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Motor#46

De luchtgekoelde Volkswagen 
is een ingenieus ontwerp, maar 
niet alle werkzaamheden kun-
nen uitgevoerd worden met in-
gebouwde motor, helaas. Soms 
is het ook veel comfortabeler 
werken met de motor op de 
werktafel ophangend aan een 
motorsteun.

Er wordt weleens gezegd dat je 
een luchtgekoelde motor in een 
kwartier uit kunt bouwen, neem 
dat maar met een korreltje zout. 
Indien de motor recent werd 
uitgebouwd is de genoemde 
recordtijd echt wel mogelijk, 
mits wat ervaring. Indien je een 
VW hebt met een oudere goed 
gebruikte motor zal het verwij-
deren van de motorbeplating 
moeilijk verlopen, met uitge-
bouwde motor loopt alles vlot-
ter, je kunt overal goed bij.

We zullen ons in deze editie be-
perken tot het uitbouwen van 
de motor.

Introductie
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de motor uitbouwen

De motor is het makkelijkst uit te 
bouwen bij de oudste VW types. 
Bij de jongere VW's zijn er meer 
kabels, meer componenten en 
is er minder plaats onder de 
motorkap. De injectiemotor en 
de automaat zijn dan weer een 
klasse apart.

Het voordeel dat je hebt door 
de motor uit te bouwen is dat 
je goed kunt zien of er andere 
onderdelen aan vervanging toe 
zijn, en je kunt alles monteren 
zoals het hoort. Wel, we laten je 
zelf beslissen of je de motor uit-
bouwt of niet, maar voor sommi-
ge werkzaamheden heb je geen 
keuze; om o.a. de koppeling, de 
vliegwielkeerring, de druklager, 
de oliepomp te vervangen kan 
je de motor best uitbouwen. 

Maar, vergeet niet dat het veilig 
moet blijven. Volg de adviezen 
in dit artikel nauwkeurig om on-
gelukken te voorkomen, je werkt 
uiteindelijk met een massa van 
bijna 1 ton boven je.
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De werkwijze voor het uitbou-
wen van een VW Boxermotor is 
voor alle luchtgekoelde VW ty-
pes erg vergelijkbaar. Hoe jonger 
de VW hoe meer onderdelen je 
zult moeten losmaken. Indien je 
de motor van een standaard VW 
Kever kunt uitbouwen, kan je dat 
ook bij andere modellen, mits 
een beetje nadenken.

Hoe jonger de wagen, hoe meer 
elektrische kabels. Injectiemoto-
ren hebben meer aansluitingen 
voor de sturing en de sensoren. 
VW's met  automaat hebben ex-
tra vacuümslangen.

Dit artikel zal de standaard Kever 
en Karmann Ghia bespreken met 
Type 1 motor met enkele carbu-
rateur en manuele versnellings-
bak. Het uitbouwen van een mo-
tor van een Bus (Type 2), van een 
Type 3 of Type 4 verschilt een 
klein beetje van de Type 1 motor.
Wil je meer weten over de VW 
types, raadpleeg dan editie 01.

VW types VW Type 1

VW Type 2

VW Type 3

VW Type 4

http://www.paruzzi.com/magazine/nl/01/
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de motor uitbouwen

Voorbereidingen
De motor van een luchtgekoelde 
VW uitbouwen verloopt veel 
makkelijker wanneer je gebruik 
kunt maken van een brug of 
een smeerput. Helaas is dit niet 
aanwezig in een doorsnee lief-
hebbers werkplaats. Hadden we 
allemaal maar zo'n authentieke 
werkplaats zoals op deze foto...

We zullen daarom onze uitleg 
doen in de veronderstelling dat 
we enkel beschikken over een 
hefkrik en assteunen. Wij raden 
aan om twee hefkrikken van 
minimum 1 ton elk ter beschik-
king te hebben, voornamelijk uit 
veiligheidsoverwegingen.
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Een motor alleen uitbouwen kan 
je indien je ervaring hebt. Maar 
zelfs voor een ervaren monteur 
is alleen werken aan het uit- of 
inbouwen van een motor moei-
lijk en gevaarlijk.

Bij het lostrekken van de motor 
uit de versnellingsbak durft deze 
wel eens naar links of rechts te 
“kantelen”. De motor netjes voor 
de prise-as positioneren bij het 
inbouwen valt tegen als je alleen 
bent. De foto toont een kri-
tisch moment bij zowel het 
uitbouwen als het inbou-
wen, de prise-as niet be-
schadigen is de boodschap. 
Dus, doe dit met z'n tweeën, 
't is ook gezelliger, je hebt altijd 
iemand om koffie te zetten. Doe 
het niet op een haastje.

Gebruik beschermende werk-
handschoenen wanneer je met 
mechanische onderdelen bezig 
bent. Draag beschermende werk-
schoenen. Kruip nooit onder een 
auto die alleen door een hefkrik 
wordt omhooggehouden.
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Elk type VW moet je op de 
door Volkswagen aange-
geven plaats opkrikken, 
we verwijzen naar editie 
03. Gebruik de schaarkrik 
niet die meegeleverd 

wordt met je VW, 
deze is niet stabiel 
genoeg om een 
motor in- of uit te 
bouwen.

