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2013 – 2014 REVISIE ACHTERDIFFERENTIEEL 

Erik Kars 

De meeste foto’s zijn door mij zelf gemaakt tijdens het klussen. Een paar foto’s zijn 
van internet gehaald, omdat ik zelf geen duidelijke had. 

1. Gereedschap Peugeot/Fenwick  8.0505 Z. 

 

 
Het afstellen kan ook zonder de gereedschapset met de hand. Het voordeel van de 
afstelset is dat die er zorg voor draagt dat het wormwiel exact gecentreerd wordt in 
het differentieelhuis. 
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2. DEMONTEREN 
 
Haal de as onder de auto uit (beschreven in werkplaatshandboek en Olieslager). 
 
Voor wie geen werkplaatshandboek heeft. 
 
2.1 Verwijderen achteras: 
 
Loshalen: 
1. handremkabels, waar die onder de auto zijn vastgezet; 
2. gaffel waar de handremkabels aan vastzitten; 
3. de remleiding op de plaats waar de flexibele slang aan de cardanaskoker is 

bevestigd (knijp eerst de slang dicht met een niet te strak afgestelde griptang of 
met een lijmklem als je niets beters hebt); 

4. de 2 bouten waarmee de panhardstang is bevestigd  aan de linkerzijde van der 
achteras; 

5. de 2 moeren waarmee de dwarstangen van de achteras naar de cardanaskoker 
zijn bevestigd; 

6. de 5 moeren waarmee de cardanaskoker aan het differentieel is bevestigd 
7. de borgmoer van de schokbrekerbevestiging aan de achteras ; 
8. doen spanband onder de cardanas door en zet hem aan de bovenzijde van de 

carrosserie strak (zie fot hieronder). Dat voorkomt dat de as naar beneden valt 
als je los gemaakt hebt; 

9. de bevestigingsmoer aan de onderzijde van de schokbreker; 
 
NB! als je de contramoer en de moer zelf helemaal los haalt, valt de achteras 

aar beneden. Ondersteun de as dus eerst met assteunen of maak de moeren 

pas los als de auto met de wielen op de grond rust. 

 

De achteras kan nu onder de auto worden uitgerold, nadat de auto omhoog is 
gebracht, bijvoorbeeld met een brug of een takel. 
 
Ontdoe de as van grof vuil en zand met een (staal) borstel. 
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Kan een mooi moment zijn om ook meteen de cardanaskoker en de zijstangen te 
ontroesten en te coaten. 
 

 

 
 
2.2 DEMONTEREN AS 
 
Tap de olie uit het differentieel door de aftapplug aan de linkerzijkant los te draaien. 
 
NB! Alleen vullen met ricinus olie (te koop bij 404 magazijn, Karel Verhoeven of Ko 
de Fouw). Er gaat 1,4 L in 
 
De achterwielen kunnen worden losgehaald. Ik doe dat zelf niet. 
 
Als de wielen niet worden losgehaald, plaats dan een krik of assteun onder de 
trompet aan de zijde van het differentieel. 
 
Schroef de moeren los waarmee de trompet aan het differentieel zit. 
De moeren links en rechts van het differentieel zijn gelijk. De tapeinden niet. Als er 
tapeinden mee los komen met de moer, dan bij de trompet bewaren 
 
Het differentieel kan van de trompet worden afgetrokken als alle moeren los zijn. 
 
2.3 DEMONTEREN DIFFERENTIEEL 
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Aan de rechterzijde van het differentieel zit een los deksel. Dat deksel kan nu van het 
differentieel afgenomen worden. Som klemt het iets, dan voorzicht (het is aluminium) 
met een beiteltje lostikken. 
.   



 

 
7 

 

 
 
Van fabriekswege worden het kroonwiel zo geplaatst dat de koppen van de bouten 
aan de zijde van het wormwiel zitten waar het serienummer (zie blauwe pijl) is in 
geslagen in het wiel. De koppen van de bouten en het serienummer zijn bij de 
fabrieksmontage zichtbaar als het deksel van het diff.huis wordt gehaald (zie foto 
boven). 
 
Als je bij het openen van het differentieel niet de koppen van de bouten ziet zitten, 
maar de moeren, dan is het kroonwiel al een keer omgedraaid (waarschijnlijk 
vanwege slijtage aan de aangedreven tandflanken) te zien aan putten-pitjes in het 
tandvlak). Deze slijtage ontstaat door de belasting van de tandflanken in combinatie 
met verkeerde olie. Als het diff. wordt gevuld met minerale olie, dan ontstaat schade, 
omdat de zwavel in de minerale olie reageert met het brons van het kroonwiel. 
 
Noteer welke zijde van het kroonwiel aan de dekselzijde zat bij het openen van het 
deksel of neem een foto. 
 
