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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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Op het eerste gezicht lijkt het 
uitlaatsysteem van een auto mis-
schien niet een onderdeel waar-
aan hoogwaardige technieken 
te pas zijn gekomen. Toch is het 
uiteindelijke ontwerp het resul-
taat van vele jaren wetenschap-
pelijk onderzoek. Het uitlaatsys-
teem oefent diverse functies uit.

1. Zo zorgt het allereerst voor 
een ontsnappingsroute voor de 
verbrande gassen van de motor. 
Deze worden vrijgelaten in de 
atmosfeer op een plaats waar ze 
geen gevaar voor de inzittenden 
van de auto opleveren.

2. Ten tweede tem-
pert het systeem de 
geluidsgolven en schok-
golven die geproduceerd 
worden door de uitlaat-
gassen die onder hoge druk de 
motor verlaten.

3. Ten derde kan een goed 
afgestemd uitlaatsysteem ertoe 
bijdragen dat de verbrande gassen 
zeer snel de verbrandingskamers, 
de cilinders zeg maar, verlaten, 
zodat deze geheel leeg zijn om 
een vers benzine-luchtmengsel 
binnen te krijgen. Door deze 
effectieve vulling van de cilinders 
wordt een groter vermogen van 
de motor verkregen. Je begrijpt 
nu dat bij motortuning de keuze 
van het uitlaatsysteem uiterst 
belangrijk is.

Wat doet de uitlaat?
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Is de keuze van het uitlaatsys-
teem dan niet belangrijk bij een 
standaard Volkswagen? Toch 
wel, zelfs met zijn beperkt ver-
mogen van 25 pk tot 55 pk voor 
een type 1 motor, is de montage 
van de uitlaat uiterst belangrijk. 

De werking van de ottomotor 
werd in de 6de editie van dit ma-
gazine uitvoerig uitgelegd vanaf 
pagina 24 in het kader van het 
bepalen van het bovenste dode 
punt (BDP), misschien kan je 
even terugblikken hoe deze mo-
tor werkt, dit is uiteindelijk de 
basis van de werking van onze 
luchtgekoelde VW motor.

Onderaan tonen we nogmaals 
de vier slagen van de ottomotor, 
met rechts de vierde slag ofwel 
de uitlaatslag. Bij de uitlaatslag 
wordt de uitlaatklep geopend 
om de verbrande gassen richting 
atmosfeer te leiden. De uitlaat-
gassen bezitten bij het openen 
van de uitlaatklep nog een be-
hoorlijke spanning en treden dus 
met grote snelheid naar de bui-
tenlucht. Dit gaat met een groot 
geraas gepaard. Dit geraas wordt 
in de geluidsdemper of knalpot 
verzacht of bijna onhoorbaar ge-
maakt bij sommige motortypes.
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Kwaliteit van je uitlaat

Ik heb nog niet zo lang gele-
den een probleem gehad met 
een Kever, deze haalde amper 
90 km/u en trilde achteraan. Na 
lang zoeken, veranderen van de 
velgen, afstellen van de motor, 
en het bijna aanschaffen van een 
compleet nieuwe motor, werd 
het probleem opgelost door 
een nieuwe uitlaat te monteren, 
van hetzelfde type. Een defect 
in de uitlaat leidde tot het slecht 
afvoeren van de verbrande gas-
sen, en het slecht opvullen van 
de verbrandingskamers, wie had 
ooit gedacht dat een uitlaat zo 
veel invloed zou hebben op de 
werking van een motor?

Het is duidelijk dat de keuze 
van een kwaliteitsvolle uitlaat 
en uitlaatdemper van belang 
is voor het goed functioneren 
van je klassieke Volkswagen. 
In de Paruzzi webwinkel vind 
je uitlaten en dempers voor 
alle VW types, indien er geen 
kwaliteitsaanduiding wordt 
vermeld dan is dit de beste uitlaat 
beschikbaar op de markt. Indien 
er A-kwaliteit bij vermeld wordt 
is dit de beste kwaliteit, maar er 
bestaat ook een B-kwaliteit van 
datzelfde product. Een voorbeeld 
hiervan zie je hieronder (de 
prijzen kunnen ondertussen 
veranderd zijn). 

6 Paruzzi Magazine 09

Uitlaat principe en types#25

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=Standaard+uitlaat+demper&klantauto=full


uitlaatgassen w
orden terug-

gestuw
d naar de cilinder

Warmteverlies

Het grote warmteverlies, veroor-
zaakt door het ontsnappen van 
de uitlaatgassen met hoge tem-
peratuur, is niet tegen te gaan. 
Warmteverlies betekent vermo-
gensverlies, vergelijk dat met een 
oude verlichtingslamp met gloei-
draad, daar wordt amper 20% 
van de energie omgezet in licht, 
de rest is warmteverlies. Autofa-
brikanten zijn al tientallen jaren 
bezig om motoren efficiënter te 
maken, door het warmteverlies te 
beperken in de motor. 

Botsen van de gassen

Bij meercilindermotoren, zoals 
onze VW met zijn 4 cilinders, 
komen de uitlaatgassen na het 
verlaten van de cilinders in een 
gemeenschappelijke uitlaat. Er 
doen zich hierbij eigenaardige 
fenomenen voor. De ontstekings-
volgorde is bij onze VW namelijk 
cilinder 1 dan cilinder 4 dan cilin-
der 3 en dan cilinder 2, en zo op-
nieuw cilinder 1 enzoverder (zie 
editie 6 op pagina 30 of editie 5 
op pagina 9). De uitlaatgassen 
zullen ook in deze volgorde uit 
de cilinders komen.

