
Multi-tool 2CV / Visa 
 

Voor de professionele 2CV-specialist / perfectionist:  

Het hart van de motor, de krukas en nokkenas, is vaak aan 

(gedeeltelijke) revisie toe. Tal van onderdelen worden nieuw 

gemaakt, maar voor deze 2 basisonderdelen zijn bijna geen 

alternatieven beschikbaar.  

Deze onderdelen maken het verschil tussen een rijdende auto of een 

soepele comfortabele 2CV.  

Deze tool creëert tal van nieuwe mogelijkheden: vanaf nu kan je zelf 

controleren of je nokkenas en krukas nog in goede staat zijn en 

bovendien heb je nu de mogelijkheid om het belangrijkste werk ook 

zelf uit te voeren.  

VGS ontwikkelde deze tool omdat zij merken dat de vraag om 

nokkenassen te timen enorm stijgt. Het is echter te gek dat 

krukassen en nokkenassen vanuit de ganse wereld worden heen-en 

weer gestuurd voor een werkje dat slechts een uurtje tijd in beslag 

neemt. Met deze tool kan u als 2cv-technieker tal van belangrijke 

werkzaamheden zelf uitvoeren.  

De tool werd ontwikkeld door VGS. Zij verkopen ook de beschreven 

krukaslagers en het nokkenaslager aan de originele maten. Als de 

krukas herslepen is, kan je de originele lagers NIET gebruiken.  

  



1. Vervangen krukaslager 

 

Nodig:  

- Tool 1: trekker  

- Tool 2: positioneertool  

- Pers 

- Gaspit  

- Voelermaten 0.04, 0.05, 0.10, 0.15 

 

 

 

Stap 1:  

Plaats een vliegwiel op de werktafel. Zet 

de krukas rechtop. Monteer de 

positioneertool.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Stap 2:  

Olie de tool in. Monteer vervolgens 

de tool in beide smallends van de 

drijfstangen.  

 

 

 

 

 



Stap 3: Installeer de tool en stel af totdat het pijltje overeenkomt met het 

merkteken op het tandwiel.  

De tool is ontworpen  om zowel de lagers krukas van de 2CV als de lagers 

van de krukas van de Visa te kunnen demonteren.  

 

 

Opmerking: de tandwielen van de Visa staan anders dan die van de 2CV. 

(Foto: 2CV)  

De tool dient per motortype ingesteld te worden door middel van de 

sleufgaten en de verstelbare pen.  

 

Stap 4: De tool is nu ingesteld. Plaats de trekker (tool 1) over het lager. 

Draai de bouten zachtjes aan. Je kan nu het tandwiel en de lager 

demonteren onder de pers.   

  



Plaats de krukas in 

de pers. Let op dat 

je de trekker zo 

plaatst dat er geen 

kracht op de bouten 

van de trekker 

komt.  

Schrik niet: het 

tandwiel springt in 

één klap los. Daarna 

kan je het tandwiel 

verder manueel 

demonteren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Het tandwiel kan 

beschadigd zijn. Controleer 

daarom zorgvuldig het tandwiel. 

Indien het tandwiel beschadigd 

is, moet je het vervangen. 

Zoniet, dan krijg je bijgeluiden 

en een zwak tandwiel.  

 

 

 



Foto links: voorbeeld slecht lager:  

Dit lager is axiaal ingelopen. Dit is een veel 

voorkomend probleem.  

De axiale speling van het lager  ligt tussen de 

0.07mm en 0.14 mm volgens de voorschriften 

van Citroën. 

Is de speling kleiner, dan is er gevaar dat je 

motor vastloopt.  

Is de speling groter, dan zal de speling blijven 

toenemen. Dit veroorzaakt verdere schade aan 

de motor.  

 

Foto links: voorbeeld slecht lager:  

Deze lager heeft meegedraaid in het carter. Ook 

dit gebeurt regelmatig. Als de krukas verder nog 

in goede staat is, raden we je dus aan het lager 

zeker te vervangen.  

