Revisie van Hydrovac-rembekrachtiging uit Peugeot 404

Hydrovac ap
Nergens een lek te bekennen, en t6ch verdwijnt er
remvloeistof uit het reservoir. 'Waar gebeurd'-correspondent Jack van Asselt heeft het zelf met zijn
Peugeot 404 meegemaakt. Wat er aan de hand
was? De Hydrovac moest gereviseerd worden. Elm
bezoek aan Michael van Heeren later en de remservo op Jack's 404 werkt weer zoals het moet.
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eugeot is langer dan andere autobouwers doorgegaan met
de ontwikkeling en vervolmaking van trommelremmen . Bij
de 404 worden schijfremmen op de voorwielen pas aan het
eind van de jaren '60 gebruikelijk. Van 1965 tot 1968
beschikken de meeste 404-modellen over het zogenaamde Thermostable-remsysteem, met v66r forse 28 centimeter grote trom mels, waarop aan de buitenkant koelribben voor de gewenste
warmte-afvoer lOrgen. Per voorwiel zijn er twee dubbelwerkende
remcilinders; iedere remschoen wordt dus aan beide uiteinden richt ing trommel geduwd. De naam Thermostable zegt al dat het systeem is ontworpen om ongeacht de temperatuur te blijven rem men . Ook in bergachtige gebieden, waar je het niet meer kunt
navertellen als je remmen het ineens niet meer doen.
Om de bestuurder niet te zwaar te belasten, wordt het remsysteem
bekrachtigd -met de lOgenaamde Hydrovac. Het systeem werkt met
een hu lp-onderdruk-tank. Tot de komst van schijfremmen wordt
het in verschillende uitvQeringen toegepast. De Hydrovac is doordacht, maar ook vatbaar voor slijtage. Na verloop van vele jaren
sluiten de rubberdelen niet meer goed af en begint de Hydrovac
intern te lekken. Je verliest dan remol ie, zonder dat er uitwendig
lekkage is te bespeuren. De olie verzamelt zich in de Hydrovac en
langzamerhand neemt de remwerking af.
Dat is ook ondergetekende overkomen. In Klassiek & Techniek
nummer 66 (september 2003) noem ik in de rubriek 'Waar
gebeurd' het probleem en de verschijnselen . Kort na het versch ijnen van het verslag meldde zich Michael van Heeren, de Hydrovacliefhebber van de Peugeot 404-vereniging, met het aanbod om
samen, "v~~r een flesje goede Franse wijn" , de Hydrovac te reviseren oZo'n aanbod laat je niet lopen en het is meteen een goede
aanleiding om in K&Twat nader op de Hydrovac in te gaan.

Keurig staal in het
404-vooronder,
toe aan een nieuw
laagje vert.
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Geen haastklus
Een revisiesetje, een envelop met rubberdelen (it € 165), heb ik via
de club besteld. Daarbij werd medegedeeld dat het membraan in
de Hydrovac (a € 60), dat niet in de revisieset zit, ook vaak aan vervanging toe is. Maar dat weet je pas zeker als je de boel uit elkaar
hebt. Michael had wei een een membraan op voorraad.
Ik maakte me eerlij k gezegd wat zorgen of het zou lukken om in
een dag (of avond) met de 404 van Lelystad naar Warnsveld te rijden, de Hydrovac uit te bouwen, te reviseren, weer in te bouwen,
en om dan met een goed werkend en ontlucht systeem weer naar
huis terug te keren. Daardoor lOU ik ook de tijd niet hebben om de
ruimte onder de Hydrovac en zijn tank schoon te maken en te schilderen. U moet niet vergeten dat mijn 404 een rijdend restauratieen werkervaringsproject is. ledere klus is een kans om weer een
ander deel van de auto aan te pakken (en er zijn nog veel niet-ontgonnen delen).
We besloten er geen haastklus van te maken. Ik lOU met de te reviseren delen naar Warnsveld komen, lOdat we op ons gemak aan
de Hydrovac konden werken . Zo kon ik rustig aan de boel demon-

