volledige inhoud van je olie-
carter over de vloer gespoten. 
Indien je dit niet op tijd merkt, 
gaat je motor stuk.

Indien alles goed verlopen is, kijk 
je nu recht op het kleppendeksel 
aan (foto boven). Hoeveel klep-
speling er nodig is, is afhankelijk 
van het type motor. De meeste 
luchtgekoelde boxermotoren 
hebben 0,15 mm klepspeling 
nodig op alle kleppen, zowel 
de inlaat- als de uitlaatkleppen 
dus. Er zijn wat uitzonderingen, 
daarom hebben we de tabel 
rechts als samenvatting. Kijk na 
welke cilinderkoppen er op je 
VW gemonteerd zijn, je moet de 
klepspeling gebruiken die de 
fabrikant adviseert.

Cilinder 1Cilinder 2
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1

2

2Je moet uiteraard de klepspe-
ling niet stellen indien deze 
al goed zit, kijk dus eerst na 
wat de huidige klepspeling 
is. Neem je voelermaten van 
0,10 mm, 0,15 mm en 0,20 mm 
(afhankelijk van het type mo-
tor, zie tabel hieronder). Pro-
beer telkens bij de inlaat en de 
uitlaatklep welke voelermaat 
past. De voelermaat moet je 
tussen de opening (zie teke-
ning rechts 2) schuiven.

motortype inlaatklep uitlaatklep
Type 1 30 pk 0,10 mm 0,10 mm
Type 1 34, 42, 45 pk 0,20 mm 0,30 mm
Type 1 motor vanaf 11/1964 
(motornummer 9205700)

0,15 mm 0,15 mm

Type 2 62 pk, 66 pk, 68 pk 0,15 mm 0,20 mm

De meeste Type 1 motoren hebben 
0,15 mm klepspeling, hoewel je in 
originele VW handboeken soms zult 
lezen dat de klepspeling 0,10 mm 

Wij raden aan dat je de documentatie 
van de fabrikant raadpleegt om de 
correcte klepspeling te bepalen. De 
vermelde klepspeling in de tabel 
wordt gemeten bij koude motor. Bij 

moet zijn. Volkswagen zelf heeft in de 
jaren zestig de klepspeling iets groter 
aanbevolen na slechte ervaringen met 
kapotte cilinderkoppen.

sommige type motoren wordt ook de 
klepspeling gegeven bij warme motor. 
Bij de VW Golf 1100 cc bijvoorbeeld 
is dit 0,20/0,30 mm warm en 
0,15/0,25 mm koud.
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We zullen als voorbeeld een VW 
1303 Type 1600 cc motor stel-
len. Zowel de inlaatklep als de 
uitlaatklep moeten bij dit type 
motor 0,15 mm zijn. De 0,10 mm 
voelermaat moet vlot heen en 
weer te schuiven zijn. Indien je 
de 0,10 mm voelermaat niet tus-
sen de opening kunt schuiven, 
dan zit de klepspeling te strak. 
De 0,20 mm voelermaat mag er 
in geen enkel geval tussen kun-
nen. Indien dat wel kan, dan 
heeft die welbepaalde klep te 
veel speling.

4

5

De 0,15 mm voelermaat (3) moet 
over en weer te schuiven zijn. 
Je mag een beetje weerstand 
voelen. Dan zit je goed. Doe de 
meting voor de inlaat-  en de 
uitlaatklep voor cilinder 1. Indien 
de kleppen van 0,15 mm afwij-
ken moet je de kleppen stellen. 
Om de kleppen te stellen, maak 
met de 13 mm sleutel de contra-
moer los (4). Met een schroeven-
draaier (5) kan je het stelboutje 
(1 op vorige pagina) losmaken. 
Schuif een 0,15 mm voelermaat 
tussen de klepsteel en de tuime-
laar (3) zoals op de foto rechts.
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Draai het stelboutje vast  met 
je schroevendraaier, totdat het 
stelboutje de voelermaat net 
raakt. Zet dan de contramoer 
vast, terwijl je de   stelbout  met 
je schroevendraaier in positie 
houdt. Dit is het moeilijkste, en 
vraagt enige praktijk.