 

 

 

 

Stap 6: Reinigen krukas: de lagers en het tandwiel zijn intussen 

gedemonteerd. Nu heb je de kans om de krukas grondig te reinigen.  

 



    

Reinig de krukas en blaas de oliekanalen 

meermaals door met perslucht en 

remreiniger of ontvetter.  

Pas als de krukas volledig vetvrij is, (binnen- 

en buitenkant) kan je de drijfstangen 

controleren.  

Hou er rekening mee dat een visuele 

controle wel een indicatie geeft over de staat 

van de drijfstanglagers, maar geen 100% 

uitsluitsel geeft. Hiervoor moet de krukas 

volledig gedemonteerd worden.  

 

 

Stap 7: Controleer nu het plaatje tussen de 

hoofdlager en het tandwiel. Dit plaatje moet 

vlak zijn, controleer dus op slijtage en / of 

verbuiging.  

 

 

 

 

 

 



Stap 8: Neem een nieuw 

lager, de speling tussen het 

lager en de krukas moet 

tussen 0.04 en 0.05mm zijn. 

Dit kan je simpel controleren 

met de voelermaat van 0.04 

of 0.05 tussen het lager en 

de kruktap te duwen.  

 

 

Stap 9: Monteer het lager en het plaatje 

(stap 7). Gebruik GEEN olie! Alles moet 

droog gemonteerd worden.  

 

 

 

 

Stap 10: Verwarm het tandwiel tot de 

kleur van geel naar blauw overgaat.  

Verwarm zachtjes aan.  

 

 

  



Stap 11: Monteer de positioneertool in de drijfstangen.  

 

 

Stap 12: Neem het verwarmde tandwiel voorzichtig met een tang vast.  

 

Stap 13: Leg het tandwiel over de krukas. Het conisch stuk van de tool 

plaats je ook op de krukas. Nu verdraai je het tandwiel tot het merkteken 

terug overeenkomt met de tool. Je hebt ongeveer 5 à 10 seconden tijd. 

Na 10 seconden wordt je tandwiel 

vast gekrompen omdat de 

temperatuur terug daalt. Na +- 30 

seconden kan je de tool 

demonteren. Het conisch gedeelte 

kan wat geklemd zitten: geef het 

voorzichtig een tikje met de hamer.  

  



Stap 14: controleer nu de axiale speling door behulp van een voelermaat.  

• De voelermaat 0.05mm moet er vlotjes tussen kunnen.  

• De voelermaat 0.10 moet strak zitten.  

• De voelermaat 0.15 mag er niet tussen kunnen.  

Op deze manier kan je nagaan of de speling van de krukas is volgens de 

voorschriften van Citroën. Dit kan je trouwens bij iedere krukas doen. Zo 

kan je een krukas na revisie zelf controleren.  

 

Stap 15: olie het lager.  

 

 

 

  



2. Vervangen nokkenaslager 

 

Nodig:  

- Tool 3: Hefboom  

- Tool 4: Spanlint  

- Tool 5: Gradenschijf 250mm 

- Tool 6: Gradenschijf 170mm 

- Tool 7: Kunststof bus   

- Tool 8: Nokkenashouder  

- Bankschroef  

- Pers  

- Punttang 

- Gaspit  

- Lashandschoenen  

- Loctite 648 

Stap 1: Plaats de neus van de nokkenas met het dik gedeelte in de 

bankschroef (zonder deze 

te verbuigen). Klem de 

bankschroef goed aan.  

 

Plaats de hefboom achter 

op de nokkenas (kant 

oliepomp). Monteer het 

spanlint zoals aangegeven 

op de foto.  

 

 

 

 

 

 

 



Maak een draaiende 

beweging van links naar 

rechts (slag +- 90°) 

terwijl je aan de 

hefboom trekt. Op deze 

manier komt de neus 

langzaam los. Nooit 

volledig ronddraaien (dus 

nooit 360° ronddraaien).  