De uitlaatkleppen worden ver-
vroegd geopend, de cilinders 
hebben een gemeenschappelijke 
uitlaatleiding, het is dus moge-
lijk dat de uitlaatgassen van één 
cilinder de uitlaatgassen van een 
andere cilinder opstuwen (zie 
tekening links), waardoor deze 
cilinder gevuld blijft met een vo-
lume verbrandingsgassen met als 
gevolg een minder goed gevulde 
cilinder en vermogenverlies.

7Paruzzi Magazine 09

principe en types

http://www.paruzzi.com/magazine/nl/06/#p=25
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/06/#p30
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/06/#p30
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/05/#p=9
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/05/#p=9


Uitlaatcollector of 
uitlaatspruitstuk

Inlaatcollector of 
inlaatspruitstuk

Cilinderkop

Thermostaatregeling

Uitlaatspruitstukken

De watergekoelde motor voor-
aan, zoals op de meeste wagens 
opgesteld, wordt op de uitlaat 
aangesloten via een uitlaat-
spruitstuk. Op de foto tonen we 
zo'n opstelling. De uitlaatgassen 
moeten een hele weg afleggen 
om de achterkant van de wagen 
te bereiken, dit gebeurt via een 
verzameling van metalen pijpen 
met op het einde de uitlaatdem-
per. Bij de luchtgekoelde VW 
sluiten de uitlaatpoorten van 
de motor via de kachelpotten 

direct aan op de uitlaatdemper, 
zonder uitlaatspruitstukken. Uit-
laatspruitstukken zorgen nog 
voor een extra afkoeling van de 
uitlaatgassen, dit wordt bij onze 
VW voor een deel opgevangen 
door de kachelpotten, uiteraard 
is bij een motor die vooraan is 
opgesteld de weg veel langer 
om tot aan de uitlaat te geraken. 
De uitlaatgassen zullen sterk 
afgekoeld zijn voordat ze in de 
uitlaat terechtkomen, wat een 
voordeel is.
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uitlaat cilinder 1 
via kachelpotuitlaat cilinder 4 

op knalpot

knalpot of 
demper

Onze luchtgekoelde VW kan 
de afstand tussen de voorkant 
van de wagen, waar meestal 
de motor is gemonteerd, en de 
achterkant van de wagen waar 
de uitlaatpot zit, niet gebruiken 
om de gassen af te koelen. Een 
Boxermotor achteraan heeft het 
dus harder te verduren!

Bij onze luchtgekoelde VW 
Boxermotor worden de uitlaat-
poorten van cilinder 2 en cilin-
der 4 direct op de uitlaatdemper 
aangesloten, de uitlaatpoorten 
van cilinder 3 en cilinder 1 wor-
den aangesloten op de uitlaat-
demper via de kachelpotten.

De uit de uitlaatopeningen ont-
snappende verbrande gassen 
hebben een nog vrij grote span-
ning, opgebouwde druk zeg 
maar. Als ze direct in de buiten-
lucht treden, zullen de gasdeel-
tjes met grote kracht tegen de 
buitenlucht botsen en de lucht-
deeltjes in trilling brengen, waar-
door een hinderlijk geraas wordt 
voortgebracht. Een geluiddem-
per of knalpot heeft ten doel de 
spanning van de uittredende uit-
laatgassen zo veel  als mogelijk 
te verminderen, dat zij zonder 
merkbaar geraas in de vrije lucht 
kunnen treden.
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1

1

2

3

1

kachelpot

uitlaat (knalpot)

uitlaatpijp (demper)

Tegendruk

Het voornaamste probleem waar 
ontwerpers van uitlaatsystemen 
voor komen te staan, is dat de 
demper de snelheid van de gas-
stroom moet verminderen en 
tegelijkertijd de gassen zo snel 
als mogelijk moet verdrijven. 
Als de gasstroom daarbij echter 
beperkingen ondervindt, kan 
daardoor in de cilinders, waar 
het benzine-luchtmengsel wordt 
verbrandt, een onverbrande gas-
massa worden opgebouwd.

Dat wordt tegendruk genoemd 
en heeft tot gevolg dat de ver-
brandingskamers in de cilinders 
een geringere lading van vers 
mengsel kunnen ontvangen 
en daardoor minder vermogen 
kunnen ontwikkelen. Een uit-
laatsysteem moet dan ook zeer 
nauwgezet worden ontworpen 
om een doelmatige demping 
te verkrijgen, zonder dat aan 
de prestaties van de motor al te 
veel afbreuk wordt gedaan.
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3

2

3
2

Uitlaatonderdelen

We tonen hier de be-
langrijkste onderdelen 
van het uitlaatsysteem, 
daarbij moeten we nu 
ook even de onderdelen 
tonen die zorgen voor 
de verwarming, namelijk de 
kachelpotten. Bij de type 1 
motoren zijn er twee verwar-
mingsystemen gebruikt. Het 
oudste systeem (voor 1963) 

wordt hier getoond. Ongeveer voor 1963 werd 
het systeem getoond op deze 
pagina gebruikt, de warmte 
voor het interieur werd uit de 

motorkoelstroom gehaald, 
terwijl bij de jongere mo-
toren er een systeem ge-
bruikt wordt waarbij de 

luchtaanvoer voor de 
verwarming gehaald 
wordt uit de omge-

ving (frisse lucht sys-
teem). Hier komen we 

in een later artikel in detail op 
terug.
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1

