
 1
De Solex 40 PII-4 is 
een fantastische 
carburateur, mits deze 
werkt… 
De carburateurs op 
onze 912’s hebben na 
al die jaren flink wat 
te verduren gehad. De 
gaskleppen zijn in het 
huis gaan slijten door 
de overmatige speling 
die is ontstaan op de 
as(sen). Na meerdere 
malen (te) hard 
aandraaien van de 
carburateur op het 
spruitstuk is de voet 
kromgetrokken 
waardoor de boringen 
ovaal zijn geworden. 
Dit alles leidt ertoe 
dat de solexen valse 
lucht trekken en niet 
fijn afgesteld kunnen 
worden. “Wordt er 
geschoten?” “nee, er 
rijdt er eentje met 
versleten solexen, 
Pang!”

 912 Resto Strip™

Na demontage worden de 
carburateurs ultrasoon 

gereinigd en getumbeld in 
keramische media.

De pasvlakken van het deksel en de voet van de solex zijn 
meestal kromgetrokken door het te hard aandraaien, dit is goed 
te zien met een haarliniaal. Bij de voet scheelt dit wel 0,5mm. 
uiteraard zullen deze pasvlakken weer gevlakt worden zodat 

ze benzine en lucht dicht zijn.

De split shaft solex die werd gebruikt op de 
latere 912’s (69’) maakt het mogelijk om de 
gaskleppen individueel af te stellen door 

middel van een stelblokje tussen de assen. 
Hierdoor kun je precies regelen hoeveel lucht 
iedere klep doorlaat bij stationair toerental.

Vorige 
sleutelaars 

hadden al 
bronze bussen 
aangebracht in 
de behuizing. 
Deze waren 
helaas ook 
versleten. 

Nieuwe bussen 
zullen 

gedraaid 
worden met 
een speling 
van 0,035mm 

tussen de bus 
en de as voor 
‘einen leichten 
Sattengang’.

Split shaft Solex restauratie, keep it original!                     Joris Schweitzer

De stalen as die draait in de zachtere aluminium behuizing zorgt er niet 
alleen voor dat de as-lagering in de behuizing slijt, maar ook dat de 

gaskleppen vervolgens in de boring van de carburateur slaan. De enige 
oplossing is om de boring tot een overmaat uit te kotteren en 

overmaatse gaskleppen te plaatsen.

Voorbeeld van luchtlekkage langs de kleppen door 
slijtage. Deze kleppen staan volledig gesloten!

Joris Schweitzer




 2De nieuwe assen die ik besteld had hadden een diameter van 
7,957mm. een diameter van 8mm was makkelijker geweest in 

verband met de bussen die gedraaid moeten worden. dan maar 
iets meer moeite doen op de draaibank ;).

Nieuwe bussen worden gedraaid van bronzen rondstaf. 
Voor de buitendiameter was ik afhankelijk van de maat die 

de vorige sleutelaar had aangehouden. de 
binnendiameter is geruimd met een ruimer van 7,96mm.

Bussen worden verlijmd in het huis met loctite 603. de assen worden 
tijdens het verlijmen in het huis geschoven samen met de bussen om 

ervoor te zorgen dat de assen op een lijn komen te liggen in het huis. 

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bussen meelopen met de radius van de throttle bore 
zullen deze worden uitgekotterd op de freesbank. Dit wordt ook gedaan om de rand van de 
ingeslagen gasklep weg te nemen. Bij deze solexen viel de ingeslagen rand mee en kon ik 

alle boringen uitkotteren tot een overmaat van 40,5mm. (Std. maat origineel is 40mm)
Zo kan er in de verre toekomst nog een tweede revisie plaatsvinden als dat nodig is naar 

overmaat 41,0mm. 

Volgende stap: kleppen draaien :)
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Kleppen worden gedraaid van messing onder een hoek van 8 graden. de 
speling tussen de klep en de boring bedraagt 0,02mm. als de kleppen 
in het huis gemonteerd zitten, dan kun je met een lamp kijken hoeveel 

licht er langs de klep doorgelaten wordt als de gaskleppen volledig 
gesloten zijn. geen licht betekent ook geen lucht die langs de klep 

kan ontsnappen.

Voordat de opbouw kan beginnen worden de solexen nog een keer 
ultrasoon gereinigd en doorgeblazen om zeker te weten dat er geen 

restanten vuil zijn achtergebleven na de bewerkingen op de freesbank.

Alle sproeiers worden nagemeten en gereinigd. De hardware 
werd origineel geel verzinkt. De stelblokjes tussen de 

assen worden vernieuwd. deze zijn vaak krom en versleten. De 
gasklepassen worden uitgeshimd zodat de klepjes precies in 

het midden van de boring kunnen kantelen.

het acceleratiepomphuis wordt ook 
gevlakt om lekken te voorkomen.

Zie jij licht langs de 
klep komen? 

👀

 



 4De inspuit-nozzles voor de acceleratiepomp moeten zo afgesteld staan dat deze de 
benzine direct naar beneden spuiten zonder eerst de binnenwand of gasklepas te raken. 

Dit voorkomt flat-spots tijdens de acceleratie. deze nozzles kun je licht buigen of 
verdraaien zodat ze op de juiste plek benzine inspuiten.

Het deksel, de bovenkant van de carburateur en de voet worden gevlakt op een 
plaat met schuurpapier korrel 300. om het mooi te maken kun je het daarna nog 

nalopen met volgende stappen van korrel 500-1000. Dit voorkomt dat de 
carburateur gaat zweten tussen het deksel en het huis.

Aan de hand van de stationairschroef kun je de kleppen verder open of dicht 
zetten om het stationaire toerental te verhogen of te verlagen. De 

kleppen mogen nooit helemaal dicht staan anders slaan ze in de wand van 
de boring. dit zou wel gebeuren wanneer de assen en kleppen versleten 
zijn, ze laten dan zoveel lucht door dat je zelfs met volledig gesloten 

kleppen geen juist stationair toerental meer kan afstellen.

Ik wil graag Remon veraart bedanken voor deze 
opdracht bij Resto Lab en Jan balder voor zijn 
advies over verspaningstechnieken. In de 
volgende strip wordt het vlotterniveau, de 
inspuithoeveelheid en de luchtstroom bij 
stationair toerental afgesteld. 

Resto strips™ is onderdeel van resto lab™
Joris Schweitzer ©