Neem het kroonwiel uit het diff.huis. Het uitnemen van het wiel kan lastig gaan, want 
het pas allemaal net. Zonder kracht te zetten een beetje jutteren en draaien aan de 
wormas en dan kom het vanzelf los. 
 

Na het uitnemen kunnen de tandflanken van het kroonwiel worden beoordeeld op 

beschadiging/slijtage.  
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Aan de aangedreven zijde van de tandflanken zijn putjes te zien. Het gevolg van 

slijtage. 

Kan er ook uitzien als op de onderstaande foto. 
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Leg het kroonwiel op de aflegtafel. Behandel het kroonwiel voorzichtig. Het brons is 

zacht en beschadigd snel. 

 

2.3.1 Worm uit diff. huis 

Nu kan de worm uit het diff. huis worden gehaald. 

 Demonteer het achterdeksel van het differentieel door de 4 moeren los te 

draaien. 

 

 Het achterste lager van het wormwiel komt in beeld. Als het kroonwiel veel 

geleden heeft, zitten ook hier schilfertjes brons. 

 

  



 

 
10 

 

 Neem het deksel aan de voorzijde weg door het voorzichtig met een beiteltje 

los te tikken. Het zit klemvast doordat er aan de binnenzijde een rubberring zit 

(zie onderstaande foto); 

 Neem het deksel los; 

 Neem de rubber ring er uit; 

 Trek de draaiende asafdichter van de wormas (de zwarte zijde hoort naar de 

versnellingsbak gekeerd te zijn). 
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 Reinig het diffhuis en ontdoe het van alle olie en bronsflinters. 
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2.3.2. Loshalen worm uit gereinigde diff. huis 

 De worm zit door middel van de lagers in het diff.huis geklemd. En kan niet 

zomaar worden losgenomen of los getikt. Daarvoor moet het differentieelhuis in 

kokend water (of in de oven1) worden opgewarmd tot ca. 90 graden Celsius. Het 

aluminium huis zet dan verder uit dan het staal van de lagers, waardoor het lager 

er vanaf de achterzijde van het huis uitgetikt kan worden. Ik gebrek, bij gebrek 

aan een grote pan, de emmer van de vuilnisbak en plaats die op een Gaz Cooker. 

                                                           
1 Als het diff.huis niet helemaal is ontdaan  van olie, gaat het stinken in de oven. Zijn je huisgenoten mogelijk 
niet heel blij mee. 
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 Ik gebruik daarvoor 4 dikke revetten (door mij toegevoegd als kaliber R aan 

gereedschapskist 8.0505 Z). 

 Leg de revetten op de buitenzijde van het achterlager. Plaats vervolgens het 

achterdeksel op de revetten. 

 Sla met een hamer op het achterdeksel en de worm wordt uit het verwarmde huis 

gedreven. 
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 Tik het wormwiel vanaf de achterzijde van het huis (vulplugzijde) naar voren 

(cardanaszijde) uit het huis. De worm blijft staan als het diff. huis wordt opgetild. 

 

 

Nu het ook de worm er uit is, kan het fiff. Huis van het laatste  vuil en olie ontdaan 

worden. 
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2.3.3. Lagers van de wormas en van het wormwiel trekken 

Nu kunnen de lagers van de wormas en van het wormwiel verwijderd worden. 

Het mooiste is met een pers. 

 

Als geen pers hebt kan het met een lagertrekker, zie onder. 

 Trek eerst de kooi en de kogels van de worm. Dan kun je daarna met de bekken 

van de lagertrekker om de dunne binnenste rand. 

 Als het lager erg vast zit op de as, helpt het om de lagerrand even warm te stoken. 

 

2.3.4 Wormwiel demonteren 

Het wormwiel kan met de bouten waarmee het deksel aan weerszijden op het 

wormwiel zitten tussen de bakschroef worden geklemd. Zie foto. 

Vervolgens kunnen de moeren worden losgedraaid. Ik houd de moeren bij de bouten. 

De deksel aan beide zijden zitten in een uitsparing geklemd. Soms komen ze 

gemakkelijk los. Als ze wat strakker geklemd zitten is mijn werkwijze het wormwiel 

verticaal tussen een bankschroef met koperen platen over de bekken te spannen en 

dan met een korte tik tegen de zijkant van de lagersflens los te tikken 
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 vervolgens kan per sateliethuisdeksel het lager van het huis worden getrokken 

als je de lagers wilt vervangen. 
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 Trek eerst de kooi en de conische lagers van het deksel. Dan kun je daarna met 

de bekken van de lagertrekker om de dunne binnenste rand. 

• Als het lager erg vast zit op de as, helpt het om de lagerrand even warm te stoken. 

Zie foto. 