2

3

1

2

kachelpot

uitlaat (knalpot)

uitlaatpijp (demper)

uitlaat cilinder 3 
via kachelpot

Het uitlaatsysteem na 1963 
met het "frisse lucht" verwar-
mingssysteem wordt hier ge-
toond. Het grootste verschil 
zit hem in de kachelpotten en 
hoe de luchtaanvoer voor de 
verwarming wordt gedaan. 
Dit bleek een beter systeem, 
de VW Kever en Karmann Ghia 
kregen met dit systeem meer 
warmte tot bij de inzittenden. 
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1

2

3

3

uitlaat cilinder 
4 op knalpot

We tonen hier opnieuw de 
plaatsen waar de cilinderkop-
penuitlaten gekoppeld wor-
den aan de knalpot. Dit be-
vestigt de erg korte weg dat 
de uitlaatgassen afleggen van 
cilinder naar de omgeving, in 
vergelijking met de waterge-
koelde motor vooraan.

Des te meer aandacht moet je 
dus hebben om een kwaliteits-
uitlaat te kiezen en deze goed te 
monteren. We tonen vervolgens 
de meest courante uitlaattypes 
die je zult vinden op de klassieke 
Volkswagen.
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Volkswagen uitlaattypes

Wij willen zeker niet proberen 
om nu een volledig overzicht te 
geven van alle types uitlaten die 
er over de jaren heen op de type 
1, type 3 en type 4 motor zijn 
gebruikt. De belangrijkste types 
worden hier zeker getoond, de 
andere uitlaattypes zijn soms 
gewoon een afgeleide met mini-
male aanpassingen.

Wil je meer weten over de ver-
schillende types luchtgekoelde 
VW motoren, dan raden we aan 
om Paruzzi Magazine 02 te le-
zen. Wij hebben ook een online 
applicatie om je motortype te 
bepalen.

Hierna volgt een kort overzicht, 
dit zal je een beetje op weg hel-
pen. Ga naar de Paruzzi webwin-
kel, en je weet direct wat er op 
de markt aan uitlaatonderdelen 
beschikbaar is.

Hierboven een standaard 
uitlaatdemper voor de type 1 motor 
(25 en 30 pk) voor de VW Kever en Bus. 
Op de Kever werd deze uitlaat tot en 
met juli 1955 gebruikt. Hieronder de 
uitlaatdemper die vanaf augustus 
1955 werd gebruikt.
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We beginnen met een overzicht 
van de verschillende types uit-
laatsystemen voor de type 1 mo-
tor. De eerste motoren werden 
uitgerust met een uitlaat met 
één uitlaatpijpje en een verwar-
mingssysteem met koellucht-
stroom zoals eerder gezegd.

We tonen hieronder een teke-
ning van zo'n systeem. Hieron-
der zie je ook de kachelpotten 
en de uitlaat. De overgang van 
één naar twee uitlaatpijpjes ge-
beurde voor de VW Kever in de 
zomer van 1955 zoals op de vo-
rige pagina wordt uitgelegd.

VW type 1 met type 1 motor - tot 1963

Hierboven een type 1 motor 
met 1 uitlaatpijpje (zonder 
absorptiedemperpijpje maar holle 
pijp) dat tot 06/1955 gebruikt werd, 
daarna werden het 2 uitlaatpijpjes 
zoals op de foto links.

Verwarming: warmtewisselaars (of 
kachelpot) met koelluchtstroom.
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Op de foto rechts de onderkant 
van een VW Kever van 1960, je her-
kent de uitlaat met twee uitlaat-
pijpjes en (omcirkeld) de kachel-
potten met het oude systeem met 
koelluchtstroom verwarming. 

Hierboven een kachelpot van het oude 
type gebruikt op de 25 en 30 pk motoren.

Hieronder een kachelpot van het oude 
type gebruikt op de 1200 cc type 1 
motoren tot en met december 1962
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kachelpot

knalpot

kachelpot

17Paruzzi Magazine 09

principe en types

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=kachelpot&klantauto=kever


1

Rechts tonen we een tekening van 
een enkelpoort type 1 motor. Je 
herkent deze motor aan de enkele 
inlaatcollector die de carburateur 
verbindt met de cilinderkop aan 
elke kant van de motor. De 
dubbelpoortmotoren hebben 
een dubbele inlaatcollector. In 
Paruzzi Magazine 03 geven we 
een beetje meer uitleg hierover. 
Dit ter informatie, maar het is niet 
zo belangrijk om te bepalen welke 
type uitlaat je nodig hebt.

Wat wel belangrijk is, is of je motor 
een enkele of een dubbele voor-
verwarming heeft. Ook hierover 
meer uitleg in Paruzzi Magazine 
03. We tonen hier even wat hier-
mee bedoeld wordt met deze te-
keningen. Nummer 1 is een enkel-
poort inlaatspruitstuk met enkele 
voorverwarming, nummer 
2 en nummer 3 zijn dub-
belpoort inlaatspruitstukken. 
Nummer 2 heeft een dub-
bele en nummer 3 een enkele 
voorverwarming.