Na het vastdraaien van de 13 mm 
moer controleer ik altijd de instel-
ling nogmaals, indien de voeler-
maat van 0,20 mm er niet in past, 
geeft het aan dat je goed zit. 
De 0,15 mm voelermaat mag er 
net in kunnen schuiven met wat 
weerstand. De instelling durft 
wel eens lichtjes te veranderen 
op het moment dat je de contra-
moer aandraait, de stelschroef 
durft wat   mee te draaien. Na 
enkele vlieguren kleppen stellen 
lukt dat met je ogen dicht.

Je kunt nu beginnen om de klep-
pen van cilinder 2 te stellen. Draai 
de poelie in tegenwijzerszin tot-
dat cilinder 2 op zijn bovenste 
dode punt staat. Dit is het geval 
wanneer de rotor van de verdeler 
90° tegenwijzerszin gedraaid is. 
Stel nu de kleppen van cilinder 2 
in op 0,15 mm, volg dezelfde pro-
cedure als voor cilinder 1. Voor 
cilinder 3 en 4 moet je aan de 
andere kant van de wagen gaan 
liggen en dezelfde procedure 
uitvoeren. Draai de rotor opnieuw 
90° tegen de klok in om het BDP 
van cilinder 3 te vinden, daarna 
opnieuw 90° voor cilinder 4.

In een volgende editie van dit magazine 
tonen we hoe je het BDP kunt vinden 
zonder te moeten vertrouwen op de 
stand van de rotor of de poelie.
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Monteer de verdelerkap, con-
troleer of deze niet gebarsten is 
voor montage.

Maak de klepdeksels schoon. 
Gebruik nieuwe pakkingen en 
breng de pakking op het klep-
deksel door middel van warmte-
bestendige dichtingskit. Breng 
nooit dichtingskit aan op de 
cilinderkop zelf! Indien de klep-
deksels goed aansluiten en goed 
passen, en je hebt kleppendek-
selpakkingen van goede kwali-
teit, zou de dichtingskit niet no-
dig moeten zijn.

Maar je begrijpt dat onze oude 
Volkswagens er meestal  al wat 
kilometers op zitten hebben, de 
dichtingskit gebruiken kan geen 
kwaad. Gebruik wel niet te veel, 
indien er een stuk dichting in het 
oliecircuit terechtgeraakt dan 
zou dat fatale gevolgen kunnen 
hebben, gebruik dus met mate.
Monteer je klepdeksels. Warm 
de motor op, kijk of de klepdek-
sels geen olie lekken, luister of 
de kleppen geen abnormaal 
geluid maken. Doe een testrit en 
kijk na op eventuele lekken. No-
teer de kilometerstand, en maak 
een nieuwe afspraak binnen 

5.000 tot 10.000 kilo-
meters met jezelf 

voor het stellen 
van de kleppen.

Klepdeksels
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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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Tegenwoordig worden auto's 
uitgerust met heel wat accessoi-
res. Al deze accessoires worden 
beveiligd met tientallen zekerin-
gen soms verspreid op verschil-
lende plaatsen, zowel vooraan 
als achteraan de wagen.

Onze oudste klassieke Volkswa-
gen had een zekeringkast met 
vier zekeringen, daarna werd dit 
uitgebreid naar acht. De meest 
recente VW T25/T3 Bus heeft er 
meer dan twintig.

Maar waarvoor dienen deze ze-
keringen? De zekeringen heb-
ben tot taak het elektrisch circuit 
van de auto te beschermen. 
Wanneer een stroomkring wordt 
overbelast, slaat de zekering 
door, maar de bedrading loopt 
geen schade op en de verbrui-
kers krijgen geen stroom meer.

Op de foto boven een zekering-
kast voor de Kever van oktober 
1952 tot en met juli 1960. Deze 
is ook op de Karmann Ghia ge-
monteerd tot en met juli 1960. 
Op de vroege VW's kon je de 
zekeringkast vinden onder de 
bagageklep vooraan. Rechts 
zie je de zekeringkast van mijn 
VW 1303 tijdens de restauratie. 
Twaalf zekeringen onder het 
dashboard. Onderaan een zeke-
ringkast met acht zekeringen en 
doorschijnend plastiek deksel.