Heeren met speciaal gereedschap
nummer 1, de
nijptang.

teren, schoonmaken en schilderen, voor zover nodig. Een prettige
verrassing was de toestand van de kokerbalken en het plaatwerk
onder de remdelen. Vaak vind je hier behoorl ijk wat corrosie, door
remolie die daar in de loop der jaren gemorst is. In dit geval dus
niet. Keurig staal, dat overigens best toe was aan een nieuwe verflaag. Na ontvetten, schoonmaken en schuren werd een laag RLS
aangebracht op het staalblauw glanzende metaal. Vervolgens werd
de boel afgelakt met zwarte metaallak, de huiskleur van de 404
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Doc· h ct· z e " f
onder de motOfkap. 00&: de dtuktMk 00 dc bwgels van de Hydrovae werden geschilderd. Oe Hydrovac we,d van buiten 20 gocd
mogelljk $choongemaakt zodat hi) 'gewass.en' naar de dokte-t kon.

HydroYac-goeroe
AJs. je met een Hydrovac bezig bent, zoek Je natuurfijk docum .nt1)tie om t\? ontdekken hoe een en ander werkt. Het blijkt een
9CiheimziMig onderdeel. Nergen$ in Vraagbaken, instructie·,
ondcrd len· of wcrkp IM ub~k('n vind it cen opcngc'Wt'rkte teke·
nl ng van de tembekradniger. Peugeot volstaat met de medC'dcling
dat het onderdeel geen speciaal ondet houd nodig heeft. Aileen in
ecn artikel utt 1m, gepub!i«~e(d in i.e Von (het blad van de Assodation Pevge<>t Hollandc, de 404 ver<''fIiging en de Pcv9cOt Club
Nederl.and) is het systeem i)eschreNen, i nclusief een zelfgemaakt
illustratie. Getukkig rTk1akt Michael zij n reputatie als Hydrovac·goe·
roc wa¥ door weI over een zeldzame haoolei di ng en offid~le
tel<:cningen te bc-S<hi ken. Die ....'e v hi rbij n tuvrlijk. niet onthou·
den.
De helhen van de membraantrommel zmen met een bajonetslui·
{ing in elk3"r 9Ctdr3()id. Het mcmbT()<'In zit tu~ die helften
geldf.!'md, H<:t is m.ogC'lijk om ~e uit Ihar tC d aaicn, m r Mk:h ('I
heeft daar stechte ervaringen rnee. Je beschadigt gcmak1tellik het
membraan. Daarom kiest Miclla-el er standaard VOOI om de lippen
die cSe helftcn bij elk;);)r houden uit te buigC?n, met ~pe<iaal
gcreedschap nummerl, de niJpt3ng. N() uitbuig n ;cijo de hclftcn
als vanzelf Uft elkaar te halen.
Bij het demonteren van de Hydrovac mefkt Michael op dat het er
h(:le~4 niet slC!cht uitziN. Hct lijkt N 2elf~ op dat dit exemptaar