VW type 1 met type 1 motor - vanaf 1963

Hierboven een enkelpoort type 1 motor 
met enkelvoudige voorverwarming. Deze 
motor heeft de nieuwere kachelpotten 
die aangesloten worden op de koele 
luchtstroom via de kartonnen slangen.
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2

3

Hierboven tonen we een uitlaat 
met een enkele voorverwar-
ming, je herkent dit aan de enke-
le opening aan beide kanten van 
de voorverwarmingsbuis.

Let dus goed op bij het aanko-
pen van een nieuwe uitlaat voor 
je klassieke Volkswagen, het kan 
zijn dat het motortype niet over-
eenkomt met het chassis van je 
VW, dus kijk even naar het type 
voorverwarming.
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Hier is een uitlaat te zien met twee openingen, 
voorzien dus om aan te sluiten op een motor met 
een dubbele voorverwarming. Rechts tonen we 
de onderkant van een 1303 van 1977.

kachelpot

knalpot
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kachelpot

knalpot

kachelpot
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De afstand tussen de twee aan-
sluitingen van de uitlaat met de 
twee kachelpotten kan verschil-
lend zijn (zie foto's rechts). De 
uitlaat werd in de loop der jaren 
aangepast, de hogere cilinderin-
houd had als gevolg dat de slag, 
en hiermee de breedte, van de 
motor (krukas) is groter gewor-
den en dus de uitlaat aangepast 
moest worden.

Let op bij de aankoop van een 
nieuwe uitlaat dat je het correcte 
model bestelt voor je motor. Het 
beste is om je motornummer 
te noteren om je ervan te ver-
zekeren dat je het juiste model 
aankoopt. Gebruik onze online 
applicatie om je motortype te 
bepalen.

Je merkte waarschijnlijk ook dat 
deze uitlaat (zie ook foto op de 
vorige pagina) een additionele 
kleine warmtewisselaar aan elke 
kant van de uitlaat heeft, deze 
warmtewisselaars  aangesloten 
op cilinderuitlaat 2 en 4 verwar-

men de “frisse lucht” die van het 
koelhuis afkomstig is, deze lucht 
wordt dan verder verwarmd 
door de kachelpotten die op 
cilinderuitlaat 1 en 4 wordt ge-
monteerd.
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De strenge emissienormen die 
de USA al vroeg in de jaren ze-
ventig oplegden aan de auto-
fabrikanten, verplichtten de 
autofabrikanten de carbu-
rateur te vervangen door 
injectiesystemen. De uitlaat 
werd ook aangepast met 
katalysator en andere ingewik-
kelde EGR systemen (exhaust gas 
recirculation).

De uitlaat op de tekening rechts 
is deze van een type 1 motor van 
een USA Kever met injectie. 

Hieronder is een uitlaat te zien 
voor een 1600 cc type 1 motor 
met injectie van oktober 1992 tot 
en met juli 2003.

VW type 1 met type 1 injectie
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De VW type 2 is de aan-
duiding voor alle VW 
Bussen. De eerste ge-
neraties, de Spijlbus en 
de Panoramabus hadden 
dezelfde type 1 motor 
dan de Kever. Op de 25 
en 30 pk Spijlbus werd 
deze uitlaat (1) gemonteerd 
met één uitlaatpijp (2) aan de 
rechtse kant, dezelfde uitlaat 
als op de Kever tot en met juli 
1955.

De Spijlbus tot einde productie 
en de Panoramabus tot en met 
juli 1970 kregen dan weer deze 
uitlaat (3) met de uitlaatpijp (4) 
aan de linkse kant, 
dezelfde uitlaat als de 
type 1 motor van de 1300 
cc, 1500 cc en 1600 cc.

De uitlaat eindpijp bij de 
verschillende bouwjaren 
was erg verschillend.

VW type 2 met type 1 motor
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De VW Bussen van de latere generaties 
werd uitgerust met een type 4 motor. De 
type 4 motor was krachtiger dan de type 
1 motor, hij was dan ook afkomstig van de 
grote luxe sedan, de VW 411/412, en werd 
later ook in de Porsche 914 ingebouwd in 
de viercilinder uitvoering van de sportwa-
gen uit Stuttgart. Later werd er een type 4 
motorlijn ontwikkeld specifiek voor de VW 
Bus. Hieronder (5) tonen we een voorbeeld 
van een uitlaat voor de type 4 Wasserboxer 
(WBX).

Alle uitlaattypes laten 
zien voor de VW Bus zou 
ons te ver leiden in dit 
magazine, ga naar de 
Paruzzi webwinkel om 
alle uitlaatonderdelen te 
bekijken.

VW type 2 met type 4 motor
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De type 3 motor is eigenlijk een type 1 motor 
die werd aangepast om te passen onder de mo-
torklep van de Notchback, Fastback en de Vari-
ant. De uitlaat is wel erg verschillend van deze 
van de type 1 motor, het aanbod van nieuwe 
uitlaten voor de type 3 motor is dan ook erg 
beperkt. De VW type 3 werd 1962 tot het begin 
de jaren zeventig gebouwd. Er zijn in die 10 jaar 
aanpassingen gebeurd wat betreft de uitlaat, 
de kachels en de uitlaatpijp. De twee middelste 
uitlaten (b en c) hebben een voorverwarmings-
aansluiting voor de voorverwarming van het 
inlaatspruitstuk, de andere twee niet. De twee 
bovenste uitlaten (a en b) hebben extra warmte-
wisselaars op cilinder 2 en 4, zoals bij sommige 
type 1 uitlaten het geval was. Hieronder een 
type 3 uitlaat zoals we die in onze webwinkel 
aanbieden.