Om dit artikel te 
schrijven zijn wij bij 

ervaren monteurs 
langsgeweest. We vroe-

gen hen om met basisge-
reedschap de motor van 

een Kever uit te bouwen, 
geen brug of smeerput ter 
beschikking. Back to ba-
sics dus, zoals de meeste 
onder ons het moeten 
doen.

De uitleg die volgt is voor 
de Kever op de foto. Het 
kan een beetje anders zijn 
voor jouw VW, maar dat 
zal wel meevallen.

http://www.paruzzi.com/magazine/nl/03/#p=6
http://www.paruzzi.com/magazine/nl/03/#p=6
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motorolie aftappen

Het staat wel nergens in de 
Volkswagen werkplaatshand-
boeken beschreven, maar de 
olie uit de motor laten vloeien 
voordat je aan deze klus begint 
is aangeraden. Laat de motor 
eerst warmdraaien om de mo-
torolie dunner te laten worden. 
Het is niet echt nodig, maar wan-
neer je de motor uitbouwt en hij 
hangt wat scheef of er is een lek 
aan de stoterstangpijpjes dan 
zou de vloer van je garage on-

1

der de olie kunnen zitten indien 
de motor nog zijn volle lading 
olie heeft. Geloof me, motorolie 
aftappen is dan een kleine klus 
in vergelijking. We bespreken het 
thema olie verversen in een vol-
gende editie. Dit lijkt een banale 
ingreep, maar geloof mij, veel Ke-
vermotoren lekken olie omdat dit 
niet goed uitgevoerd wordt. Op 
de foto zie je dat we de motorolie 
laten wegvloeien door de kleine 
moeren los te maken en niet de 
centrale bout (deze is niet altijd 
aanwezig). De centrale bout was 
op deze motor vastgeroest.

Indien je rondvraagt zullen er 
andere technieken voorgesteld 
worden om de motor uit te 
bouwen, waardoor je "sneller" 
kunt werken. Wij gaan ervanuit 
dat je de lak, de carrosserie, de 
motoronderdelen en het carter 
van je VW niet wil beschadigen. 
Soms wordt ook voorgesteld 
om de motorklep uit te bouwen, 
maar dat is echt niet nodig.
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accu loskoppelen

De eerste handeling bij elk type 
VW is om de massaklem (of mas-
sastrip) van de accu los te maken 
om kortsluitingen te voorkomen. 

Niet lui zijn, doe dit gewoon!

Ik heb een VW Bus motor in 
brand zien vliegen in mijn werk-
plaats. Een vriend wou aan zijn 
Bus werken en gebruikmaken 
van mijn gereedschappen, een 
leraar elektriciteit, vreemd dat ie-
mand met die kennis toch te lui 
was om de accu te ontkoppelen. 

Raadpleeg een VW werkplaats-
handboek of de handleiding 
geleverd met je VW om te weten 
waar de accu gemonteerd is. Bij 
de VW Kever is de accu altijd on-
der de achterbank gemonteerd, 
bij de Karmann Ghia onder de 
motorklep. Bij andere luchtge-
koelde VW's kan de accu onder 
de chauffeursstoel te vinden zijn.

2

Attentie!
accu loskoppelen
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luchtfilter

Je zult de luchtfilter moeten 
uitbouwen, deze is te hoog en 
zal in de weg zitten om de motor 
onder de Kever te schuiven. In-
dien je motor is uitgerust met een 
oliebadluchtfilter, zoals op de foto 
hieronder, dan biedt het uitbou-
wen nog het extra voordeel dat er 
geen olie kan gemorst worden.
Het uitbouwen van de luchtfilter 
is niet nodig bij de Type 3 of Type 
4 motoren. Bij de Type 1 VW 1500 

3

moet je de Bowdenkabel (hieron-
der) van de warmeluchtregeling 
losnemen. Dit is een kabel verge-
lijkbaar met de koppelingskabel.

Bowden

TIP!
de voorkant van de motor is de 
kant van de versnellingsbak, 
de achterkant van de motor is 

de kant van de motorklep
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de motor uitbouwen

Bij de Karmann Ghia met 1500 
en 1600 motor zal je de verbin-
dingsslang tussen zuigbuis van 
carburateur en luchtfilter (foto 
hierboven) alsmede de warme-
luchtaftapslang van luchtfilter 
moeten lostrekken.

Bij onze Kever op de foto's (foto 
rechts) is een niet standaard 
luchtfilter gemonteerd, deze is 
zo klein dat onze ervaren mon-
teurs deze laten zitten voor het 
uitbouwen van de motor. 

verbindingsslang
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elektrische kabels

De motor heeft elektrische 
stroom nodig om te functio-
neren. Hij is verbonden met de 
kabelboom middels de kabel-
bundel links onder de motorklep 
(1). Hierin zitten de kabels die 
naar de dynamo/alternator (2), 
bobine (3), oliedrukschakelaar 
(4) en carburateur (5) (indien er 
een elektrische choke aanwezig 
is) lopen.

4

Je zult al de genoemde klem-
men moeten losmaken om de 
motor te ontkoppelen van de ka-
belboom. 
Er is geen enkel gevaar op kort-
sluiting omdat je de massaklem 
van de accu hebt losgemaakt, 
toch?
Gebruik gekleurde stickers om 
te onthouden welke kabel waar 
hoort, en maak de nodige foto's.