Principewerking
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Er zijn verschillende types zeke-
ringen gebruikt in onze klassieke 
Volkswagen.

Stripzekering

De meest bekende alsook de 
meest toegepaste is de stripze-
kering of keramische zekering. 
Tegen het isolatiemateriaal bin-
nenin de zekering bevindt zich 
aan één kant een metalen strip. 
De strip smelt bij overbelasting. 
De dikte/breedte van de meta-
len strip zal bepalen wanneer 
(bij welke continue stroomsterk-
te) de zekering zal doorslaan 
(doorsmelten in dit geval).

Type zekeringen

De 8 A en de 
16 A stripze-
keringen worden 
veel toegepast in onze klassieke 
Volkswagen. Je kunt ze herken-
nen aan hun kleur, en uiteraard 
de melding 
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Soms worden er twee waarden 
aangegeven op een zekering, 
de waarde dat het continue kan 
verdragen zonder door te slaan (bvb. 
20 A) en de korte stroomstoot waarde 
dat het kan verdragen zonder door te 
slaan (bvb. 10 A). De aanduiding is dan 
20 A (10 A CR).

Rechthoekige zekering

De rechthoekige zekering of 
steekzekering zul je terugvinden 
in de T25/T3 Bus, ofwel de derde 
generatie Bus. Deze zekering 
heeft twee inschuifbare aan-
sluitingen, verbonden door een 
zichtbare zekeringdraad. Het is 
moeilijk te zien welke zekering 
moet vervangen worden bij dit 
type zekering, je ziet meestal al-
leen de bovenkant. Het voordeel 
is dat ze minder plaats innemen 
en veel beter contact maken 

met de zekeringkast. Deze 
steekzekering komt in 
verschillende kleuren af-
hankelijk van de ampère 
waarde. Gebruik een 
speciaal gereedschap 
om ze te verwijderen 
om de zekeringkast 
niet te beschadigen.

Glaszekering

Dit type zekering zul je niet 
vinden in de elektrische scha-
kelingen van de klassieke Volks-
wagen. Maar we willen deze ver-
melden ter volledigheid omdat 
je de glaszekering tegenkomt in 
accessoires zoals de autoradio.

De glaszekeringen vermelden 
ook hoe snel ze zullen reageren 
op een overbelasting. Snelle 
zekeringen beschermen elek-
tronische componenten, trage 
zekeringen worden gebruikt om 
bijvoorbeeld een voeding te be-
schermen.
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Lijnzekeringen

Soms is het nodig een gedeelte 
van een stroomkring als ge-
heel te beschermen, zelfs als de 
stroomkring als geheel al is be-
schermd door een zekering in de 
zekeringkast. Dat gebeurt dan 
door een lijnzekering (zwevende 
zekering) in de voedingskabel. 
Zo'n lijnzekering is onderge-
bracht in een houder van plastic, 
met aan beide einden een aan-
sluitklem waaraan de voedings-
kabel is verbonden. De houder 
bestaat uit twee helften voorzien 
van een bajonet- of schroefslui-
ting.

Een lijnzekering kan een glasze-
kering gebruiken zoals te zien 
hierboven, of een keramische 
zekering zoals te zien links. Ide-
aal te wanneer je een elektrische 
verbruiker wilt toevoegen (een 
moderne radio bijvoorbeeld of 
mistlampen), zonder de origine-
le zekeringkast aan te passen, of 
als extra bescherming.

vast contact

zekering

verend contact

zekeringhouder
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Hieronder zie je een schakel-
schema zoals we getoond 
hebben in editie 02 van deze 
reeks. Indien je de originele ze-
keringkast niet wilt aanpassen 
maar toch een verbruiker wilt 
toevoegen dan is het inzetten 
van een lijnzekering een ideale 
oplossing. Je koppelt de nieuwe 
verbruiker rechtstreeks op de 
plus kabel die van de accu komt 
(1 op de tekening), dus voor de 
zekeringkast, en schakelt een 
lijnzekering (2) met de correcte 

ampèrewaarde in serie met de 
verbruiker. Zorg ervoor dat de 

elektrische geleiders 
dik genoeg zijn 

om de stroom 
te voorzien 
voor deze 
nieuwe ver-

bruiker.