VW type 3 met type 3 motor
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De type 4 motor werd origineel ontwor-
pen voor de VW 411 en later de VW 412. 
Deze type 4 motor werd ook gebruikt voor 

de Panoramabus en de T25/T3 
zoals eerder vermeld. Links zie je 
type 4 uitlaat voor de VW 411’s 
tot augustus 1969. De meeste 
van deze uitlaten zijn alleen nog 
in tweedehands te verkrijgen 
of als N.O.S. onderdeel van een 
oude voorraad. De uitlaat voor 
type 4 motoren van de VW Bus 
zijn dan wel weer makkelijker 
nieuwe te verkrijgen.

VW type 4 met type 4 motor

Conclusies

Er is voor sommige types mo-
toren erg veel aanbod, voor de 
type 3 en de VW 411/412 is het 
moeilijker om nieuwe onderde-
len te vinden. Waar je op moet 
letten bij de aankoop zijn de 
pasvorm, de kwaliteit en de dik-
te van het metaal en de kwaliteit 
van de verf. De uitlaat wordt zeer 
warm, vanwege de constructie 

van de motor. De 2de en de 4de 
cilinderuitlaat wordt direct ver-
bonden met de uitlaatpot zon-
der kachelpot of andere vorm 
van spruitstuk om de gassen af 
te koelen. We hebben alleen de 
standaard uitlaten laten zien, de 
originele modellen zeg maar, 
performance uitlaten zijn een 
heel ander verhaal.
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Wanneer je aan je klassieke 
Volkswagen werkt, zal je dit 
probleem wel ooit eens tegen-
komen; een bout van het car-
terdeksel draait niet echt lekker 
meer in de schroefdraad in het 
motorcarter. Hoe meer je pro-
beert, hoe erger het wordt. Er is 
te weinig spanning tussen car-
terdeksel en carter, met olielek-
kage tot gevolg. Vloeibare pak-
king gebruiken zal je een tijdje 
verderhelpen, maar dit is geen 
structurele oplossing.

De enige goede oplossing is om 
de schroefdraad in het motorcar-
ter te herstellen. Een klus voor 
een ervaren professional zal je 
zeggen, dat is waar, maar met dit 
artikel zou je het wel eens zelf 
kunnen doen.

Dit is wat ik dacht toen ik dit 
probleem tegenkwam met mijn 
luchtgekoelde motorfiets, eh ja, 
het is geen VW, maar een motor-
carter is een motorcarter toch?

Dus, het probleem is dat een 
schroefdraad in het carter be-
schadigd is. Dit kan gebeuren 
omdat een bout er scheef inge-
draaid werd, of te strak. Het ge-
bruik van een momentsleutel is 
erg belangrijk bij het vastzetten 
van motoronderdelen. We bepa-
len de diameter van de schroef-
draad door de bout te onderzoe-
ken die erin moet, in ons geval 
gaat het om een M6 bout.

Er bestaan schroefdraadrepa-
ratiesets voor alle schroefdraad 
diameter.

Gereedschap
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Deze set (1) hebben we van de 
fabrikant Helicoil ®. Het bestaat 
uit een scherpe metaalboor (2), 
een draadtap (3), een speciaal 
gereedschap (4) om de nieuwe 
schroefdraad of Helicoil ® insert 
(5) te bevestigen en een pen om 
de meeneemlip te breken.

Het is erg belangrijk dat de ge-
bruikte metaalboor erg scherp is. 
Het gebruiken van deze nieuwe 
set garandeert een vlotte instal-
latie van de nieuwe schroef-
draad.
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Het eerste wat je moet doen is 
de diepte van het gat bepalen, 
dit om te vermijden dat je te 
diep zou boren in het carter. Dit 
zou onherstelbare schade toe-
brengen aan de motor.

Voorbereidingen
We gebruiken hiervoor een mi-
crometer, we meten een diepte 
van 19,34 mm. We kleven wat 
isolatietape rond de metaalboor, 
zo markeren we de maximale 
diepte die we mogen boren.
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De oude schroefdraad is bescha-
digd, je moet deze dus uitboren 
met een overmaat. Dat doe je 
met de meegeleverde metaal-
boor. Let op, deze is erg scherp. 
Gebruik een boormachine die je 

in snelheid kunt af-
stellen, je mag geen 

te hoge snelheid ge-
bruiken. We gebrui-
ken fijne olie op de 

boor om het vastlo-
pen te vermijden. Op 

de foto rechts hebben 
we de isolatietape ver-

wijderd en vervangen 
door een markering met 

permanente viltstift.

Zorg ervoor dat de boor lood-
recht op de schroefdraad geposi-
tioneerd wordt! Boor niet te diep 
om het carter niet te beschadi-
gen. Eenmaal de schroefdraad 
uitgeboord is, maak het gat 
schoon. Je kunt nu de nieuwe 
schroefdraad tappen met het 
draadtapgereedschap.

Voorzie de draadtap ook met wat 
fijne olie, dat werkt makkelijker. De 
schroefdraad tappen doe je best in 
één keer, dus niet de draadtap er 
terug uitdraaien en opnieuw star-
ten. Dit gereedschap zal het ijzer-
vijlsel evacueren via uitsparingen 
zoals je op de foto ziet.

