
Hoe moet ik een AX kopen

●     Het controleren van een auto bij aankoop 

1. Onder de motorkap

- Kijk of de koplampen goed vastzitten, bevestiging, glas los, vocht in de koplamp

- Olie lekkage, als je voor de auto staat links op de motor lekt er vaak motor olie door een 
lekke koppakking (hier loopt een oliekanaal door de kop naar de motor)
Kijk wel eerst even het kleppendeksel na voor dat je ervan uitgaat dat de lekkage vanuit de 
kop komt.

- Olie lekkage , kijk onder je ontstekingshuis
kleppen deksel
koppakking

- Zoek naar informatie dat is opgeschreven, bijvoorbeeld wanneer de distributieriem is 
gedaan, koelvloeistof is vervangen, remsysteem is ververst, enz… 

- Kijk naar de radiateur en controleer het op lekkagesporen.

- Bekijk de hoofdrem cilinder en de remdrukbekrachtiger en controleer of er geen
lekkage sporen zijn.

- Controleer de waterslangen door er een beetje in te knijpen. Zo kijk je of deze poreus 
zijn.

- Bekijk het niveau van de remvloeistof. Als dit ver onder het maximum zit dan kan er 
lekkage zijn of de remblokken zijn zeer dun.

2. Onder de motor

- Kijk naar de as hoezen of deze nog heel zijn, binnenste en buitenste hoezen.

- Kijk of de steek as keeringen lek zijn (dit zijn de afdichtringen die voor de afdichting
zorgen van de bak waar de steek as in komt te zitten)

- Controleer de hoesjes van de onderste fuseekogels en spoorstangkogels

3. Kijk onder de auto

file:///C|/phpdev/private/8_weken/how/ax_kopen/index.htm (1 of 3) [15-12-2003 23:20:58]



Hoe moet ik een AX kopen

- Bekijk de uitlaat, let daarbij op de aansluiting van de achterdemper en de tussenpijp

- Bekijk de banden, controleer ze op profiel, manier van slijtage, uitdroging, happen uit
de band (door stoepjes enz.) 
Let ook op het merk band wat er op gemonteerd is.

- Kijk of er een reservewiel aanwezig is.

- Kijk aan de binnenkanten van de achterwielen en controleer dan of er lekkage is via de 
achterremmen (trommels), zo ja dan is er sprake van lekke wielremcilinders.

4. Elektrische delen

- Check de verlichting, bekijk of alles het doet naar behoren

- Kijk of de elektrische ramen werken

- Verlichting dashboard

- Binnenverlichting (ook in de koffer bak)

- Centrale deurvergrendeling

- Controleren of de ruitenwisser (vloeistof) het doet

5. Proefrit

- Assen controleren, maak een bocht en belast de as door gas tegen
als deze tikt is deze niet in orde.

- Onderste fuseekogels controleren, zet de wagen op een oprit en rij schuin naar achter.
Hoor je een harde klop, dan is deze niet in orde (je hoort gauw genoeg welke kant het is). 
Doe dit van twee kanten.

- Remschijven controleren. Rij op een recht stuk en trap bij een snelheid van ongeveer 60 
km/uur op de rem. Begint nu het stuur te trillen, dan zijn de schijven krom.

- Wiellagers controleren. Rij op een rechte geasfalteerde met een snelheid van ongeveer 50 
of hoger. Trap de koppeling in en laat de wagen uit rollen. Luister dan naar een gebrom.
Stuur dan van links naar rechts zodat je een soort slalom beweging maakt. Als het gebrom 
verdwijnt weet je dat er een wiellager kapot is. Het is nu een kwestie van luisteren welke 
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kant het zit.

- Koppeling testen. Trek in de eerste versnelling op tot zo’n 5000 rpm, schakel dan zo snel 
mogelijk door naar de derde versnelling en laat het koppelingspedaal in een keer op 
komen. Als je nu hoort dat de motor stijgt in toeren, maar de wagen niet sneller gaat rijden, 
dan is er spraken van een slippende koppeling.

- Handrem testen. Trek de hand rem aan en rij rustig naar voren. Als nu de achterkant naar 
beneden word “geduwd” dan functioneert de handrem naar behoren.
Je kunt dit ook testen door ditzelfde te doen alleen dan in z’n achteruit.
Kijk wel of allebei de kanten gelijk omhoog of omlaag gaan. Zo niet, dan kan er sprake 
zijn van lekkage in de remtrommels.

6. Overig

- Vraag of er een onderhoudsboekje aanwezig is

- Vraag naar de rekeningen van reparaties die gedaan zijn (zo kan je zien wanneer iets is 
vervangen is en wat er vervangen is).

- Vraag naar de geschiedenis van de auto. 
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