 De binnenring van het lager is maar heel dun. De bekken van de trekker schieten 

er snel af. Daarom heb ik een oliefilterklem gebruikt om de bekken bij elkaar te 

houden. Dat werkt het makkelijkst als je een bek in de bankschroef zet. De minst 

belastende wijze voor het materiaal is de lagertrekker zelf in de banschroef te 

spannen. En dus niet op de wijze als op de bovenstaande foto, maar op de wijze 

op de foto hieronder.  
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Aan de onderzijde van het sateliethuisdeskel zit de kunststof glijring gekleefd. 

Voor het verzwaarde diff. Huis met zwaardere assen voor de XC KF2 motoren is de diameter buiten x 

binnen x dikte: 63 x 45 x 1,5 mm (0nderdeelnummer 3115.11). Zie foto onder. 
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Je kunt zien dat de sateliethuishelften zo op het wormwiel geplaatst moeten worden dat de 8 mm 

gaatjes op de plek komen te zitten waar de blokjes voor de satellietas  zitten.  Op die plaats zie je een 

zwart rondje net naast de hoek van het blokje/ashoudertje waar de olie in contact is geweest met de 

zijkant van het wormwiel. 

In het wormwiel zitten: 

 2 vulringen (aan weerszijden van de twee satelietwielen (zie foto hieronder)); 

 2 grote satelietwielen; 

 Een asje met twee kleine satelietwielen; 

 Twee blokjes met een uitsparing voor de as. 
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 Alle onderdelen in de ontvetter en/of reinigen met wasbenzine. 

 De spiraalvormige oliekanalen in de buitenrand van de satellietwielen met een 

satéprikker goed schoonmaken om alle aangekoekte olie weg te halen. 

 Als nieuwe onderdelen te vinden zijn, nieuwe bestellen. 

 De satelietwielen kunnen krassen op de tandflanken hebben, wat duidt op 

slijtage. 
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3 NIEUWE ONDERDELEN EN REINIGEN 

nieuw wormwiel van ebay 

 

Op 19 februari 2014 op ebay een Griekse aanbieder 

gevonden van een nieuwe worm en wormwiel. 

Kosten € 362 inclusief verzending. 

Foto’s NOS wormwiel met worm van Griekse ebay 

verkoper. 
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Reinigen onderdelen 

Deksel wormwiel voor en na het reinigen: je kunt zin dat de sateliethuishelften zo op het wormwiel 

geplaatst moeten worden dat de 8 mm gaatjes op de plek komen te zitten waar de blokjes voor de 

satellietas zitten. Je ziet de afdruk van het blokje/ashoudertje net naast het 8 mm gaatje. 
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Alle onderdelen gereinigd of nieuw liggen klaar. 
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3.1 Benodigde onderdelen en Peugeot nummers/bestelnummers (prijspeil 2013) 

Onderdeel  Peugeot 
onderdeelnummer 

Onderdeelnummer 
fabrikant onderdeel 

prijs 

Nieuw wormwiel ebay 3103.85 - 362,00 

Slijpen worm 3201.65 - - 

kegellagers weerzijden 
wormwiel  

3125.06  2X 30208-A a € 51,902 103,80 

Kogellager voorzijde 
worm 
(versnellingsbakzijde) 

3230.04 7305 
Pehavo 

59,00 

Kogellager achterzijde 
worm 

3221.05 7306 49,00 

Rubber afsluitring aan 
voorzijde worm 

3206.03 Serie 04 Pieces 
Peugeot 

  4,00 

Kering tussen worm en 
afsluitdeksel wormhuis 

3221.02 Serie 04 Pieces 
Peugeot 

24,45 

    

Kogellagers steekassen 3326.10  2X Karel Verhoeven 60,00 (set) 

Klemring steekassen 3334.17  2X ,, ,, 

Kering steekassen 3345.10  2X ,, ,, 

    

Roetsvrijstalen moeren M8 Ekering 30,00 

En ringen voor alle 
bouten 
 

borgringen Ekering  

Satellietas zelfsmerend 
(bruin) 

3108.15  14,50 

Kunststofringen tussen 
satelietwielen en deksels 
wormwiel 

3115.11  7,90 

Balanceren steekassen 
en achterremtrommels 

 Vortex in Soest € 108,90 

Totaal   € 823,55 

    

    

 

  

                                                           
2 Bij de CKF winkel in Utrecht aan kanaaltje paralel aan de Graadt van Roggenweg kosten deze lager eur 36,50! 
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4  MONTEREN EN AFSTELLEN WORMWIELENSEMBLE 

4.1 Lagers op worm 

Doe de worm een uur in de diepvries en leg de lagers in de oven bij 80 graden. 

Olie de worm in met ricinusolie op de plek waar de lagers komen en de binnenkant 

van het lager ook. 