Tapgat uitboren
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Gebruik een nieuwe schroef-
draad (insert) met de gewenste 
lengte. In onze set worden ze ge-
leverd in lengtes van 6, 9 en 12 
mm. Voor onze toepassing is 12 
mm noodzakelijk. Wij gebruiken 
speciale lijm van Loctite ® op de 
nieuwe schroefdraad, en plaat-
sen deze dan op het speciale ge-
reedschap. Draai deze voorzich-
tig in de uitgeboorde opening in 
het carter.

Draad tappen
Zorg ervoor dat de nieuwe 
schroefdraad diep genoeg zit. 
Bij onze carter kregen we één 
schroefdraad niet diep genoeg, 
we moesten een stukje afknip-
pen en dan wat afslijpen. 
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1. tapgat uitboren
2. draad tappen
3. insert aanbrengen
4. insert inbouwen
5. meeneemlip breken

We zien alle stappen beschreven 
in de handleiding die meegele-
verd wordt door Helicoil®.

De nieuwe schroefdraad heeft 
aan de achterkant een lipje 
(meeneemlipje). Deze dient om 
grip te hebben bij het plaat-
sen van dit schroefdraad. Na de 
plaatsing moet deze lip verwij-
derd worden  om de bout erdoor 
te kunnen laten gaan. Daarvoor 
is er een pen meegeleverd in de 
Helicoil® set. Met een hamer en 
deze pen kan je de meeneemlip 
stukduwen (stap 5 in de handlei-
ding).

Zo, sinds de 
schroefdraad 
werd vervan-
gen op mijn 
motor lekt 
de carterpan 
niet meer, de 
beloning voor 
een halve dag 
werk. 

Afwerken
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De koppeling is een belangrijk 
mechanisch onderdeel van je 
klassieke Volkswagen. Het com-
pleet systeem met koppelings-
plaat (1), drukgroep (2), de druk-
lager (3), vliegwiel (4), prise-as 
(5) en koppelingspedaal moet 
in goede staat zijn en goed af-
gesteld. We hebben in Paruzzi 
Magazine editie 06 het principe 
en de onderdelen van het kop-
pelingssysteem uitgelegd.

Koppeling concept
We zullen ons concentreren op 
de uitbouw en de inbouw van 
de koppelingsplaat, de druk-
lager en de drukgroep in deze 
editie. Hieronder tonen we het 
geheel van vliegwiel, drukgroep 
en druklager. De koppelings-
plaat is te zien op de foto rechts, 
het zit tussen de drukgroep en 
het vliegwiel.
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Het is mogelijk dat niet alle 
onderdelen getoond in dit artikel 
identiek zijn aan deze in je VW, 
dat is niet erg, het principe is 

hetzelfde voor alle VW's. 
Het grote verschil zal je 

zien bij de druklager. 
Lees editie editie 06 

om hierover meer 
te weten. Op de 
foto hierboven 
bijvoorbeeld 
tonen we een 
versnellingsbak 

met geleidebus (7), 
deze geleidebus is 

niet altijd aanwezig.

21

De prise-as (5) is de as die uit de ver-
snellingsbak (6) komt en in de cen-
trale opening van de koppelingsplaat 
past. De prise-as zal de koppelings-
plaat laten roteren om zo de rota-
tiebeweging van de motor over te 
brengen op de versnellingsbak. Meer 
details over het principe van de kop-
peling kan je lezen in editie 06 van dit 
Magazine.

5

6

7
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Koppeling uitbouwen
Om de koppeling uit te bouwen 
moet je eerst de motor van je 
VW uitbouwen. Dit is een werkje 
dat je het beste met z'n tweeën 
uitvoert. Je wil absoluut vermij-
den dat je schade aanricht aan je 
versnellingsbak of motor.  Het is 
ook veiliger en gezelliger toch?

Het vervangen van de koppe-
lingsonderdelen is erg gelijk-
aardig bij alle klassieke wagens. 
We tonen in dit artikel hoe je dat 
doet bij een type 1 motor in een 
VW Kever. Eenmaal je dit onder 
de knie hebt, is het vervangen 
van een koppeling op een ander 
model erg vergelijkbaar.

38 Paruzzi Magazine 09

Motor#27



3

6

De koppeling wordt zichtbaar na 
het uitbouwen van de motor, we 
tonen de voorkant van de motor 
op de linkse pagina (achterkant 
is de kant van de motorklep, 
voorkant is de kant die aan de 
versnellingsbak vastzit). De druk-
groep (2) is bevestigd aan het 
vliegwiel (4).

Tussen het vliegwiel en de druk-
groep zit de koppelingsplaat 
(niet zichtbaar op de foto op 
pagina 38). Aan de kant van de 
versnellingsbak zal je de drukla-
ger (3) vinden. De versnellings-
bak blijft, om de koppeling te 
vervangen, bij de luchtgekoelde 
Volkswagen ingebouwd.
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Vliegwiel blokkeren

Zorg ervoor dat de motor op een 
stabiele ondergrond staat, bij-
voorbeeld op een harde onder-
grond of een werktafel. Blokkeer 
het vliegwiel van je motor met 
het speciaal gereedschap (6) dat 
we rechts tonen.