al eerde.r fS gC(evlseerd. De rubbetd len ieo ¢r goed vit. T()(h u jn
er enkele moeilijk bereikbare onderdeteo vergeten. Ole leveren het
huidige defect op. Met name het moertje op
eind van de glad·
de ct-nt.rl)l<i drvksttmg vrMgt ~t stimmo :l,mdacht om Mt on be·
schadlgd los te k(ijgeo. Hoe'Wel to'n drukstang ook In ~t revi ies.etje zit, wil je 'm niet bes<hadigen. Vit respect "oot zo'n mooi
onderdeel. .wllen we maar zeggen. en wie weet is hij in de toekomt oog eens te gebruiken. Dus met cen tang vastp<lkken en het
moertle losdr"aien do.eo .....e njet.
De oplos.~ng is $impel en doeltJeffend. Je haalt ook de andere,
hydrclulisdle kant los, je demonteert de zuiger die met een pennel; doo.r d 51 ng Vl)st zit, dON ~ IM9crC st.lIen pen door de as
en klemt die pen In de l>ankschroef. In ons geval hield II<: hem vast
en draaide Michael het moertje los. Nu kan de centrale drukstang
uitgenomen worden . 81ijkbaar vas dat de vorige reviseur niet
gctukt, waardoo.r hij juist net bclMgrij "ste rubber in vcrslt'ten t~
stand had latera zitten.
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Goedgenoeg
In de HydrOY3c zit ccn mooie VOO(f33d rcmolie, in C'e'n zC'C'r zwarte
ui tvoerin9. Het is opmerkel ijk dat (ook remol ie san de a<htcrk,ant
van het membraan zit. Oat membraan is volgens het deskundige
ooroeel van M.ehael nog goOO genoe.g voor gebruik. Macht hij op
termi; n 31sn09 de:- ~t geven, dan is vervangcn rclMief ecnvou·
di g. Oat \lind ik ook., nu ik Vleet hoe je de hoel uit elkaar kunt
halen.
Het uit elkaaT halen van de hydraulische eilioder en het luchtventiel
is tamolijk str.)ight forwllfd. loals de Engelsen 1 99cn. ~ hydrauli.
sche dli.ndet zit met schroefdraad in de flens op de Hydrovac
geschroefd eo wordt met een grote contJamoer geborgd. Het is
zaak dat de cilinder i n prooes dezelfde stand terugkomt. Mi<:hCleI
staat daarvoor met een ccntetpon tw e puntjC'S,
n in de flens to
op de dlinde.r. AJs die !.ater YIee{ bij elkaar uitkomen dan is de
stand correct.
Voot net uitnem~ van de cilinder d ie de luchttCW!\'Qer regett is speciaa' gere dschap nodig. Een t309 '"erherd om' lean uitkornst
brengen. maar ook het stukje geree<ischap dat Mlch3e.J hiervoor
gebruikt is handig: een schroef met een plastic muurplug. Simpel
cn doeltfcffcnd, Vcr'kri;gbaaf bij icxt (~bouwIJ\D/kt. (~minj"tuu(·