 

 

 

 

Stap 2: Plaats nu de nokkenashouder 

(tool 8) in de bankschroef. Plaats 

vervolgens de nokkenas in het 

voorgevormde klemstuk.   Zet de M6 

bout matig vast met sleutel 10.  

 

Je kan het klemstuk 360° 

rondraaien met behulp van de bout 

aan de onderkant.  

 

Stap 3: Demonteer de veren van het nokkenastandwiel met behulp van 

een punttang.  



 

Stap 4: Monteer nu de grote gradenschijf 250mm (Tool 5).  

 

Verdraai de 

gradenschijf door 

onderaan het klemstuk 

de M8 bout (sleutel 

13) los te zetten en 

terug vast te zetten als 

de gradenschijf op 0 

staat.  

De pijl is in hoogte en 

diepte regelbaar.  

Stel de pijl zo in dat 

het duidelijk 0 is.  

 

  



Stap 5: Neem de kunststof bus (Tool 7) en 

plaats deze met het dunste gedeelte tegen 

het tandwiel.  

 

 

 

Stap 6: plaats 

het geheel 

onder de pers 

zoals op de 

foto.  Pers het 

tandwiel nu 

van de 

nokkenas.  

Dit gaat normaal erg vlot.  

 

Stap 7: Controleer het nokkenaslager op slijtage. Vervang indien nodig 

door een nieuw lager.  Dit is ook het juiste moment om de nokkenas 

grondig te reinigen.  

 

  



Stap 8: Neem een (nieuw) nokkenaslager en monteer deze met de 

uitgeschuinde kant naar beneden toe als de nokkenas in de 

nokkenashouder gemonteerd zit. Let op, alles droog monteren, niet oliën 

van tevoren. 

 

Stap 9: Verwarm het tandwiel met gradenschijf langzaam op de gaspit tot 

de kleur donkergeel is.  

 

 

  



Stap 10: neem de lashandschoenen en monteer het tandwiel zodanig dat 

de gradenschijf terug 0° aangeeft. Hiervoor heb je 5 à 10 seconden tijd. 

Na afkoeling kan je de gradenschijf demonteren. 

Monteer nu ook terug de veertjes met een punttang.  

 

 

  



Stap 11: Nu kan je de  ontstekingsneus terug op de nokkenas monteren.  

De neus moet in lijn staan met de 2de nok vanaf het tandwiel gezien (zie 

foto). Gebruik hierbij Loctite 648.  Als de neus in lijn staat met de 2de nok, 

kun je de  onstekingsneus terug op de nokkenas persen.  

 

 

 

 

 

 

  



Stap 12: verwijder de 

overtollige Loctite. Olie het 

lager en het tandwiel.  

Tip: gebruik indien 

mogelijk een nokkenas 

met een tandwiel met 3 

rivetten. Deze zijn sterker 

en minder lawaaierig als 

de motor warm is.  

De nokkenas met 1 rivet 

zal meestal tikken als de 

motor warm stationair 

loopt  (bv AM2 motor).  

 

 

 

  



3. Timing nokkenas – krukas 

 

Nodig:  

- Oud carter 602cc 

- Oude cilinder 602cc 

- Oude zuiger 602cc (zonder zuigerveren) 

- Oude cilinderkop 602cc (zonder stoterstangbuisjes) 

- Oude oliepomp 602cc 

- Oude nokvolger 602cc 

- Veer handrem  

- M5 bout 

- Lange M7 bout  

- Multitool VGS  

Stap 1: Monteer de houder(s) voor de micrometer zoals aangegeven 

op de foto met een M5 bout. Deze moet je in het oude carter boren 

en tappen.  

 

Plaats de geoliede nokvolger met veer en bout in het carter om de 

micrometer te bedienen. 