2
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de motor uitbouwen

gaskabel aan gasklep carburateur

Maak de gaskabel aan de car-
burateur los (6). Voorlopig ge-
woon losmaken, straks zullen we 
de gaskabel uit de geleidebus/
doorvoerbuisje (7) lostrekken 
wanneer de Kever opgekrikt is. 
De foto hieronder is van een 
1200 motor van 1960. Jouw mo-
tor zal er waarschijnlijk anders 
uitzien.

Door de carburateur los te ma-
ken van de inlaatcollector win 
je heel wat in de hoogte, het zal 
het uitbouwen van de motor 
makkelijker maken.  Onze erva-
ren monteurs verkiezen om de 
carburateur te laten zitten. Met 
de carburateur verwijderd, zal je 
minder moeten wringen om de 
motor eruit te halen.

5 6

7
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bovenste moeren

De Type 1 motor wordt beves-
tigd op vier punten. We hebben 
dit uitgelegd in editie 13. Je mag 
nu de bovenste twee moeren 
losmaken, die vindt je door ach-
ter het koelhuis te kijken (foto 
hieronder). Het is moeilijk be-
reikbaar, ik weet het, met enkele 
jaren ervaring vind je deze moe-
ren blindelings.

7

Vanaf augustus 1970 is links bo-
ven in het carter een kraagmoer 
geperst. Er is geen losse moer, 
maar de moer is op het carter 
gelast. Bij deze uitvoering moet 
de bevestigingsbout vanaf de 
versnellingsbakkant worden los-
gedraaid. Je zult dus bij dit type 
VW alleen de rechtse moer kun-
nen losmaken, de linkse bout zal 
je straks pas kunnen losmaken.

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/13/#p=22
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de motor uitbouwen

Geen schrik, zelfs met twee moe-
ren losgemaakt, zal de motor 
netjes blijven zitten.

Links tonen we een foto uit de 
originele VW handleiding, je ziet 
de achterkant van het koelhuis. 

Links onderaan is onze testmo-
tor, deze staat los op onze werk-
bank om een en ander beter te 
kunnen tonen.

moer rechts

moer links

moer links

moer rechts
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Motor#46

auto heffen8

Zoals eerder gezegd is het be-
ter met twee hefkrikken. De 
eerste gebruik je om de wagen 
aan de achterkant op te heffen, 
de tweede om de motor te on-
dersteunen. We hebben onder-
vonden dat het handig is om de 
hoogte van de wagen te kunnen  
aanpassen terwijl je de motor 
uitbouwt of inbouwt.

Onze ervaren monteurs stelden 
twee mogelijke technieken voor. 

Bij een eerste techniek wordt 
de Kever aan één kant opgetild 
op de plaats zoals getoond op 
pagina 8 van editie 03. De wa-
gen staat dan schuin op twee 
wielen en de motor wordt er 
langs de zijkant uitgeschoven. 
Met een sterk stuk karton onder 
de motor wordt het schuiven 
makkelijker. Je zou de hefkrik 
kunnen vervangen door een as-
steun, indien je maar één hefkrik 
in huis hebt.

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/03/#p=8
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de motor uitbouwen

Op de foto's krijg je een indruk 
van deze techniek. Ik denk de 
meest gebruikte door VW lief-
hebbers, ook de meest voor de 
hand liggende. Met de handrem 
ingeschakeld is de wagen sta-
biel, het nadeel van deze tech-
niek is dat de auto schuin staat 
en er is erg weinig plaats om de 
motor langs opzij er vanonder 
te schuiven. Het vereist ook het 
gebruik van een hefkrik met een 
grote tilhoogte (zie editie 03).

Doe dit op een vlakke vloer! De 
stabiliteit van de wagen is uiterst 
belangrijk bij deze klus.

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/03/#p=6
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Bij de tweede techniek wordt 
de Kever in het midden van het 
chassis opgekrikt en ondersteunt. 
De wagen blijft netjes horizon-
taal en je kunt op deze manier 
de achterkant veel hoger optil-
len om de motor uit te bouwen. 
Ook deze keer is het gebruik van 
een hefkrik met grote tilhoogte 
vereist. We tonen op de foto op 
pagina 19 waar je de hefkrik kunt 
positioneren, gebruik makend 
van een houten balk tussen het 
chassis en de hefkrik.

Twee assteunen kunnen ingezet 
worden om extra stabiliteit te 
geven (foto pagina 19). De twee-
de techniek geniet onze voor-
keur, het is veiliger werken en de 
auto blijft netjes horizontaal wat 
het uitbouwen en inbouwen van 
de motor makkelijker maakt. Let 
op, je kunt de wagen niet mobili-
seren met de handrem!
Nu kan je de onderkant van je 
VW makkelijk bereiken. Kijk nog 
eens na of de wagen goed sta-
biel is voordat je eronder kruipt.
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de motor uitbouwen

hefkrik met houten balk assteun

assteun

benzineslang9

Zoek de benzineslang die van 
de benzinetank komt en richting 
benzinepomp loopt. Onderaan 
de wagen links zal je die benzi-
neslang zien. Knijp de slang af 
met een speciale knijper (foto 
rechts). Kijk of de slang niet ver-
hard is, bij het dichtknijpen zal 
een verharde slang breken, in-
dien nodig de slang vervangen.
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kachels10

