
Stoterstangbuisjes vervangen 
Het gebeurt regelmatig dat de stoterstangbuisjes beschadigd worden, ze zijn heel fragiel.  

En de goede staat van de buisjes is noodzakelijk om te vermijden dat je olielekken krijt, omdat de 

terugkerende olie hierlangs naar de motor teruggaat.  

Maar om ze te vervangen heb je een tool nodig die je tot nu toe nauwelijks kon vinden. VGS biedt 

vanaf nu de tools aan om zowel de buisjes te demonteren als te monteren.  

 

Iedereen heeft goede cilinderkoppen op voorraad 

waarvan de stoterstangbuisjes beschadigd zijn. 

Hierdoor kan je de cilinderkoppen niet meer 

gebruiken.  

Je hebt immers het juiste gereedschap nodig om ze 

te vervangen.  

In ons voorbeeld zijn de buisjes nauwelijks 

geplooid. Het verwijderen ervan kan bijvoorbeeld 

nuttig zijn 

om de 

klepzittingen te corrigeren, de geleiders te veranderen enz. 

Wanneer de buisjes gescheurd of gebarsten zijn, is het 

noodzakelijk om ze te vervangen! 

  

Om de oude buisjes te demonteren, maken we 

gebruik van een speciale boor die gemaakt 

werd door VGS 2CV.  Deze heeft twee 

diameters: vooraan komt hij binnen in het 

buisje en dient als een soort geleider.  Daarna 

wordt de diameter groter en boort het 

gereedschap het buisje op zijn plaats in de 

cilinderkop.  



De oude beschadigde buisjes verwijderen: 
Gereedschap :  

➢ Tool demontage en tool montage stoterstangbuisjes VGS  

➢ Metaalzaag  

➢ Schroevendraaier 

➢ Oliekan 

➢ Schuifmaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe olie aan de boor 

Plaats de cilinderkop in de bankschroef en steek 
met een simpele handboormachine de voorkant 
van de boor in het buisje langs de kant van de 

tuimelaar.   

Boor vervolgens het buisje uit. Let op, 
beweeg de boor langzaam in en uit het  
buisje om de stukjes metaal uit de 
cilinderkop te halen. 

Olie de boor regelmatig tijdens 
dit proces.  

En boor vervolgens door tot het einde, 
door continu de boor in het uit het buisje 
te halen.  

Maak de boor proper (haal de boormachine uit het 
stopcontact uit veiligheidsoverwegingen) 

Doe hetzelfde met het andere stoterstangbuisje. 
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Nu moet je de andere kant van de kop behandelen. Zaag met een metaalzaag de overschot van het buisje af.  

En zoals aan de kant van de tuimelaars, doorboor de tubes met de speciale demonteerboor. Vergeet niet de boor continu in 
en uit het buisje te halen om de metaalresten te verwijderen. Olie de boor regelmatig!  

De boor heeft een iets kleinere diameter dan het stoterstangbuisje, op die manier kan de cilinderkop niet beschadigd geraken. De dikte 
van het buisje wordt zo klein mogelijk. Met behulp van een schroevendraaier, kan je makkelijk het laatste stukje plooien en eruit 

trekken.  

Vervolgens volstaat het om het 
buisje naar onder te trekken om 

het te verwijderen.  

Doe hetzelfde voor het andere 
buisje. Begin met het te plooien 

met een schroevendraaier.   
Verwijder het buisje ! 



Opgelet : zorg ervoor dat alle 

stukjes metaal uit de 

cilinderkop zijn en dat er geen 

restjes achterblijven !  

Zoals je ziet is het niet moeilijk 

en als je de handleiding goed 

volgt, bestaat er geen risico 

om de cilinderkop te 

beschadigen.  

Belangrijk : blaas de 

openingen goed uit en maak 

ze grondig schoon alvorens 

verder te gaan!  

Monteer de nieuwe stoterstangbuisjes 
 

Om verder te gaan, heb je 2 buisjes nodig per cilinderkop. Er bestaan 

overmaten, maar aangezien wij de cilinderkop niet beschadigd hebben, 

kan je buisjes monteren met de originele diameter.  
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Plaats de cilinderkop op een 
zelfgemaakte mal. Je kan ook 
zonder, maar het maakt het 
makkelijker om de cilinderkop vast te 
zetten.  

Plaats de buisjes met de hand in de 
cilinderkop. Het uiteinde met de 
kleinste diameter is degene die 
onderaan de motor komt. Je moet de 
buisjes dus langs de andere kant in de 
cilinderkop monteren.  

Als je voelt dat het buisje niet in de 
opening wil, neem wat fijn schuurpapier 
en schuur het buisje wat op. Zo 
verminder je de diameter en / of 
verwijder je eventuele bramen.  Plaats de 2 buisjes tot ze gelijk komen 

aan de kant van de tuimelaars.  

Pas de positie van het buisje aan mbv 
een schuifmaat. Zorg dat het 
gedraaide gedeelte ofwel op 7 cm zit 
van de kant van de zuiger ofwel 
6.5cm zoals gemeten op onze foto.  



 

 

 

 

 

 

 

Als je regelmatig 
cilinderkoppen moet 
repareren, raden we je aan 
een kleine mal te maken 
om de juiste positie van de 
2 buisjes makkelijk te 
bepalen.  

Nu is het tijd om je nieuwe VGS tool te gebruiken 
(of als je chance hebt, heb je nog een oude tool van 
Citroën).  

 Er zijn 3 modellen voor de 2CV motor.  

➢ 1605-T (voor  375 cm3 en 425 cm3 12 pk), 

➢  3005-T (voor 425 cm3 , 18 pk en  602 cm3 

type M4)  

➢ 3036-T (voor 435 cm3 en 602 cm3 type M28). 

Olie de rollen van de tool met behulp van een oliepompje. 

Steek de tool in één van de 
stoterstangbuisjes, langs de kant van 
de tuimelaars.  

Olie grondig en breng de tool in in het 
buisje.  

Draai met een platte sleutel de conische 
kant van het gereedschap met de klok 
mee. Olie regelmatig!  



 

 

 

 

 

 

 

 

Al draaiend, zullen de rollen openen. Ze zullen ook het buisje 
uitzetten, zodat het zich opnieuw vastzet in de cilinderkop.  

Het zal steeds zwaarder en zwaarder draaien. Stop wanneer je voelt 
dat je de maximale diameter hebt bereikt. Het is niet nodig om als 
een gek te blijven draaien.  

Maak de tool los en verwijder 
de tool.  

Op deze foto zie je duidelijk hoe de buis links groter 
is geworden in vergelijking met het buisje rechts.  

Doe nu 
hetzelfde 
met het 
andere 
buisje. 

De 2 buisjes zitten nu goed vast. Je kan 
er zeker van zijn dat hier nu geen olie 
meer zal langskomen!  

Ziehier het resultaat ! 
Wees wel voorzichtig 

bij het monteren van je 
koppen in de motor. 
Zorg dat je de buisjes 

niet beschadigt!  


