
HOWTO injectie 1.4i  1.1i pcrodent & CitRoel  

HOWTO "Injectiesysteem 1.4i inbouwen in 1.1i"  

Voorwoord en achtergrond 
Uit een experiment van Sander (geloof ik) is gebleken dat een AX met 1.1 liter monopoint injectiemotor goed 
loopt en zelfs sneller wordt als je daarop de injectie van een 1.4 liter-versie monteert. Met injectie wordt hier 
bedoeld: inlaatspruitstuk, injectiehuis, rijcomputer (ECU) en injectieweerstand. Het injectiehuis en spruitstuk 
zorgen er samen voor dat er meer benzine in de motor kan komen. Alle doorgangen zijn namelijk breder. De 
ECU is nodig omdat de 1.1-ECU niet overweg kan met het 1.4-spul. De injectieweerstand bepaalt mede 
hoeveel per inspuiting in de motor wordt gespoten. 
Deze howto ziet er misschien best intimiderend uit. Gelukkig is auto s maken net LEGO bouwen: ouwe 
dingen eraf, nieuwe dingen erop, klaar. De beschreven handelingen zijn groot in aantal, maar de moeilijkheid 
valt mee. Ik (pcrodent) had eigenlijk geen noemenswaardige sleutelervaring toen ik eraan begon; het heeft 
mij 4 uur gekost. Volg de instructies stap voor stap en je komt er wel uit. En anders heb je altijd het forum 
nog. 
Succes!  

CitRoel en pcrodent  

Benodigdheden 
Auto-onderdelen

 

Injectiehuis 1.4 
Inlaatspruitstuk 1.4 
ECU 1.4 
Injectieweerstand 1.4  

Gereedschap en dergelijke

 

Koelvloeistof 
Remmenreiniger 
Sleuteltjes 8 (soms) en 10 (altijd) 
Waterpomptang (voor het losmaken van 
weigerachtige slangetjes) 
T30 schroevendraaier of bitje 
Platte en kruisschroevendraaiers 
WD-40 
(Duct-)Tape 
Vloeibare pakking 
LocTite 
Bak  

Voorbereiding 
- Lees de howto helemaal door en zorg dat je alles begrijpt. Als je vragen hebt, stel ze op het forum vóór je 
begint. 
- Leg alle spullen netjes klaar (dan loop je niet zo klungelig te zoeken als je het straks nodig hebt). 
- Maak de onderdelen die erop moeten vast schoon met bijvoorbeeld remmenreiniger. De 
contactoppervlakken van alles wat je monteert moeten netjes schoon zijn. 
- Eventueel: download de 205-Haynes uit de FAQ en lees de stukken over vervangen injectiehuis, spruitstuk 
en koelvloeistof.  

Allereerst: BELANGRIJK!! 
Veiligheid

 

1) Je gaat met vloeistoffen werken (koelvloeistof, benzine). Bedenk dat alle vloeistoffen in je auto giftig zijn 
voor mens en milieu. Zorg dat je ze niet in je of op je krijgt. 
2) Daarnaast is benzine bijzonder vluchtig en brandbaar. Zorg dat je weet waar gelekte benzine blijft, en 
zorg dat je een (poeder)brandblusser binnen handbereik hebt. Dit geldt overigens ook voor remmenreiniger. 
3) Laat geen bakken met vloeistoffen zonder toezicht staan. Kinderen of dieren kunnen het vinden en 
opdrinken.  

Praktisch

 

4) Bedenk je dat het spul waar je mee bezig bent duur spul is en dat het niet onbreekbaar is.  
5) Als je iets demonteert, pak het rustig weg, eventuele vergeten slangetjes en draadjes knappen snel.  
6) Gebruik goed passend gereedschap, als je te vaak schampt past het een volgende keer misschien niet 
meer goed.  

Blik onder de motorkap. Waar zitten de onderdelen 
eigenlijk? (de ECU zit hier onder een zwarte plastic 
kap. Die klikt er zo af) 
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7) Denk bij het monteren eraan dat je alles niet belachelijk hard aandraait. Het is allemaal teer materiaal en 
gaat makkelijk kapot.  
8) Je leert een hoop als je het spul eerst uit een sloopauto haalt, maar ook als je het spul al hebt moet je er 
met deze howto uit kunnen komen! 
9) Als je het van een sloper afhaalt, kies er één met zo min mogelijk kilometers, dan heb je de meeste kans 
dat het injectiehuis nog goed is.  

Aan het werk 
Eerst halen we alles los. Daarna maken we alles 
een voor een weer vast.  

- Maak de min-pool van de accu los.  

ECU en injectieweerstand 
- Klik de grote stekker uit de ECU 
- Maak de 3 kruisschroeven los waarmee de ECU 
vast zit (één daarvan zit onder de grote stekker). 
Hiervoor moet je misschien met (pijp)sleutel 10 de 
plaat losmaken waarop de ECU gemonteerd is 
zodat je erbij kunt. 
- Onder de plaat of tegen het rechter voorscherm 
zit de injectieweerstand. Haal die ook los.  

Injectiehuis 

- Haal alle slangetjes van het ding boven het luchtfilter los en markeer waar ze vandaan komen. Maak 
eventueel een foto ter verduidelijking. Dit zijn allemaal vacuümslangen; er komt niets uit gelopen. 
- Maak de knelringen los waarmee het luchtding vast zit aan het injectiehuis en eventueel luchtfilterhuis (als 
je een open luchtfilter hebt hoeft dit niet, wanneer je het luchtding optilt komt je luchtfilter als het goed is 
gewoon mee). 
- Til het ding op en leg het weg.  

