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Een verstuiver verwijderen zonder 
schade? Vibropac levert gereed-
schap om verstuivers en gloeibou-
gies zonder schade te verwijderen. 
Ben je zelf al aan de slag gegaan 
en lukt het niet? Ook dan biedt 
Vibropac met haar producten en 
diensten ondersteuning aan het 
autobedrijf.

Verstuivers worden bij een 
1.3 CDTI met een duokik-
kerbeugel vastgezet. Als je 
verstuiver twee of vier wilt 
vervangen, moet je altijd 
eerst één of drie verwijderen. 
Begin dus met een oneven 
verstuiver. Zorg dat de motor 
op bedrijfstemperatuur is. 
Verwijder de hogedruklei-

dingen volgens fabrieksvoorschrift en breng bij een 
lekkende verstuiver een mengsel van ATF en thinner in 
de verhouding 80/20 aan om de vervuiling op te lossen. 
Plaats folie om verdampingsverliezen te beperken en 
laat de vloeistof een kwartier intrekken. Monteer altijd 
kunststof beschermdoppen op de retouraansluiting en 
de hogedrukaansluiting. Verwijder de vloeistofresten en 
vervuiling.

Plaats daarna de Vibropac-koppelbeugel.

Plaats het trekkerframe en zet de bouten met 15 Nm 
vast. Daarna plaats je de trekkerkop en de Powerpac 
met de kraagmoer M24. Het verwijderen van de verstui-
ver met kikkerbrug kan beginnen.

Plaats de trekkerbenen uit de VPE130-set en zet ze met 
10 Nm vast.

STAP VOOR STAP

Verstuiver schadevrij 
verwijderen
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 Vibropac levert verschillende sets gereedschappen voor het 
verwijderen van vastzittende gloeibougies en verstuivers. Eén van 
die sets is de VPE130. Die is geschikt om Bosch-verstuivers uit 1.3 
CDTI-motoren van Opel, Fiat, Lancia en Alfa Romeo zonder schade 
te verwijderen. Op pagina 54 lees je meer over Vibropac. Op deze 
pagina zie je stap voor stap hoe je met dit gereedschap werkt. 

STAP 1 ▼

STAP 2 ▼

STAP 3 ▼

STAP 4 ▼

ALS JE 
VERSTUIVER 
TWEE OF VIER 
WILT VERVANGEN, 
MOET JE ALTIJD 
EERST ÉÉN OF DRIE 
VERWIJDEREN
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Draai de M24-moer handvast. Draai de moer daarna 
maximaal twee omwentelingen. Blokkeer met een 
ringsleutel de trekspindel. De geadviseerde maximale 
belasting is ongeveer 2500 kg. Laat de verstuiver vijf 
minuten onder deze belasting rusten. Het Powerpac 
doet zijn werk.

Komt de  verstuiver niet los? Plaats dan de trildop en stel 
de Vibropac M40 in op een laag trilvermogen. Bij een 
te hoog trilvermogen wordt de injector onherstelbaar 
beschadigd door interne magneetbreuk.

Plaats de trekkerbenen en zet ze met 10 Nm vast. Plaats 
daarna het trekkerframe en zet de bouten met 20 Nm 
vast.

Lukt het nu nog niet? Laat de auto nog een half uur 
staan. En gebruik daarna de Vibropac M40 nogmaals 
op laag trilvermogen.

Herhaal de stappen vanaf stap 4.

Als de verstuiver er uitkomt, maar er niet voldoende 
treklengte is, draai dan de M24-moer in de hoogste 
stand. Gebruik de Powerpac als slagstuk. Als je verstui-
ver één of drie verwijderd hebt, kun je met verstuiver 
twee of vier aan de slag.

Verwijder het centrale bevestigingstapeinde van de kik-
kerbeugel en verwijder eventuele lekkageresten. Breng 
een mengsel van ATF en thinner aan. Houd de kunststof 
afdichtdop voor de retouraansluiting bij de hand en 
zuig het vloeistofmengsel op.

Reinig de bo-
ring en verstui-
verzitting met 
de Vibropac-
reinigingssets. 
Het schoonma-
ken voorkomt 
demontage-
problemen in 
de toekomst. 
Plaats daarna 
de nieuwe 
verstuiver.

STAP 5 ▼

STAP 6 ▼

STAP 9 ▼

STAP 10 ▼

STAP 11 ▼

STAP 12 ▼

STAP 7 ▼

STAP 8 ▼

BIJ EEN TE HOOG 
TRILVERMOGEN 
WORDT DE 
INJECTOR 
ONHERSTELBAAR 
BESCHADIGD 
DOOR INTERNE 
MAGNEETBREUK
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