een

kciltx>ur die nog ~cer g('s<:h;ict ;s voor die klClS;e is coevallig uitgeleend ·lvAj. De pJastic versie wordt trouwens wei bewaard in

Michael's bak met speciale gereedschappen.
Dan is alles gedemonteerd en is het zaak
om aile onderdelen goed schoon te maken,
in ens geval met koudontvetter, en klaar te
leggen voor montage. Zorgvuldig werken
staat voorop en het is voor Michael een
vast gegeven dat je de oude spullen op een
rij legt met de nieuwe ernaast. Op die
manier zie je dat je alles compleet hebt en
vergeet je niets.

Glibberig
De omgekeerde volgorde van demontage,
zou Olyslager zeggen . En daar komt het
wei op neer. Netjes en schoon werken, rubberdelen in het vertrouwde blauwe remmenvet en alles weer zorgvuldig in elkaar
zetten . Het omleggen van de rubbers om
het lucht-/hydraulisch zuigertje is nog niet
eenvoudig, een glibberig klusje waarbij je
denkt dat het rubber zal scheuren. Toch is
dat Michael nog nooit overkomen . Het
weer op elkaar zetten van de Hydrovachelften gebeurt ook weer met behulp van
speciaal gereedschap nummer 1 en een
grote lijmtang. Met de lijmtang klem je de
helften op elkaar en met de nijptang knijp
je ze nog wat strakker, op de plek waar je
de lippen van de flens weer terugslaat. Tot
slot geef je ze een voor een nog een klap
na met een botte beitel. Zit als nieuw.
Klaar.
Na gedane arbeid nog even een excursie
naar de zold·er boven Michael's garage.
Daar liggen vele onderdelen opgestapeld,
waaronder een oude BMW-motorfiets uit
'54 (een klus voor later, pas 28 jaar in bezit
en nog niet klaar - sterker zelfs: nog niet
eens aan begonnen). Daar blijkt opnieuw
het goeroeschap van Michael. Een rijtje
Hydrovacs op een tafel, met ernaast een
testbank in wording. Ook een voorraadje
nieuw verzinkte (gepassiveerde moet ik
zeggen) Hydrovac-behuizingen liggen te
wachten op productieve tijden . Kortom,
heerlijk om rond te kijken en aan de praat
te blijven.
Uiteindelijk gaan we weer naar binnen
waar de koffiekopjes worden verwisseld
door glazen. Om kwart over negen, dus
twee uur na aanvang van het werk, zijn we
klaar. Nog even de documentatie erbij pakken en de mooie verzameling Peugeotmodellen van Michael bewonderen . Zo
wordt het toch weer snel laat. Natuurlijk
moet ook die fles wijn nog uitgereikt worden en de hartelijke dank.

Hoe remt 'ie?
Conclusie is dat het reviseren van een
Hydrovac een mooie klus is voor sleutelaars
met een beetje ervaring. Er gebeuren geen
rare dingen en als je met verstand te werk
gaat, kan er niets mislukken. Ais je de gelegenheid hebt om het eerst een keer samen
te doen met iemand die het eerder gedaan
Dude en nieuwe onderdelen op een rij.

Hulpgereedschap nummer 2.

Doe-het-zelf
heeft, is dat wei handig. Ik zau het nu zander problemen aandurven om dit klusje
zelf aan te pakken .
Ik mag wei zeggen dat ik in een behoorlijk
euforische toestand naar huis ben gereden.
Het gevoel dat je alles kunt maken is voor
mij een belangrijk deel van het plezier van
de Oldtimerei, zoals de Duitsers zeggen. En
hoe remt 'ie nu? Dat is nog een kort verhaal achteraf. Het monteren van de Hydrovac in de auto gat geen problemen, afgezien van de onmogelijke manier waarop de
Hydrovac en zijn druktank is gemonteerd.
Je moet je in allerlei bochten wringen om
alles weer vast te zetten. Daar zullen we
niet moeilijk over doen . Je vraagt je wei af
hoe je het luchtfilter, in de vorm van een

mini plastic pannensponsje, van de Hydrovac moet vervangen . Ik zie niet hoe dat
eenvoudig zou kunnen. Ook van onderaf is
de toegankelijkheid abominabel. Toch
dient dit onderdeel iedere 15.000 kilometer
vervangen te worden en in stoffige
omstandigheden nog vaker. Het ontluchten
van het systeem lukte niet erg omdat er bij
de achterwielen geen drup remolie uit de
cilinders te persen was. Dat terwijl ik de
ontluchtingsnippels keurig had schoongemaakt en met een nieuwe lik kopervet had
gemonteerd . V66r lukte het wei en er was
voldoende pedaaldruk da't we (mijn zaon
Joost en ik) een proefritje aandurfden. Ik
had ook de remschoenen nog even afgestoft en opgesteld dus alles moest goed

zijn. Dat remde inderdaad beter dan ooit ,
en zelfs, indien gewenst, met blokkerende
voorremmen. Hij dook wei erg ver voorover
en het was duidelijk dat onze 404 achter
helemaal niet remde. Ik verdacht aanvankelijk de remdrukbegrenzer maar die leek
niet defect. Dan maar eens de centraie
remslang gedemonteerd. Daar zat h~
euvel: de laatste, nog niet vervangen remslang was inwendig zodanig door de remolie opgelost dat er zelfs geen perslucht
doorheen te krijgen was . Op het moment
van schrijven ligt de slang naast de auto. Ik
ga ervan uit dat met een nieuwe slang mijn
zomer goed zal zijn, in een prettig remmende 404 .•