Beide kabels van de kachelpot-
ten (verwarmingskleppen van 
de warmtewisselaars) mag je nu 
losmaken. Alsook de klemmen 
van verwarmingsslangen aan de 
kant van de kachels losmaken.

kachelkabel

kachelkabel

kachelkabel

kachelslang

kachelslang
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de motor uitbouwen

gaskabel doorvoerbuis onderste moeren11 12

De gaskabel heb je in stap 5 al 
losgemaakt van de gasklep van 
de carburateur. Onderaan de Ke-
ver kan je nu de gaskabel uit zijn 
geleidebuis (doorvoerbuis) trek-
ken. De geleidebuis (losse foto 
hieronder) is een metalen on-
derdeel die ervoor zorgt dat de 
gaskabel vloeiend over en weer 
kan bewegen door het 
motorplaatwerk 
heen.

Je kunt nu de onderste moe-
ren waarmee de motor wordt 
vastgehouden aan de versnel-
lingsbak losdraaien. De motor 
zal er niet uitspringen, althans, ik 
heb dat nog nooit meegemaakt. 
Maar het is geen overbodige 
veiligheidsmaatregel om een 

tweede hefkrik met rubberen 
blokje onder het motorcarter 

te plaatsen. Je mag deze centre-
ren op het olievuldeksel. 
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De motor moet nu naar achter 
worden getrokken, uit de prise-
as. Het helpt om de motor een 
klein beetje op te tillen zodanig 
dat die niet meer op de onderste 
draadstangen steunt maar vrij-
loopt. Trek aan de hefkrik zo-
danig dat de motor naar achter 
beweegt (1). Doe dat totdat de 
prise-as helemaal uit de motor 
is verwijderd. Dat kan je zien als 

motor uitbouwen13

je onder de auto kruipt, het is 
handig om dit met twee te doen 
zoals eerder gezegd. Het lostrek-
ken van de motor kan soms wel 
erg moeilijk gaan, dit gebeurt bij 
motoren die al lang niet meer 
uitgebouwd zijn, wees geduldig 
en voorzichtig. Indien je onder-
vindt dat het erg moeilijk gaat, 
laat de auto dan zakken en steu-
nen op zijn wielen, het is veiliger.

1
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Attentie!
prise-as, koppelingsplaat en 
drukgroep niet beschadigen

Wees extra voorzichtig om de 
motor niet te laten zakken voor-
dat de prise-as helemaal vrij is. 
In editie 09 hebben we een teke-
ning getoond waarin je ziet hoe 
de prise-as door de koppelings-
plaat loopt en steunt in de vlieg-
wielbout. Bij het lostrekken van 
de motor moet je ervoor zorgen 
dat de prise-as horizontaal blijft 
om niets te beschadigen.

Wanneer je voelt (en voorname-
lijk ziet, foto 2) dat de prise-as 
voorbij de drukgroep is ge-
schoven dan mag je de motor 
voorzichtig laten zakken (3). Een 
goed werkende  hefkrik is han-
dig op dit cruciaal moment, zo-
danig dat je de motor heel gelei-
delijk kunt laten zakken. Indien 
de motor niet voorbij de prise-as 
is geraakt en je laat de motor te 
snel zakken, zal die gaan kante-
len, dat wil je echt niet.

2

43

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/09/#p=51
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Je zult de wagen een beetje 
meer moeten opkrikken (5) om 
de motor voorbij het achterpa-
neel te schuiven. Een hefkrik met 
grote tilhoogte is absoluut nood-
zakelijk om veilig te werken. Op 
foto 6 zie je wat je zou moeten 
zien wanneer de motor uitge-
bouwd is. Je herkent de versnel-
lingsbak (a) met de prise-as (b), 
de koppelingsdruklager (c), je ziet 
ook de kachelslangen (d) die je 
eerder losgekoppeld hebt.

5

6

Je leert in editie 09 hoe je de 
koppeling vervangt, de krukas-
speling meet (editie 11) en de 
krukaskeerring vervangt indien 
nodig (editie 13).

a

b

c

dd

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/09/#p=36
https://www.paruzzi.com/magazine/nl/11/#p=4
https://www.paruzzi.com/magazine/nl/13/#p=26
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Elektrisch bougie warmtegraad#47

Introductie

In editie 07 hebben we 
uitgelegd hoe je de bougies 
moet demonteren en monteren. 
We zullen nu meer uitleg 
geven over de principewerking 
van de bougie, met name de 
warmtegraad. In een volgende 
editie zullen we meer in detail 
gaan over de typekeuze.

1

1

2

3

4

5

1

9
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2

7

3
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5

elektrisch geleidend glasmassa

luchtspleet

isolatorneus

centrale elektrode

massa-elektrode

bougie(afdicht)ring

bougiehuis (bougiechassis)

keramische isolator

schroefdraad (optioneel aansluitmoer)

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/07/#p=18
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Constructie

De constructie van het gedeelte 
van de bougie dat in de 
cilinderkop wordt geschroefd is 
bepalend voor de warmtegraad. 
We tonen de verschillende delen 
op de foto en de tekeningen op 
pagina 26.