Relevante delen 
injectiehuis 
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- Haal de stekkers uit het injectiehuis. Hoef je niet te markeren, ze passen er maar op 1 manier weer in. 
- Maak de 2 vacuümslangen achterop het injectiehuis los en markeer welke waar zat. Wees voorzichtig bij 
het loshalen, want ze zitten vast aan kleine pijpjes en die breken makkelijk. 
- Haal de gaskabel los. Die werkt 
net als een remkabel van je fiets, 
dus met een busje op het eind. 
Onthoud waar het ijzeren klemmetje 
zit dat 'm op z'n plaats houdt in het 
ringetje van het injectiehuis. 
- Zorg voor een doek of bakje en 
haal de benzineslangen los. Op het 
injectiehuis staan pijltjes welke 
waarvoor dient, maar op de slangen 
niet dus markeer ze! Ik gebruikte 
hiervoor ducktape: dat plakt de 
benzineslang af én je kunt erop 
schrijven welke slang het is. Zorg 
dat je niet knoeit met benzine, dat is 
namelijk eng spul. Pas op je 
handjes. Reken op 1 à 2 
limonadeglazen. Dop de 
benzineslangen af met iets (tegen 
vuil en lekkage) en zorg dat het niet 
stiekem kan gaan lekken als je aan 
iets anders morrelt. 
- Maak de 4 T30-schroeven in het injectiehuis los. 
- Neem injectiehuis af. Als er een pakking zit, pak 
hem en gooi hem weg. Pas op, er kan nog 
benzine uit het injectiehuis lopen!  

Spruitstuk 
- Maak de remservovacuümslang los. Dit is de 
slang die een beetje aanvoelt als katoen en die 
naar bestuurderskant loopt waar het remgebeuren 
zit. 
- Maak de vacuümslang los die naar het 
luchtfilterding liep. Markeer nogmaals en leg hem 
apart. 
- Maak het dingetje los (sleuteltje 10) dat de dikke 
koelslang vasthoudt. Het zit aan de 
bestuurderskant op het spruitstuk. Deze maak je 
straks weer vast aan het andere 
spruitstuk. Alternatief: je kunt ook 
het dingetje van het nieuwe 
spruitstuk gebruiken, als die er beter 
uitziet. 
- Plaats een bak onder de auto ter 
hoogte van het spruitstuk als je dat 
nog niet had gedaan. 
- Maak de koelslang los. Gebruik 
eventueel de waterpomptang. 
Hieruit komt koelvloeistof. Pas op je 
handjes, en vang het netjes op in de 
bak. Reken op zeker een liter. 
Alternatief: als je van tevoren de 
koelvloeistof uit je auto hebt laten 
lopen komt er nu veel minder uit. 
- Maak de 6 moertjes los die het 
spruitstuk aan het blok vastmaken. 
Sleuteltje 10. Er zitten er aan elke 
kant 3 (links/rechts), 2 boven en 1 
onder. Ze zitten meestal niet zo 
strak vast. 

Gebruik doek bij losmaken benzineleidingen 
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- Neem het spruitstuk af. Er komt nog een beetje koelvloeistof uit. Als je hem af wilt nemen zit een 
motorsteun aan bijrijderskant in de weg, dus hier een tip: Neem eerst bestuurderskant helemaal los. Maak 
bijrijderskant zoveel mogelijk los, kantel het spruitstuk hierbij naar je toe om hem ook van de laatste pen los 
te krijgen.  

Dit was het al voor wat betreft het loshalen.  

Montage

 
Zet nu alles er weer op, maar dan van de 1.4. In principe is het het omgekeerde van het eraf halen, maar let 
op de volgende dingen: 

Zorg dat de contactoppervlakken van blok, spruitstuk en injectiehuis goed SCHOON zijn. Desnoods 
máák je ze schoon. 
Breng vloeibare pakking aan tussen blok en spruitstuk en tussen spruitstuk en injectiehuis. 
Volgens de Haynes moet je wat LocTite op de T30-schroeven smeren die het injectiehuis 
vastmaken. 
Als de boven- en onderkant van het injectiehuis los zijn gekomen, maak ze helemaal los en smeer er 
wat pakking tussen. Instructie van de Haynes...  

Als je klaar bent 
- Vul koelvloeistof bij en ontlucht het koelsysteem. 
- Maak de min-pool weer vast ;) 
- Maak contact (NIET STARTEN!!) en controleer op benzinelekkage. Als er iets lekt, maak de min-pool van 
de accu los, maak het benzinespul goed vast en probeer opnieuw. 
- Als alles in orde is kun je de auto starten. GEEF GEEN GAS. Mogelijk start ie niet in 1x, gewoon opnieuw 
proberen, als je injectiehuis goed is dan start-ie wel. 
- De ECU gaat zich nu instellen. BLIJF VAN HET GASPEDAAL AF. Zet geen apparaten aan. Gewoon 
wachten tot de motor warm is en hij netjes en regelmatig loopt. Dit duurt rustig 10 à 15 minuten, heb geduld. 
Controleer of je ongewone dingen ziet terwijl ie loopt. Blijf bij de auto terwijl hij loopt. Als ie afslaat, gewoon 
opnieuw starten en weer overal afblijven. Afslaan is niet ongewoon bij het inlezen van de ECU. 
- Maak een voorzichtig testritje. Niet gelijk blazen.  

Hoera, dat was alles! 
Succes met sleutelen.    

CitRoel en pcrodent                       
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