 

 

 

  



Stap 2: Monteer de krukas en nokkenas in de rechterhelft van een 

oud 2CV carter. Let hierbij op de merktekens van Citroën. Monteer 

vervolgens de linkerhelft. De helften maak je aan elkaar vast met 

minstens 2 originele M10 bouten (overhoeks).  

 

Stap 3: Monteer een oude cilinder en een zuiger zonder zuigerveren.  

 



Stap 4: Monteer de cilinderkop zonder tuimelaars, maar met 

tuimelaarassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stap 5: Draai de krukas zo dat de zuiger in de laagste stand staat 

(ODP). Monteer dan de blokkeerpen op de plaats van de bougie. Zet 

de blokkeerpen handmatig vast.  

 

Stap 6: Monteer de gradenschijf 170mm op de krukas met de 

bijgeleverde bout M10.  

 



Stap 7: Monteer een pijl (ijzerdraad, stukje metaal, …) op de 

rechtercarterhelft op een willekeurige plaats. Zorg dat de pijl goed 

vastzit. (Het zou kunnen dat je de linkerhelft nadien moet 

demonteren, zie foto).  

 

Stap 8: Draai de krukas rechtsom tot de zuiger tegen de 

blokkeerpen komt.  Zet nu de gradenschijf op 0°. Zet nu ook de 

moer van de M10 bout zachtjes vast (stap 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 9: draai de krukas linksom tot de zuiger opnieuw tegen de 

blokkeerpen komt. Lees het aantal graden op de gradenschijf. 

Noteer dit op een briefje. Op deze foto lezen we 65° af.  

Deel het afgelezen aantal graden door 2.  

In dit voorbeeld: 65 : 2 = 32.5 

 

 

Zet de moer van de M10 bout 

los. Tik enkele keren met een 

sleutel op de achterkant van de 

gradenschijf zodat de schijf 

loskomt.  

Draai de gradenschijf verder 

linksom tot ie 32.5° aangeeft. 

Zet de gradenschijf nu opnieuw 

vast.  

Draai nu met de schijf zodat de krukas meedraait en de zuiger weer 

tegen de blokkeerpen aankomt. De schijf moet ook nu opnieuw 

32.5° aangeven of het door u berekende getal. Zoniet: herhaal de 

voorgaande stap tot links en rechts gelijk zijn.  



Stap 10: Demonteer de blokkeerpen.  

 

 

Stap 11: Als nu de gradenschijf 0° aangeeft, is dit het enige exacte 

0-punt van de motor.  

 

 

  



Stap 12: Monteer de micrometer in de linkercarterhelft aan de 

achterzijde.  

 

 

 

Stap 13: Verdraai de krukas tot de micrometer maximaal is 

ingedrukt (hoogste punt van de nokkenas). Draai vervolgens de 

micrometer op 0. Draai de krukas een keertje links en rechts om er 

zeker van te zijn dat je op het hoogste punt van de nokkenas zit.  

 

 

 

 



Stap 14: Draai de krukas linksom tot de grote pijl van de micrometer 50 

bereikt of een halve slag gedraaid is.  

Draai de krukas nu rechtsom totdat de micrometer op 90 staat. Lees nu 

het aantal graden op de gradenschijf af (normaal ligt deze waarde tussen 

de 90 en 105°, zoniet: controleer alle voorgaande stappen).  

 

 

Bij ons op de foto is dit 98°. Noteer deze waarde van 98° 

 

  



Stap 15: draai nu de krukas verder rechtsom tot de grote pijl op de 

micrometer op de 0 is 

geweest en opnieuw 

exact op 90 staat.  

(Als je te ver draait, 

draai dan eerst 

voldoende terug 

achteruit om de speling 

weg te werken).  

Lees nu het aantal 

graden op de 

gradenschijf af.  

In ons voorbeeld is dit 

125° 

 

Tel nu de genoteerde graden op. 