Werkgebied

De bougies worden in de 
cilinderkop geschroefd, dit 
is de warmste plek van de 
motor. De temperaturen 
kunnen daar oplopen tot 
1000°C. Het elektrodegedeelte 
van de bougie steekt uit 
in de verbrandingskamer 
van de cilinderkop. De 
bedrijfstemperatuur van de 
neus van de bougies blijft ideaal 
tussen 500°C en 850°C.

werkgebied

afgegeven motorvermogen

gloeiontsteking

veiligheidsmarge

roetaanslag gebied

©
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Het werkgebied is ook afhankelijk 
van de verhouding benzine-lucht in 
het brandstofmengsel, dit wordt niet 
getoond in deze grafiek.
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Te koud: De temperatuur 
van de isolatorneus (3), bij 
bedrijfstemperatuur van de motor, 
mag niet onder de 500°C komen, 
anders vervuilt de bougie (roet).

Te warm: Boven de 850°C is 
ook niet gewenst omdat er 
dan gloeiontstekingen zullen 
voorkomen. Dit is een fenomeen 
dat zich voordoet wanneer 
de neus van de bougies zo 
warm is geworden dat het 
brandstofmengsel vanzelf (zonder 
vonk van de bougie) zal ontsteken 
door de te hoge temperatuur.

Zelfreiniging: Tijdens 
het verbrandingsproces 
ontstaat er bij de koude start 
(onvolledige verbranding) 
roet. Deze roetresten verlaten 
grotendeels de motor samen 
met de uitlaatgassen maar een 
gedeelte daarvan verzamelt 
zich in de verbrandingsruimte, 
en daarmee ook op de bougies. 
Deze resten vervuilen de 
isolatorneus en vormen een 
geleidende verbinding tussen 
de centrale elektrode en het 
bougiehuis. Daardoor ontstaan 
ongewenste lekstromen 
(tekening links) die de 
bougievonk zullen verzwakken. 
De bougie kan zo erg vervuild 
geraken dat alle energie via 
die lekstromen wegvloeien 
en er niets meer overblijft 
om een ontstekingsvonk te 
produceren. Het afzetten van 
verbrandingsresten vindt 
voornamelijk plaats bij lage 
temperaturen (onder 500°C). Bij 
hogere temperaturen worden de 
(roet)resten verbrand, de bougie 
"reinigt" zichzelf als het ware.

lekstroom
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Thermische belastbaarheid

De opgehoopte warmte in de 
bougie zal via verschillende 
plaatsen ontsnappen. Rechts 
onderaan op de tekening tonen 
we langs waar de overtollige 
warmte de bougie verlaat. 
De warmteafvoer van de 
bougie is afhankelijk van zijn 
constructie en van de gebruikte 
materialen. Zo kunnen twee 
identieke bougies gemaakt met 
verschillende materialen meer of 
minder warmte afvoeren. 

De mate waarin de bougie 
warmte kan afvoeren wordt 
"thermische belastbaarheid" 
genoemd, uitgedrukt met een 
getal, dit is de warmtegraad.

Een bougie met een lage 
warmtegraad wordt ook een 
"koude" bougie genoemd (bvb. 
warmtegraad 95), een bougie 
met een hoge warmtegraad 
een "warme" bougie (bvb. 
warmtegraad 280). Fabrikanten 
van bougies gebruiken op 

hun beurt dan weer andere 
kengetallen om de warmtegraad 
aan te geven, maar die zijn 
verschillend per fabrikant. Zo 
is een 8 (warmtegraad 145) 
bij Bosch gelijk aan een 5 bij 
NGK. Bij Champion en Bosch 
zijn hogere waarden warmere 
bougies, bij NGK is dat net 
omgekeerd. Over bougietypes 
en de codering vertellen we 
meer in de volgende editie.
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Door de warmte die in de 
verbrandingsruimte van de 
motor ontstaat, wordt de bougie 
opgewarmd. Het bougiehuis 
heeft ongeveer de warmte 
van de cilinderkop. De door de 
isolator bereikte temperaturen 
zijn aanmerkelijk hoger. Een 
gedeelte van de warmte die 

Koude bougie: Dankzij de vorm 
van de isolatorneus (korter) kan 
de warmte snel ontsnappen naar 
de cilinderkop. De oververhitting 
van de bougie wordt zo 
vermeden.

Een koude bougie wordt 
gebruikt in motoren met relatief 
veel vermogen. 

Een warme bougie wordt 
gebruikt in motoren met relatief 
weinig vermogen.

Warme bougie: Deze heeft een 
langere isolatorneus, waardoor de 
warmte wordt vastgehouden. Zo 
blijft de bougie warm genoeg om 
voor een doelmatige ontsteking 
te zorgen.

door de bougie is opgenomen 
(circa 20%) wordt door het 
binnenstromend gasmengsel 
tijdens de inlaatslag afgevoerd, 
het grootste gedeelte wordt 
via de centrale elektrode en 
de isolator op het bougiehuis 
overgedragen en vandaar naar 
de cilinderkop afgevoerd.
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Omdat elke motor anders is, een 
verschillend vermogen heeft en 
dus ook meer of minder warmte 
zal produceren, zijn er bougies 
met verschillende warmtegraad 
nodig. Eén en dezelfde bougie 
is dus niet geschikt voor alle 
motoren. Een verschillende 
warmtegraad wordt bereikt door 
de lengte van de isolatorneus 
aan te passen, maar ook door 
verschillende materialen te 
gebruiken. De verschillen zijn 
niet altijd zichtbaar aan de 
buitenkant.