1

2
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Wij hebben al een aantal artikels 
over het elektrisch circuit van de 
Volkswagen geschreven, raad-
pleeg de artikels hieronder:

editie 01: accudiagnose
editie 02: basis schema
editie 03: 6 volt of 12 volt

De maximale stroomsterkte 
waar een zekering voor bestemd 
is, staat er meestal op vermeld. 
Bij het vervangen van een zeke-
ring moet je ervoor zorgen dat 
je exact hetzelfde type gebruikt. 
Wel, mijn ervaring zegt dat de 
zekeringen in een klassieke wa-
gen niet altijd correct zijn, de 
vorige eigenaar zou wel eens 
slordig geweest kunnen zijn. 
Raadpleeg de handleiding van 
je type Volkswagen om er ze-
ker van te zijn dat je de correcte 
waarde gebruikt. De waarde van 
een zekering wordt uitgedrukt in 
ampère (A), ofwel stroomsterkte.

Indien de kabelboom vervangen 
is geweest, dan moet berekend 
worden hoevel ampère elk cir-
cuit aankan. In de derde editie 
van deze reeks kan je lezen over 
de verhouding tussen de door-
snede van een elektrische gelei-
der en de maximale stroom dat 
erdoor kan vloeien?

Waarde in ampère
De waarde van de zekering moet 
altijd lager liggen dan de maxi-
male continue stroom dat de 
bedrading kan verdragen. De 
bepalende waarde voor de zeke-
ring is dus de doorsnede van de 
bedrading die aangesloten is op 
de zekering.

doorsnede 
(mm2)

maximale 
stroom (A)

0,5 8
0,75 9

1 11
1,5 14
2,5 20
4 25
6 31

25 100
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Wanneer slaat een zekering door?

1. Oude zekeringen

De zekering is zo oud dat ze niet 
meer de normale aangegeven 
stroomsterkte kan verdragen, 
dit gebeurt bij keramische zeke-
ringen. Vervang alle zekeringen 
indien je merkt dat ze gecorro-
deerd zijn, of gewoon oud. Dat 
zal je veel problemen besparen 
bij de diagnose van je elektrisch 
circuit. 

2. Kortsluiting

Er is een korte maar sterke 
stroomstoot opgetreden in het 
elektrisch circuit. Dit kan ge-
beuren wanneer een gloeilamp 
defect geraakt, er ontstaat dan 
een kortstondige hoge stroom-
stoot door het doorbranden van 
de gloeidraad van de gloeilamp. 
Het vervangen van de gloeilamp 
en de zekering volstaat.

Doorslaan

3. Storing

Er bevindt zich een storing in de 
stroomkring van de elektrische 
zekering, een kortsluiting, een 
defect accessoire. Werken door 
eliminatie is een goede methode 
om dit soort situaties op te los-
sen. Ontkoppel alle verbruikers, 
en koppel ze terug één voor één 
aan totdat de zekering opnieuw 
doorslaat.

Nooit   een   zekering   vervan-
gen   door een andere geleider.  
De  gevolgen  van  het  niet  be-
schermen  van  de elektrische 
geleiders die de kabelboom vor-
men van je VW, zal desastreuze 
gevolgen  hebben.  Wees  zorg-
vuldig,  geduldig, en professio-
neel als het gaat om werken aan 
de elektrische installatie.
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Indien na het vervangen van de 
zekering de elektrische verbrui-
ker nog steeds niet werkt, maak 
dan de contacten schoon van 
de zekeringkast en kijk na of de 
veren/klemmen waarop de ze-
keringen vastzitten nog genoeg 
veerkracht hebben.

Indien na het vervangen van de 
zekering deze opnieuw door-
slaat, dan is er een probleem 
met de elektrische verbruiker(s) 
of met de bedrading die door 
deze zekering wordt bediend. 