Dit gereedschap past in één 
van de gaten aan de boven-
kant, waar de bouten van de 
motor passen, of op één van de 
draadeinden aan de onderkant. 
Het aantal tanden op het vlieg-
wiel is verschillend op een oude 
6 V motor of een jongere 6 V en 
12 V motor. Het vliegwiel met 
109 tanden is voor de oude 6 V 
motor en 130 tanden voor  de 
jongere 6 V en 12 V motor (type 
1 motoren). Dit gereedschap 
past op beide types vliegwielen, 
elke kant van dit gereedschap 
past op een ander type vlieg-
wiel. Nu ben je klaar om de druk-
groep los te maken.

6
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Drukgroep uitbouwen

De drukgroep is met zes bouten 
(foto hierboven) bevestigd aan 
het vliegwiel, deze bouten zit-
ten onder de spanning van de 
koppelingsdrukveren of diafrag-
maveren. Maak deze zes bouten 
geleidelijk los, dus niet één bout 
helemaal los en dan de volgen-
de. Maar, elke bout een slag los-
maken en dan de volgende bout 
een slag, en zoverder.

Hierboven de achterkant van de 
drukgroep, je ziet de veren die 
voor de nodige druk zorgen op de 
koppelingsplaat.
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Wanneer de drukgroep (2) ver-
wijderd is, kan je de koppe-
lingsplaat (1) wegnemen (foto 
hieronder). Controleer de koppe-
lingsplaat op slijtage. Wanneer 
deze (frictie)plaat vet of vuil is, 
blinkt of gebarsten, dan moet je 
deze vervangen. Ook wanneer 
het frictiemateriaal bijna zo ver 
is ingesleten dat de metalen be-
vestigingen aan de oppervlakte 
komen (fotopagina 43).

Net als bij remvoeringen, die ge-
voelig voor olie en vet zijn, moet 
men ook bij werkzaamheden 
aan de koppeling voorzichtig 
te werk gaan. In principe moet 
men de voering nooit met de 
hand aanraken, omdat hierop al-
tijd wel olie- of vetsporen zitten. 
Vetsporen, die eenmaal op de 
voering zijn terecht gekomen, 
moet men niet door uitwassen 
proberen te verwijderen. Olie en 
vet zullen door het wasmiddel 
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in de voering trekken en treden 
bij verwarming er weer uit. Olie- 
of vetsporen kan men het beste 
met schuurpapier verwijderen.

Let op, de oude koppelingspla-
ten bevatten asbest!!!

Wees voorzichtig bij het uitbou-
wen van een koppeling van een 
oude VW, misschien zit de origi-
nele koppelingsplaat er nog in, 
het stof van deze koppeling is 
erg schadelijk.

Bij het uitbouwen van de mo-
tor vervangen wij altijd alle 
onderdelen van de koppeling 
(druklager, koppelingsplaat en 
drukgroep). Je kunt de oliekeer-
ring van het vliegwiel nu ook 
vervangen indien je sporen van 
olie ziet. We behandelen de uit-
bouw van het vliegwiel in één 
van de volgende edities van dit 
Magazine. Je bouwt de motor 
niet elke dag uit, een nieuwe 
koppeling monteren eenmaal de 
motor uitgebouwd is een kleine 
moeite.
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Koppelingsonderdelen

Er zijn verschillende types kop-
pelingsplaten en drukgroepen 
gebruikt op de klassieke Volks-
wagens. Onze webwinkel toont 
bij elke koppeling een tabel 
met alle mogelijkheden. 

Koppelingsplaat
De diameter van de koppelings-
plaat is verschillend afhankelijk 
van het type motor en/of bouwjaar. 
Dit heeft te maken met de diameter 
van het vliegwiel van de motor. Let 
op! De motor kan in de loop der ja-
ren vervangen zijn, het chassisnum-
mer van je VW is niet voldoende om 
te bepalen welke koppelingsplaat 
je nodig hebt. Het motornummer 
is ook niet bepalend, mogelijk is er 
ooit een ander vliegwiel gemon-
teerd. Dus, de enige zekere ma-
nier is om de koppelingsplaat te 
meten na het uitbouwen van de 
motor, deze moet passen in de 
uitsparing in het vliegwiel zoals 
op pagina 42 getoond. Er bestaan 
koppelingsplaten van 180 mm, 200 
mm, 215 mm en 228 mm.

Hieronder en hierboven een 
koppelingsplaat met diameter 
180 mm, deze past op de type 1 
motoren met 25 of 30 pk, of de 1200 
cc, 1300 cc tot en met 1980 of de 
type 3 motor tot en met juli 1962. 
Jouw originele koppelingsplaat kan 
er anders uitzien.
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De originele koppelingsplaat 
laat het snel afweten bij off-road 
en race activiteiten, deze is niet 
bestand tegen de hoge 
warmteontwikkeling die 
vrijkomt door intensief 
gebruik en zal daarom 
snel slijten. Speciaal voor 
deze doeleinden zijn er 
Feramic koppelingsplaten 
ontwikkeld. Door de snelle aan-
grijping en het missen van ve-
ren zijn deze koppelingsplaten 
minder geschikt voor normaal 
straatgebruik.

Deze sterkere koppelingspla-
ten worden in combinatie met 
versterkte drukgroepen ge-
monteerd. De originele 
drukgroep drukt met een 
kracht tussen de 380 en 420 
kg tegen het vliegwiel. Deze 
versterkte drukgroepen heb-
ben een bereik van 771 kg tot 
en met 1179 kg. Raadpleeg onze 
webwinkel voor alle informatie 
over deze drukgroepen.
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Drukgroep
Wat de drukgroep betreft is het 
verhaal identiek aan deze van 
de koppelingsplaat. Je moet een 
drukgroep gebruiken die past 
bij de koppelingsplaat en bij het 
vliegwiel van de motor.