In ons voorbeeld: 98 + 125 = 223 

Deel de verkregen waarde door 2.  

223 : 2 = 111.5 

Iedere nokkenasleverancier geeft de ideale waarde (lobe center line) voor 

het optimaal functioneren van de nokkenas. Voor een standaard 2CV 

nokkenas heeft Citroën 108° voorgeschreven.  

Dit is enkel bij een originele nokkenas!  

We rekenen met de ideale waarde 108°.  

111.5 – 108 = 3.5° 

3.5 : 2 = 1.75° 

Om 108° te verkrijgen moeten we dus het nokkenastandwiel 1.75° 

vroeger zetten.  

  



Stap 16:  

Demonteer de linkercarterhelft. Haal de nokkenas uit het carter.Laat de 

pijl op de krukas staan. Laat de krukas in het carter liggen. Cilinder, 

zuiger en cilinderkop NIET demonteren! Je hebt enkel de nokkenas nodig.   

Kijk naar de handleiding ivm het vervangen van een nokkenaslager.  

Je voert de stappen 1 tem 4 uit. Ipv de gradenschijf op 0° te zetten, zet je 

de gradenschijf op 1.75°. Onthou dat je de 0 links van de pijl moet zetten 

om de timing te vervroegen.  

De 0 rechts betekent timing verlaten.  

In ons voorbeeld moeten we de nokkenastiming vervroegen met 3.5°. 

We hebben berekend dat we hiervoor 1.75° moeten instellen op de 

gradenschijf.  

 

 

  



Stap 17: Kijk naar de handleiding ivm het vervangen van een 

nokkenaslager. Je voert de stappen 5 tem 9 uit.  

Vervolgens neem je het tandwiel met de gradenschijf van de gaspit. Je 

plaatst dit nu in de nokkenashouder tot de gradenschijf 0° aangeeft. Denk 

eraan dat je maar 5 à 10 seconden tijd hebt! Probeer dit zo correct 

mogelijk uit te voeren. 

Wij werken met een 

tolerantie van 0.25° op 

de krukas.  

 

 

 

 

 

Nadat het tandwiel is 

afgekoeld, demonteer je de 

gradenschijf en monteer je de 

veren.  

 

 

Stap 18: monteer de nokkenas terug in het carter op de originele 

merktekens. Doe de meting opnieuw van stap 13 tem stap 15.  

Je resultaat zou nu 108° moeten zijn. Een lichte afwijking is mogelijk. Als 

je uitkomt tussen 107.75 en 108.25 mag je trots zijn op jezelf!  

Monteer de neus terug in de nokkenas zoals beschreven in de 

handleiding ivm het vervangen van een nokkenaslager - zie stap 11.   

 

  



Example diagram nokkenas: 

 

 

4. BDP-punt motor zoeken 

 

Zie handleiding Timing nokkenas- krukas stap 1 tem 11.  

Hiermee bepaal je het exacte nulpunt van de motor. Dit 0-punt heb 

je oa nodig bij de montage van de electronische ontsteking op een 

Visa-motor.  

 

  



5. Kleplift meten / controleren  

 

Zie handleiding Timing nokkenas- krukas stap 12 tem stap 13. Het 

verschil met de handleiding is dat je eerst het laagste punt van de 

nokkenas moet zoeken. Vervolgens moet je bij de micrometer zowel 

de kleine als de grote wijzer op 0 zetten. 

 

Draai met de krukas tot de micrometer de maximaal waarde 

aangeeft.  

 

Dit kan je voor alle 4 de nokken gebruiken. Zo heb je een perfecte 

controle over de staat van je nokkenas. Een origineel 2CV6 

nokkenas heeft 6.15mm lift. De nok het dichtst tegen het tandwiel is 

meestal het meest versleten. Deze kan je dus best eerst 

controleren.  



Controleer de datasheet van je leverancier en vergelijk (zie 

voorbeeld) 

 

 

 


