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VIBROPAC VERWIJDERT VERSTUIVERS EN GLOEIBOUGIES

Redder in nood
Verstuivers zijn onderhouds-
vrij. Dat betekent niet dat ze 
een autoleven lang mee gaan. 
Er komt een moment dat ze 
aan vervanging toe zijn. Dat 
vervangen kan tot proble-
men leiden. Dat geldt ook 
voor gloeibougies. Die gaan 
vastzitten. Hoe kan dat en 
hoe verwijder je ze? Vibropac 
geeft advies.
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Het Nederlandse bedrijf Vibropac ondersteunt autotechnici 
met specialistisch gereedschap en technische ondersteu-
ning. Peter van Baal is eigenaar van het bedrijf. Hij heeft ja-
renlange ervaring met het verwijderen van gloeibougies en 
verstuivers. Van Baal ontwikkelt zelf het benodigde gereed-
schap. Dat gebruikt hij zelf, maar het wordt ook verkocht. 
In IJsselstein beschikt Vibropac over een werkplaats. Daar 
worden auto’s en losse onderdelen onder handen genomen 
en Vibropac ontwikkelt daar de gereedschappen.
Voor Van Baal de oplossing voor vastzittende verstuivers 
uitlegt, bespreekt hij de oorzaken: “Motoren worden steeds 
kleiner. Die downsizing is goed voor het brandstofverbruik, 
maar die kleinere motoren worden veel zwaarder belast. 
Vooral als ze koud zijn is dat een probleem. Automobilisten 
willen graag meekomen met het verkeer, waardoor ze met 
een koude motor veel gas moeten geven. Dat zorgt voor 
een ongelijkmatige opwarming van de componenten in 
de cilinderkop. Omdat die componenten uit verschillende 
materialen bestaan, hebben ze een andere uitzettingscoëf-
ficiënt. Verstuivers gaan dan vastzitten. Ook corrosie speelt 
een grote rol bij vastzittende verstuivers of gloeibougies.”

Werk schoon
“Bij kleine motoren is de werkruimte beperkt. Je moet dus 
goed je best doen om verstuivers er uit te halen. Toch gaan 
verstuivers vaak onnodig kapot bij demontage. Dat is een 
dure grap. Een verstuiver kost de klant al snel 400 euro. Als 
je kunt voorkomen dat een verstuiver kapot gaat tijdens de 
demontage, waarom zou je dat dan niet doen? Daar is wel 

speciaal gereedschap voor nodig.” Van Baal deelt zijn erva-
ringen: “Autotechnici gaan soms zelf aan de slag met ge-
reedschap. Dat kan goed uitpakken, maar als je niet oppast 
veroorzaak je alleen maar meer schade. Een veelgemaakte 
fout is dat de werkplek niet schoon is. Maak een motor eerst 
schoon voordat je er een verstuiver of gloeibougie uithaalt. 
Wij controleren de verbrandingsruimte altijd met een scope 
om er zeker van te zijn dat er geen onderdeel of vervuiling 
in terecht is gekomen. Dop ook altijd je leidingen af. Een 
ander probleem is dat onderdelen soms heet gestookt wor-
den. Dat heeft ook invloed op omliggende componenten.”

Maak een plan
Goed, een verstuiver moet vervangen worden. Hoe doe je 
dat? “Soms kom ik in een werkplaats waar een autotechni-
cus vertelt dat hij de auto aan de verstuiver opgehangen 
heeft. Dat klinkt indrukwekkend, maar feitelijk hangt er dan 
maar een paar honderd kilo aan de verstuiver. Wij ontwik-
kelden een gereedschap dat met hoogfrequente trillingen 
en een bewegende trekkracht de verstuivers er uit trekt. 
Het belangrijkste is dat je vooraf een plan hebt. Begin niet 
lukraak met het demonteren. Wat doe je als iets afbreekt? 
Maak een stappenplan en voorkom dat je moet gaan expe-
rimenteren. Neem het zekere voor het onzekere en stop als 
je het niet vertrouwt.”

Verschillende gereedschappen
De basis van het gereedschap is de Vibropac M40. Bij dat 
gereedschap zijn verschillende merkspecifieke trekkers 
verkrijgbaar. Voor het verwijderen van gloeibougies is het 
gebruik van alleen de Vibropac M40 voldoende. Voor het 

Demontageschade voorkomen? Maak vooraf een plan. Lukt het niet? Ga 
dan niet experimenteren. De kans op schade is groot. Gebruik het juiste 
gereedschap. Bijvoorbeeld dat van Vibropac.

EEN COMBINATIE 
VAN TRILLINGEN 
EN EEN CONTINUE 
TREKKRACHT 
MAAKT DE 
VERSTUIVER LOS

Soms zit er niets anders op dan een verstuiver uitboren. Of toch wel? “Met 
het juiste gereedschap kun je dat voorkomen”, zegt Vibropac-eigenaar Peter 
van Baal.
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Vibropac ontwikkelt zijn gereedschappen in IJsselstein. Daar zijn verschillende prototypes gebouwd. De productie vindt elders plaats.

verwijderen van verstuivers wordt de M40, die de trillingen 
veroorzaakt, gebruikt in combinatie met het zogenoemde 
Powerpac. “Het Powerpac zorgt voor een continue trek-
kracht. Bij een spindel zonder Powerpac ontstaat er bij een 
kleine lengteverandering veel verschil in trekkracht. Je wilt, 
net als dat je bijvoorbeeld een paal uit de grond trekt, de 
trekkracht constant houden. Door dan te wrikken komt de 
verstuiver er langzaam uit. Dat wrikken doen wij met behulp 
van een trilling. Dat noemen wij een constant pulserende 
trekkracht”, zegt Jan-Willem Meijer, technicus bij Vibropac.

Behalve deze standaard gereedschappen levert Vibropac 
ook accessoires om bijvoorbeeld reeds gebroken verstui-
vers te demonteren. Van Baal: “In dat geval is het eigenlijk 
al te laat, maar je kunt nog meer schade voorkomen door 
het juiste gereedschap te gebruiken. Mocht je niet zelf 
in het gereedschap willen investeren, neem dan contact 
op. Binnen een week zijn we ter plaatse om gloeibougies 
of verstuivers te verwijderen. Zonder verdere schade.” In 
de rubriek ‘Stap voor stap’ op pagina 16 laat Van Baal het 
proces zien.

Brandplaat verwijderen? Ook daarvoor levert Vibropac passend gereed-
schap.

Met de M40 en de Powerpac kun je vastzittende verstuivers schadevrij 
verwijderen.
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