Zoals uitgelegd op de vorige pa-
gina bestaan er standaard kop-
pelingsplaten en drukgroepen 
maar ook "performance" of ster-
kere onderdelen.

Alle drukgroepen zijn voorzien 
van drukvingers (diafragma), 
het is goed mogelijk dat je oude 
drukgroep er anders uitziet 
(voorzien van drukarmen), dit 
is geen enkel probleem zolang 
de diameter klopt. Diafragma 
drukgroepen zijn moderner en 
koppelen gelijkmatiger dan de 
oudere typen met drukarmen. 
Let op dat de correcte drukla-
ger wordt gebruikt die past bij 
de drukgroep voor jouw VW. Je 

kunt kiezen voor een com-
plete set, dan ben je zeker 

dat alles bij elkaar hoort.
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Vaste druklager

Zwevende druklager

Druklager
Vervang altijd de druklager sa-
men met de drukgroep en de 
koppelingsplaat. Er zijn twee ty-
pes druklagers gebruikt bij onze 
VW, de zwevende druklager en 
de vaste druklager. We hebben 
in Paruzzi Magazine editie 06 pa-
gina 20 het verschil uitgelegd.

Op de foto rechts 
zie je de zwevende 
druklager die werd 
gebruikt op de ou-
dere motoren (voor 
1971). Hieronder zie je 
de vaste druklager ge-
bruikt op de jongere motoren.

Bij de systemen met 
vaste druklager wordt 
er een geleidebus 
(foto rechts) ge-
bruikt. We tonen zo'n 
geleidebus gemon-
teerd op pagina 37.
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Koppeling inbouwen
Je hebt nu alle nieuwe onderde-
len in huis om aan het inbouwen 
van je koppeling te beginnen. 
Zorg ervoor dat je in een vetvrije 
omgeving werkt, gebruik schone 
werkhandschoenen. Het minste 
vet aanwezig op de koppelings-
plaat of drukgroep zal de wer-
king van je koppeling negatief 
beïnvloeden.

Als eerste handeling, voorzie de 
binnenkant van de vliegwiel-
bout met wat koppelingsvet, dit 
is speciaal vet dat bestand is 
tegen hoge temperaturen. 
Dit vet is ook weinig vloei-
baar. Breng hetzelfde vet 
aan op de prise-as van de 
versnellingsbak. Wees 
zuinig met dit vet, 10 mg 
is voldoende voor één 
montage.

De koppelingsplaat 
moet nu gecen-
treerd worden in de 
vliegwielbout, daar-

voor bestaan er gereedschappen 
om als het ware de prise-as na te 
bootsen. Dit gereedschap be-
staat in verschillende formaten, 
voor de type 1/type 3 motoren 
en voor de type 4 motor. De be-
doeling is dat je dit gereedschap 

Vliegwielbout

Prise-as
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Richtgereedschap

samen met de koppelingsplaat 
in de vliegwielbout schuift, voor-
dat je de drukgroep monteert. 
We leggen dit uit op de volgen-
de pagina.

We tonen op de foto hieronder 
hoe je het richtgereedschap/
centreerpen positioneert. Je kan 
zo de koppelingsplaat niet ver-
keerd monteren.

Eenmaal de koppelingsplaat op 
zijn plaats, netjes gecentreerd 
met de centreerpen, kan je de 
drukgroep monteren.
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Draai de zes bouten er één voor 
één kruisgewijs een beetje in, 
zeker niet elke bout apart er he-
lemaal in draaien, daarvoor is de 
weerstand van de drukgroep te 
groot. Eenmaal elke bout er bij-
na in zit, kan je ze definitief vast-
zetten met een aanhaalmoment 
van 25 Nm.

De oude drukgroep kan op-
nieuw gebruikt worden indien 
deze geen abnormale slijtage 
vertoont. Wanneer wij de histo-
riek van de wagen niet kennen, 
vervangen we de drukgroep 
samen met de koppelingsplaat 
en druklager. De drukgroep zal 
het maar laten afweten enkele 
weken na het inbouwen van de 
motor.

6X
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Uiteindelijk monteer je de druklager op de 
prise-as van de versnellingsbak. Zoals eerder 
vermeld, er bestaan twee types druklagers, 
de zwevende en de vaste druklager (foto 
links). Bij de vaste druklager wordt een 
druklagergeleidebus gebruikt zoals op 
pagina 47 getoond wordt en op de foto links. 
Na het inbouwen van de motor, moet je 
nog de vrije slag van het koppelingspedaal 
afstellen. We hebben dit kort besproken in 
editie 06. We leggen dit in detail uit in een 
volgende editie van dit Paruzzi Magazine.

Als afsluiter, deze gedetail-
leerde tekening uit een VW 
handboek, het toont hoe 
één en ander in elkaar past. 
Duidelijk wordt dat je bij het 
inbouwen van de motor je 
erg voorzichtig tewerk zult 
moeten gaan om de prise-as 
van de versnellingsbak in de 
vliegwielbout te duwen.

2. druklager
3. prise-as (primaire as)
4. drukgroep
10. naaldlager van vliegwielbout
11. koppelingsplaat
12. vliegwiel

Versnellingsbak

Geleidebus

Krukas
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