Het is ook mogelijk dat er te veel 
verbruikers zijn aangesloten op 
deze zekering. Je hebt bijvoor-
beeld een extra radioversterker 
aangesloten op de stroomkring 
van de verlichting. Deze extra 
verbruiker zorgt ervoor dat er te 
veel stroom vloeit door de elek-
trische bedrading.

Zekering vervangen
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De zekeringkast is voorzien van 
een deksel die de schakeling zal 
beschermen tegen vocht of an-
dere ongewenste invloeden.

Op het dekseltje staan symbolen 
en nummers die je zullen helpen 
te begrijpen welke zekering welk 
circuit beschermt. Je originele 
VW gebruikershandleiding zal 
dit bevestigen en vermelden 
hoeveel ampère de zekeringen 
moeten zijn. Is je zekeringkast in 
slechte staat, gecorrodeerd, of 
beschadigd, vervang deze door 
een nieuwe.

De zekeringen zijn gegroepeerd 
in een kastje met een bescherm-
dekseltje. Waar je de zekeringen 
moet zoeken is afhankelijk van 
het model van je wagen. Bij de 
VW 1302 en oudere modellen 
van de Kever zitten de zekerin-
gen onder de voorklep, dicht 
bij de achterkant van het dash-
board. Soms moet je het karton-
nen beschermpaneel verwijde-
ren voordat de zekeringskast 
zichtbaar wordt. Bij de meeste 
andere modellen vind je de ze-
keringen onder het dashboard 
naast de stuurkolom. Raadpleeg 
je originele VW gebruikershand-
leiding om te weten waar de 
zekeringen te vinden zijn in jou 
Volkswagen.

Zekeringkast
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Doormeten

Je kunt een zekering doorme- 
ten met een Ohmmeter (weer-
standsmeter). Let op dat je de 
voorschriften in de handleiding 
van de je Multimeter goed op-
volgt.

Verwijder de zekering!

De  zekering  mag  nooit  uitge- 
meten worden terwijl deze nog 
in   de   zekeringhouder   zit.  Ten 
eerste zal de meting foutief zijn 
omdat je alle andere elementen 
mee  zult  meten  die  in  paral-
lel  staan  met  de  zekering.  Ten 
tweede  kan  het  schadelijk  zijn 
voor je Multimeter.

De weerstandsmeter of  Ohm-
meter  wordt in parallel ge-
schakeld aan de zekering, 
zoals op de foto's wordt ge-
toond. Verbind de zekering 
met de weerstandsmeter 
(waar je de plus en de min 
aansluit heeft geen belang 
voor dit type meting), gebruik 
makend van de klemmen die 
met de Multimeter zijn mee-
geleverd. Raak nooit de zeke-
ring aan tijdens de meting, dit 

zou de meting kunnen be-
invloeden! Zet de waarde 
van de Ohmmeter op de 

laagste stand.
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Zekering is goed

Indien de zekering nog doorlaat, 
zal je een waarde 0 (nul) aflezen, 
of bij sommige Multimeters zal 
je een biepje horen. Dit wil zeg-
gen dat de elektrische ge- lei-
ding goed is, met andere woor-
den, de zekering doet het nog 
prima.

Zekering is slecht

Indien je oneindig afleest, of 
ERROR, of streepjes of elke 
andere aanduiding afhankelijk 
van de meter die je hebt, is de 
zekering stuk. Onze Multimeter 
geeft “1” aan. Zorg ervoor 
dat het contact met de beide 
uiteinden van de zekering goed 
is, goed aandrukken of vast- 