Indien je motor fabrieksorigineel 
is, kijk dan in het handboek of 
in de handleiding van je VW 
om te weten welke type bougie 
je moet gebruiken. Indien je 
motor meer vermogen heeft dan 
origineel, vraag advies aan een 
professional.

Een te koude bougie gebruiken 
kan niet te veel kwaad, er 
zal zich roet opstapelen op 
de elektrodes. Een te warme 
bougie daarentegen kan 
desastreuze gevolgen hebben, 
gloeiontsteking zal de motor 
onherroepelijk beschadigen.

Men streeft om de 500°C zo 
snel mogelijk te halen na het 

koudstarten van de motor. Daar 
begint de "reinigingsgrens". 

Men mag weliswaar niet hoger 
dan 850°C gaan, omdat er dan 
gloeiontsteking zal ontstaan.

samensmelten

roetaanslag
Als de bougie vaak onder de  
zelfreinigingstemperatuur (500°C) 
werkt - als er bijvoorbeeld alleen maar 
korte afstanden gereden worden of als 
een verkeerde warmtewaarde (te koud) 
gekozen werd.

Bij deze bougie zijn de midden- en de 
massa-elektrode samengesmolten, dat 
gebeurt als de bougie oververhit raakt 
door bvb. een te hoge warmtegraad (te 
warme bougie).



ClassicVW TECH reeks

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

De TECH reeks

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

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

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

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

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

ClassicVWCVW
www.ClassicVW.eu

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


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

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

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

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

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

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

http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+6
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+7
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+5
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+4
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=classicvw+tech+3
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Onafhankelijke voorwielophanging
Vaste voorassen uit één stuk met 
bladveren of met torsieveren zo-
als op de VW Kever, waren veel 
toegepast tot het einde van de 
jaren zestig. Door de vraag naar 
meer comfort, betere besturing 
en door het rijden van langere 
afstanden werd de onafhanke-
lijke voorwielophanging steeds 
populairder op luxewagens.

Bij de onafhankelijke voorwiel-
ophanging is elk voorwiel apart 
en door een eigen hefboomstel-
sel en een eigen veer met het 
chassis of de carrosserie van de 
wagen verbonden. De bewe-
ging van het ene voorwiel heeft 
geen invloed op de beweging 
van het andere wiel. Een stabi-
lisatorstang wordt evenwel ge-
monteerd om de twee wielen 
aan elkaar te koppelen, dit is om 
het overhellen van de wagen in 
bochten te voorkomen. We zul-
len de verschillende uitvoerin-
gen van de onafhankelijke voor-
wielophanging kort bespreken.

De onafhankelijke voorwielophanging 
(onderaan) zorgt ervoor dat de 
carrosserie vlak en stabiel blijft op een 
hobbelige weg.

vaste vooras

onafhankelijke wielophanging
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Dubbele draagarmen

Op de tekening hieronder tonen 
we het principe van een onaf-
hankelijke voorwielophanging 
met dubbele draagramen. Beide 
driehoekige draagarmen schar-
nieren met hun brede einden 
tegen het chassis of de carros-

serie, terwijl de smalle einden 
bevestigd zijn aan de fusee. Tus-
sen ieder stel draagarmen en het 
chassis of de carrosserie is een 
veer en een schokbreker aange-
bracht om de schokken van de 
weg op te vangen.

onderste fuseekogel

spindel

bovenste fuseekogel

bovenste draagarm

onderste draagarm

schroefveer met schokbreker
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De vorm, de lengte en de plaat-
sing van de draagarmen tegen-
over elkaar zal de stand van de 
wielen bepalen bij het rijden over 
oneffenheden en bij het nemen 
van een bocht. Bij moderne wa-
gens lopen de draagarmen niet 
evenwijdig en zijn ze ook niet 

even lang (tekening hieronder), 
de bovenste is korter, daardoor 
blijven de wielen bij het op en 
neer gaan niet rechtop, maar hel-
len in geringe mate naar binnen 
(wielvlucht of Camber) om een 
beter gedrag in de bochten te 
bieden.

wielvlucht x°

wielvlucht 0°

Dubbele draagarmen 
(rood) met ongelijke 
lengte, bij het rijden 
over een oneffen weg 
zal de wielvlucht 
(camber) veranderen, 
doch de spoorbreedte 
van de wielen blijft 
dezelfde.
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spoorbreedte A

spoorbreedte A-yDubbele draagarmen 
met gelijke lengte 
(groen), bij het 
rijden over een 
oneffen weg zal de 
wielvlucht (camber) 
niet veranderen, de 
spoorbreedte van 
de wielen zal wel 
veranderen.

Links, fuseepennen werden 
gebruikt op oudere voertuigen, 
modernere uitvoeringen 
worden uitgerust met 
fuseekogels (rechts). De 
fuseekogel komt zowel aan de 
beweging van het stuur als van 
de wielophanging tegemoet.
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MacPherson veerpoot

Niet alle wagens zijn uitgerust 
met dubbele draagarmen, er be-
staat ook een systeem dat is uit-
gerust met een enkele arm, een 
diagonale steun en een telesco-
pische steun; MacPhersonvering.

