
 

Olie verversen: 
Benodigd: 
1. Nieuwe olie (prijsindicatie 20 euro) (3,5 liter) 10W40. Ik kan halfsynthetische olie aanbevelen, 
maar hier zijn veel meningen over. In ieder geval heb je 10W40 nodig. (15W40 kan ook, 5W40 is niet 
aan te raden!)  Bezuinig niet op je olie maar koop een goede, en meestal dus ook duur, merk!  
2. Nieuw oliefilter (prijsindicatie 10 euro) 
3. Nieuw afdichtingsringetje voor je carterbak. (NIET VERGETEN!!!) 
4. Dop 24 (ook wel eens gehoord bij sommige 23 of het vierkantje gelijk aan de versnellingsbak)  
5. Lege (niet te hoge) bak waar een litertje of 5 in kan. (oude vatenbakkie ofzo) 

 
Stappen:  
0. Je auto even warm rijden, dan loopt de olie er makkelijker uit, let wel op dat je je handen ofzo niet 
verbrandt aan je voorpijp of ander warm deel. 
1. Je plaatst de lege bak onder je carterbak, onder de afdichtplug en draait de vuldop bovenop je 
motorblok los. 

 
2. Je draait de afdichtmoer los met dop 24 (23 of anders het vierkante boutje).  
3. De olie loopt er nu uit in de bak, goed mikken, anders wordt de straat of je oprit smerig. 
De afdichtplug mag best in de olie vallen, das het makkelijkst. 
4. Als de meeste olie eruit is en het nog een beetje nadruppelt kan je je oliefilter loshalen. Er zit      hier 
gewoon een stuk schroefdraad in het midden dus deze kan je gewoon losdraaien. ( let op: ook hier zit 
nog zo’n 0,3 liter olie in). Als deze te vast zit kan je die met een speciale klem of tang losmaken. Als 
alternatief wordt er ook wel eens een schroevendraaier doorheen geslagen en die rond gedraaid. (ben 
voorzichtig met het schroefdraad!) 

                                     
5. Alles goed laten uitlekken, je kan een beetje schudden met je auto 
6. Nu kan je de afdichtplug uit de olie vissen en deze MET EEN NIEUWE AFDICHTRING weer 
terug vastdraaien op de carterbak. Moet goed vast zitten, maar vast is vast, niet doordraaien. 
7. Nu kan je ook je nieuwe oliefilter er opzetten.( Contactvlak van het oliefilter op je motorblok even 
schoon poetsen en vuilvrij maken, dit kan een lekkage voorkomen.) Deze moet je handvast vast 
draaien. Wel veel kracht zetten met je handen maar niet met grote tangen veel geweld gebruiken. 
8. En als laatste de nieuwe olie erin gieten aan de bovenkant.   
9. En de AX is voorzien van verse olie. 
 