maken van de klemmen 
is van uiterst belang 
voor een correcte 
meting.
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Een  aantal  elektrische  verbrui-
kers  worden  niet  gezekerd.  Ze  
zijn  dus  niet  beschermd door 
een zekering wanneer er een 
kortsluiting zou voorkomen. 
Let dus dubbel goed op  als  je  
in  de  buurt  van  deze  compo-
nenten aan het werk bent! De 
lijst hieronder hangt af van het 
bouwjaar van je VW. 
De  verlichtingsschakelaar  (1 op 
de tekening rechts) is  de  be-
langrijkste, daardoor komen er 
wel eens problemen als de dim-
mer die in de luxe modellen zit, 
kortsluiting maakt. Het circuit 
dat  de  verbinding  vormt  tus-
sen  de  dynamo (2) en de accu 
met inbegrip van het laadcon-
trolelampje (3),   de   startmotor 
(4),   de ontsteking (5),  de  auto-
matische  choke,  de elektromag-
netische  stationaire  sproeier en 
de waarschuwingslamp voor te 
lage oliedruk (6),    de    richtings-
aanwijzers,    de lampjes van de 
verlichting voor de kilometertel-
lerklok en benzinemeter.

Hoe bereken je nu de waarde van 
een zekering? Wel, dat hangt af 
van de spanning van je Volkswa-
gen, 6 volt of 12 volt, en het totaal 
vermogen van alle verbruikers op 
het desbetreffende circuit. We heb-
ben in editie 03 de formule voor 
het berekenen van het vermogen 
besproken, deze luidt als volgt:

waarbij P het vermogen van de 
verbruiker is, U de spanning (6 volt 
of 12 volt) en I de stroom. Indien 
je een verbruiker, bijvoorbeeld 
een gloeilamp, aansluit met een 
vermogen van 12 watt, dan heb je 
minimum een zekering nodig van :

P / U = I of
12 W / 12 V = 1 A
12 W / 6 V = 2 A

zorg ervoor dat de elektrische lei-
ding ook minstens deze stroom 
aankan!

Niet gezekerd Hoeveel ampère?

Vermogen: P = U x I
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Hoeveel ampère?

1

6

3

5

2
4
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De eerste Volkswagen die eind 
jaren veertig op de markt ver-
scheen was uitgerust met trom-
melremmen op de voorste wie-
len en op de achterste wielen. 
Deze eerste luchtgekoelde VW 
Kever had een slordige 25 pk 
achterin zitten, reed op diago-
naalbanden en woog amper 700 
kg. De opdracht was om een 
betaalbare wagen voor het volk 
te bouwen, trommelremmen 
bediend met kabels was een ge-
schikte keuze. De VW motoren 
kregen meer pk's, de Kever haal-
de meer dan 100 km/u, de vraag 
naar comfort en meer veiligheid 
leidde tot het monteren van een 
hydraulisch remsysteem, zoals 
op de meeste luxe auto's uit die 
periode, op de Volkswagen vanaf 
midden jaren vijftig. De remmen 
waren nog steeds trommelrem-
men op de vier wielen. Schijfrem-
men werden voor het eerst ge-
monteerd op de Type 3 Fastback 
in 1965, op de voorwielen, ande-
re VW modellen volgden later.

Basisconcept
De meest eenvoudige opzet zie 
je rechts, dit is een voorbeeld 
van een enkelvoudig hydraulisch 
remsysteem. Let op, elk type VW 
zal een andere opzet hebben, 
we tonen hier het systeem dat in 
een Volkswagen Kever van 1970 
wordt gebruikt.

Het rempedaal (1) bedient via 
een stift de hoofdremcilinder (2). 
De hoofdremcilinder is een hy-
draulisch onderdeel, het is ge-
vuld met remvloeistof. Het vloei-
strofreservoir (3) dient om het 
remvloeistofpeil op het correcte 
niveau te houden.

2
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1. rempedaal
2. hoofdremcilinder
3. remvloeistofreservoir
4. remleidingen

12

3

4

De verschillende delen van de 
hoofdremcilinder zie je hieronder. 
Indien de hoofdremcilinder kapot is, 
kon deze vroeger nog worden gere-
viseerd, tegenwoordig zijn er geen 
revisie sets meer leverbaar maar alle 
hoofdremcilinders zijn nog wel com-
pleet nieuw leverbaar.
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Hydraulische remsystemen 
bestaan in enkelvoudig- en in 
dubbelvoudig remsysteem. 
Een dubbelvoudig remsysteem 
wordt ook gescheiden remsys-
teem genoemd. Hieronder to-
nen we een dubbel remsysteem, 

Enkel- en dubbel remsysteem
de hoofdremcilinder bedient 
twee gescheiden remleidingen, 
gevoed door middel van twee 
gescheiden leidingen komende 
vanuit het remvloeistofreservoir.