Rechts is een principetekening 
(dus niet van VW) van zo'n veer-
poot van het MacPherson type.

De MacPherson ophanging werd 
toegepast op de VW 1302, 1303, 
Golf, 411/412, ... en is gelijkaar-
dig aan deze gebruikt voor het 
landingsgestel van commerciële 
vliegtuigen, een bewezen tech-
nologie dus. Het werd voor het 
eerst toegepast op de Chevy 
Cadet concept car in 1948 (zie 
pagina 40).

Een conceptekening van de 
MacPherson ophanging.

veerschotels

veerpoot

spindel

draagarm

toplager

schroefveer m
et schokbreker
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De schuingeplaatste telescopi-
sche steun, die aan de bovenzijde 
flexibel en aan de onderzijde op 
een scharnierende arm is beves-
tigd, bevat een schokbreker die 
het deinen van de veer tegen-
gaat. De wielgeleiding wordt 
bewerkstelligd door een driehoe-
kige arm (zie tekening op pagina 
38) of bij onze VW 1302/1303 met 
een versterkte metalen draagarm 
(pagina 44 en verder).

Bij een MacPherson 
verandert het camber 
(wielvlucht) maar 
weinig bij het op en 
neer bewegen.

Dit is het bovenaanzicht van de 
MacPherson, de stabilisatorstang maakt 
deel uit van de wielophanging en zal een 
deel van de remkrachten opvangen.

We zullen in een volgende editie 
meer aandacht besteden aan ter-
men zoals "camber/wielvlucht", 
"spoorbreedte", ... De tekening 
onderaan toont de wielvlucht bij 
de MacPherson bij het rijden over 
een oneffenheid. 

wielvlucht z°

stabilisatorstang

veerpoot

spindel
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Geschiedenis
De MacPherson veerpoot be-
staat nochthans al van 1949 en 
werd voor het eerst toegepast in 
een productiewagen door Ford 
in de jaren vijftig.
Earle MacPherson was een auto-
motive ingenieur die bij de Ge-
neral Motors Company begon in 
1924, hij lag aan de basis van de 
ontwikkeling van een nieuw type 
lichtgewicht automobiel voor 
Chevrolet in 1948, de Cadet (foto 
hieronder), die nooit de produc-
tieband zag. Chevrolet ging inte-
gendeel verder met het bouwen 
van grote massieve wagens voor 
de Amerikaanse markt.

Earle MacPherson (1891-1960) ligt 
aan de basis van de ontwikkeling van 
deze moderne voorwielophanging. 
En ja, zijn naam wordt geschreven 
met "Mac" en niet "Mc", een fout waar 
iedereen tegen zondigt, in een artikel 
van MotorTrend (© 2006) wordt dat 
voorgoed rechtgezet.Hieronder, een technische tekening 

van het ontwerp van de Chevy 
Cadet met MacPherson 
veerpoten voor- en 
achteraan.



Paruzzi Magazine 16
CLASSIC CAR PARTS 41

onafhankelijke ophanging

MacPherson, teleurgesteld, ver-
liet GM voor Ford waar hij de 
Ford Consul ontwikkelde met 
MacPherson ophanging.

Het grote voordeel van de 
MacPherson wielophanging 
is dat de vering en de 
schokdemper gecombineerd zijn 
in één veerpoot. Dit bespaart 
een hoop ruimte en is bij het 
ontwerpen van de auto ook 
makkelijk te construeren.

Onderaan een foto van Karl Ludvigsen 
uit 1974 in een editie van Special 

De MacPherson wielophanging 
wordt meestal aan de voorzijde 
van de auto toegepast. De VW 
Golf Mk1 had ook een MacPher-
son aan de achterkant zoals je 
zult lezen op pagina 42.

Bij de achteras worden soms ook 
schroefveren gebruikt die niet 
van het MacPerson type zijn. Vaak 
worden bij de achterwielophan-
ging de schroefveren en schok-
brekers los van elkaar uitgevoerd.

Interest Auto. Dit compact ontwerp 
werd als een dreiging gezien door Ford.
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De VW Golf Mk1
In editie 14 en 15 hebben we on-
derkant van twee verschillende 
luchtgekoelde VW's gaan liggen, 
we zagen dat de voorkant van 
de nieuwere 1303 erg verschil-
lend was van deze van het origi-
nele Keverontwerp. In editie 08 
hebben we dit onderwerp kort 
aangekaart bij het bespreken 
van de vering bij onze VW.

In dit artikel bespreken we het 
concept van de moderne vering, 
de MacPherson veerpoot werd 
gebruikt door VW. In een volgend 
artikel zullen we laten zien hoe je 
de MacPherson van een VW 1303 
uitbouwt, demonteert en herstelt 
indien nodig.

Hieronder: de voorkant van de eerste 
VW Golf met MacPherson veerpoot.