1. hoofdremcilinder
2. remvloeistofreservoir

1
1

2
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Waarom werd dit dubbel remcircuit geïntro-
duceerd? Beeld je in dat er een lek ontstaat 
in het remcircuit, de gevolgen kunnen de-
sastreus zijn, het enige wat je overhoudt om 
te remmen is de mechanische handrem. Met 
een dubbel remcircuit bij de Volkswagen 
worden de voorste- en achterste remmen 
apart bedient door aparte remleidingen. De 
hoofdremcilinder is in twee gedeeld, met 
behulp van het rempedaal worden twee 
aparte kamers onder druk gezet om twee 
aparte remcircuits te bedienen. Een 
stuk veiliger dus!

Het remvloeistofreservoir moet dus 
ook aangepast zijn om te wer-
ken op een dubbel remsysteem. 
Door de jaren heen werden ver-
schillende types remvloeistofreservoir ge-
bruikt, eerst in metaal daarna gemaakt van 
plastic.
Rechts zie je voorbeelden van remvloei-
stofreservoirs voor de:

A. Kever en Ghia tot en met 1960
B. Kever, Ghia, Bus tot en met 1966 en Kübel 
(combinatie reservoir en hoofdremcilinder)
C. Kever 8/1966 tot en met 7/1967

A

B

C
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Door de druk uitgeoefend door 
het rempedaal op de hoofdrem-
cilinder ontstaat een druk in de 
remleidingen die zich voortzet-
ten tot in de wielremcilinders.

Wielremcilinders

1

1

Het zijn de wielremcilinders die 
de remmen op elk wiel bedie-
nen. Wielremcilinders voor trom-
melremmen (1) of schijfremmen 
(2) hebben een verschillende 
constructie. We tonen hieronder 
een trommelrem met wielremci-
linder.
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1. wielremcilinder - trommelrem
2. wielremcilinder - schijfrem

2

2

Hieronder een schijfrem met 
remklauw en wielremcilinder 
(of plunjer). Zoals je ziet is de 
constructie erg verschillend van 
deze van de trommelrem. We 
bespreken dit in een latere editie 
van deze reeks.
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Denk nu niet dat de bediening 
met kabels helemaal niet meer 
wordt toegepast. Een mecha-
nische verbinding door middel 
van kabels wordt  nog steeds ge-
bruikt voor de hand rem op alle 
Volkswagen types tot en met de 
T25/T3 Bus in1992.

Hieronder een principeschema 
van de handrembediening van 
de klassieke Volkswagen. Rechts 
een handremkabel van een T25/
T3 Bus. In de Paruzzi webwinkel 
kan je alle handremonderdelen 
vinden.

Een hydraulisch remsysteem 
heeft heel wat voordelen tegen-
over de bediening met kabels, 
maar is uiteraard complexer, 
want het werkt geruisloos, is 
flexibel en zelfsmerend en zorgt 
ervoor dat de remkracht gelijk-
matig naar beide zijden van de 
wagen wordt verdeeld.

De handrem
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Het is dan ook niet mogelijk dat 
de wagen naar één kant gaat 
trekken bij het remmen. Indien 
dit wel het geval is dan zit er 
meestal een remslang ver-
stopt,  is een remleiding lek, 
een remcilinder lek of is 
een remschoen vervuild. 

Verwar hydraulisch remsysteem 
niet met rembekrachtiging of 
servorem. Rembekrachtiging 
wordt gebruikt op de jongere 
VW modellen. Dit heeft een an-
dere functie dan een hydraulisch 
remsysteem. Met rembekrachti-
ging moet je minder kracht zet-
ten op het rempedaal, ideaal bij 
zwaardere voertuigen.

De meest eenvoudige uitvoering 
van zo'n servo-bekrachtiging 
maakt gebruik van de onderdruk  
in het inlaatspruitstuk, andere 
uitvoeringen hebben een 
vacuümpomp.
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Hieronder een voorbeeld van 
een VW Kever van 1963 met 
enkel hydraulisch remsysteem. 
Rechts een concepttekening 
die we terugvonden in een oud 
schoolboek. 

VW Kever 1963
1. remvloeistofreservoir
2. hoofdremcilinder
3. wielremcilinder
4. remleiding
5. remslang
6. rempedaal

1

3

2

6
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1. remvloeistofreservoir
2. hoofdremcilinder
3. wielremcilinder
4. remleiding
5. remslang
6. rempedaal
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Remvloeistofreservoir
Wanneer het rempedaal zich in rust stand 
bevindt, is de hoofdremcilinder verbon-
den met het remvloeistofreservoir, van 
waaruit vloeistof in de hoofdrem cilinder 
kan stromen. Daarmee worden kleine 
vloeistofverliezen aangevuld en wordt 
tevens tegemoetgekomen aan uit zetting 
en inkrimping van de remvloei stof door 
temperatuurwisselingen.

Om te voorkomen dat het reservoir zou 
vacuüm trekken is er een ontluchting 
voorzien in het reservoirdopje. Nakijken 
of het dopje nog in goede staat is en niet 
verstopt is belangrijk voor een goede 
werking van het remsysteem.

Er bestaan verschillende 
reservoirs afhankelijk van de 
type Volkswagen. Bezoek onze 
webwinkel om een overzicht te zien 
van alle remvloeistofreservoirs!
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De hydraulische vloeistof die 
voor het remsysteem wordt ge-
bruikt, is een synthetische vloei-
stof  die bij hoge temperaturen 
stabiel blijft  en onschadelijk  is 
voor rubber. Door  gebruik  en  
veroudering  kan  remvloeistof 
vocht absorberen.  Wanneer   de   
remvloeistof 2 tot 3 % water be-
vat, zakt het kookpunt ervan  tot 
ongeveer  140°C. Bij deze tempe-
ratuur kan het vochtaandeel  bij 
intensief remmen aan de kook 
raken. Water verandert dan in 
stoom  en  dit  is dan de oorzaak  
van  een sponsachtig gevoel in 
het rempedaal. Dat is ook de 
reden waarom de remvloeistof  
regelmatig moet vervangen 
worden. Vervang, bij normaal 
gebruik, voor de zekerheid iede-
re twee jaar de remvloeistof.

Let op! remvloeistof is erg agres-
sief voor uw lak, verwijder ge-
morste remvloeistof direct met 
voldoende water.

Het is belangrijk het vloeistofni-
veau in het reservoir van tijd tot 
tijd te controleren. Er zijn vier 
verschillende soorten remvloei-
stof - of remolie, zoals deze in de 
volksmond ook wel genoemd 
wordt - aangeduid met een DOT 
(Department of Transport) num-
mer. Hoe hoger dit nummer, hoe 
hoger het kookpunt van de be-
treffende remvloeistof.

Hoe zwaarder je remmen door-
gaans belast worden, hoe hoger 
het kookpunt dat je nodig hebt. 
Zware voertuigen en sportieve 
voertuigen hebben dus baat 
bij een DOT 4 remvloeistof met 
een hoog kookpunt en voor het 
standaard remsysteem van een 
VW Kever 1600 cc bijvoorbeeld-
voldoet DOT 3. Mixen van DOT 3 
en DOT 4 wordt niet aanbevolen 
al kan het geen kwaad om een 
hogere versie met een lagere te 
mixen in geval van nood, omge-
keerd zeker niet. 

47Paruzzi Magazine 05
CLASSIC CAR PARTS

hydraulische bediening



48 Paruzzi Magazine 05

Remmen hydraulische bediening#15



Wil je praktisch aan het werk 
gaan? In editie 22 zullen we de 
trommelremmen vervangen. 
In editie 12 leggen we uit hoe 
trommelremmen werken. Deze 
magazines zijn ook digitaal be-
schikbaar op
www.paruzzi.com/magazine
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