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/08/#p=48
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Dit type vering werd voor het 
eerst aan de voorkant op de VW 
411 geïntroduceerd in 1968 en 
daarna ook onder andere toege-
past op de VW 1302 in 1971, de 
1303 in 1973 en de Bus van 
derde generatie eind 
jaren zeventig. Bij 
de introductie van 
de watergekoelde 

modellen zoals de VW Golf, werd 
de MacPherson standaard ge-
monteerd vooraan en achteraan.

Foto onderaan: de achterkant van de eerste VW Golf (Mk1) is ook uitgerust met een 
MacPherson veerpoot. Een grote verandering vergeleken met de achterophanging 
met torsieveren van de VW Kever en de afgeleide modellen.
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De VW 1302/1303
De tekening toont de eerste versie 
van de voorwielophanging van de 
1302/1303 (1970-1973).
 
De veerpoot (1) wordt door het 
stuurmechanisme (2) in zijn geheel 
gedraaid, het wordt aan de boven-
zijde aan de carrosserie door mid-
del van een toplager (3) waarin zich 
een kogellager bevindt (veerpoot 
toplager), vastgemaakt. De kogel-
lager bovenaan is noodzakelijk 
om de veerpoot te kunnen 
laten meedraaien met de 
wielen. Aan de onderzijde 
wordt de veerpoot vastge-
maakt aan de fusee (4) van 
de wielen. De chassiskop 
(5) werd helemaal herzien 
om de nieuwe MacPherson 
ophanging te kunnen inzet-
ten, de onderkant vooraan is 
bij de 1302 en 1303 helemaal 
anders dan het origineel ontwerp 
uit de jaren veertig (zie editie 15). 
Het biedt meer ruimte aan voor een 
grotere laadruimte dan bij de oude-
re Kevermodellen met vaste vooras.

1

3

4 5

https://www.paruzzi.com/magazine/nl/15/#p=18
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6

2

De Volkswagen marketeers de-
den dan ook gretig gebruik van 
dit voordeel in de advertenties 
(foto links). De kritiek dat de 
Kever te weinig laadruimte had 
was nu ineens van de baan.

Op de tekening is de stabili-
satorstang (6) goed zichtbaar, 
het zal de stabiliteit van de 
wagen in de bochten verbete-
ren en het slorpt een deel van 

de remkracht op.
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Op de tekening hierboven kan 
je de constructie zien van de 
MacPherson veerpoot van de 
VW 1302 en 1303 van bouwja-
ren 1970 t/m 1973. Op pagina 47 
tonen we de MacPherson van de 
modellen vanaf 1974.

1970-1973

Na 1973 wordt de veerpoot (1) 
aan de zijkant van de spindel (2)  
gemonteerd. De fuseekogel (3) 
wordt in de draagarm (4) geperst 
i.p.v. met bouten vastgemaakt 
en de fuseekogel draadstang 
wijst naar boven.

2

3

34

4

1

1

2
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1974 en later

2

3

3

4

4

1

1

2

Ondanks deze aanpassingen zijn 
de specificaties voor het uitlij-
nen van beide types identiek. De 
procedure om de draagarmen 
uit te bouwen is weliswaar ver-
schillend.
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Een belangrijk punt van de 
voorwielophanging is dat de 
wielen dienen om te sturen 

maar ook tegelijkertijd de op 
en neer krachten en zijdelinkse 

bewegingen moeten opvan-
gen. De moeilijkheid is om 
ervoor te zorgen dat in elke 
omstandigheid de gekozen 

richting niet wordt beïnvloed 
door de staat van de weg. 

De voorwielophanging moet 
voorkomen dat de wagen af-
wijkt van de gewenste koers.

Bovenop de veerpoot zit het 
toplager (1) in de veerschotel, 
deze maakt stuurbewegingen 
mogelijk. De toplager zit met 
schroefverbindingen aan de 
carrosserie onder de kofferklep 
bevestigd.

Foto 1: de veerpoot toplager bevindt 
zich onder de voorklep, het is bij de 
1302/1303 vastgemaakt met drie 
moeren. Inspecteren op roestvorming 
is erg belangrijk, er worden namelijk 
enorme krachten uitgeoefend op de 
carrosserie op die plaats.
Foto 2: De veerpoot met bovenaan de 
veerschotel. Zie ook pagina 44.

2

1
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Links is een reeks foto's die tonen 
hoe de volledige veerpoot dankzij de 
veerschotel meedraait met de wielen.

De toplager zorgt ervoor dat de 
complete veerpoot kan draaien 
samen met de wielen. We tonen 
aan de hand van de foto's hoe 
de complete veerpoot draait 
wanneer de wielen naar links 
worden gedraaid. Houd de bo-
venkant van de veer in de gaten, 
je ziet het einde van de veer naar 
rechts draaien.

Er worden grote krachten uit-
geoefend op de schroefverbin-
ding, het is dan ook van uiterst 
groot belang dat de carrosserie 
in goede staat is. Corrosie is een 
veelvoorkomende kwaal aan de 
verbinding van de veerpoot en 
de carrosserie en zal de sterkte 
van de voorwielophanging ver-
zwakken. Dit kan gevaarlijk zijn.

Volgende keer zullen we de Mac-
Pherson veerpoot van een VW 
1303 uitbouwen, nakijken en 
terug inbouwen. Alsook meer in 
detail gaan over de verschillende 
onderdelen en hun werking.
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