 

 Plaats de lagers met de dikke zijde van de binnenste ring naar het midden van de worm (zodat 

die zijde tegen de verdikking van de worm komt te rusten). 

 Tik de lager op hun plaats met een juiste holle pijp op de binnenste ring van het 

lager (de ring die om de wormas geklemd zit (als je op de buitenste ring slaat, 

raakt het lager ontzet). 

 Ik heb zelf een aantal verschillende diameters pijp gekocht en voorzien van 

letters toegevoegd aan de gereedschapskist voor de afstelling van het 

differentieel. Voor dast gereedschap geldt: 

 Lager aan voorkant bij splinevertanding met pijp “S” op de binnenste ring van 

het lager; 

 Lager aan de achterkant met pijp ”U” of kunststof stukje “T” dat een net iets 

dikkere wand heeft; 

 Als de lagers zijn geplaats de worm met lagers in de diepvries leggen. 

 Het diff. Huis (dat geheel gereinigd is en bij verhitting dus niet gaat stinken) in de 

oven leggen op 100 graden. 
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 Als diff huis warm is uit de oven nemen, binnenwanden waar de lagers komen te 

zitten in insmeren met ricinus olie. 

 Buitenzijde lagers insmeren met ricinus olie 
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 Wormas met lagers vanaf de voorzijde van het huis (cardanaszijde) in het 

diff.huis laten zakken. Controleren of ook het onderste lager mooi voor de 

onderste opening in het diff. Huis ligt. Dan het lager aan de buitenste rand 

zachtjes in het diff. Huis tikken. Controleer of ook het achterste lager mee gaat. 

Soms holpijp “S” op de binnenrand van het grote lager zetten en lager zetten en 

binnen rand aantikken, zodat het lager zo min mogelijk belast word. 

 Op tijd stoppen anders sla je het geheel door het diff. Huis heen en kun je 

opnieuw beginnen. 

 Als de worm min of meer op zijn plek zit de ronde afdichtplaat (3208.07) plaatsen 

zonder de rubber ring en de plaat vastzetten met de twee calibers “P” uit de 

gereedschapset 8.0505. 

 Leg nu een holpijp op de buitenste ring van het lager (in mijn set is dat ring “III”) 

van het achterste lager en lek het achterdeksel er op. Tik nu zachtjes op het 

achterdeksel tot dat der worm niet verder naar beneden wil en wel een spleet(je) 

overblijft tussen het diff.huis en het achterdeksel. De worm zit dan zo ver terug 

naar voren als moet. 

 Nu de diff. Huis laten afkoelen om het af te stellen als het koud is. 
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5 Afstellen worm 

NB! Volgens mij zou je het af moeten stellen als het een temperatuur van 40 -. 50 

graden Celsius heeft. Zo warm is het ook ongeveer als de auto een tijdje heeft gereden 

over binnen wegen. Bij harder rijden op snelweg wordt het warmer! 

 

 

 

Meet met caliber N uit de gereedschap set of met een digitale schuifmaat de afstand 

van de rand van de achterkant van het diff.huis (waar het achterdeksel op komt te 

liggen tot de buitenste rand van het lager.  
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Leg nu shims op de rand van het omgekeerde achterdeksel  
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 De shims moeten klem zitten terwijl de pin van caliber N op de bodem van de 

afdekplaat blijft rusten. 

Methode 2: om te checken of als je de gereedschapset niet hebt. 

Gebruik de digitale schuifmaat en meet: 

1. de afstand van de rand/flens van de achterkant van het diff. huis tot het lager 

(in mijn geval 30/04/2013: 22,10 mm (met tweede worm 25/05/2013 21,78 mm) 
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2. de hoogte van de afsluitplaat tot aan de bovenkant van de cilinder die er op 

staat 

 

3. in mijn geval 30/04/2013: 21,55 mm. 

4. ik plaats zo nog een extra dunne shim tussen het deksel en het lager om 

werkelijke alle laterale speling weg te nemen. Het verschil (in mijn geval: 

0,55mm moet aan shims worden bijgeplaatst. Ik heb 0,60  pakking gaat alleen 

tussen de randen zitten, niet op het platte vlak). 

Naar mijn mening moet je  de shims vooral niet dunner nemen dan het verschil tussen 

beide metingen. Er komt nog wat vloeibare pakking tussen het diff.huis en de 

afdekplaat waardoor je al wat speling krijgt en het aluminium diff.huis zet sneller uit 

dan de stalen worm en lagers als het diff.huis warm wordt. Ik weet uit ervaring bij het 

afstellen van het wormwiel d.m.v. de shims aan de zijkanten dat er geheel geen speling 

moet zijn ander gaat de worm harder trillen na een paar minuten rijden, als het diff. 

Huis is opgewarmd (aluminium zet harder uit dan het staal van de lagers). 
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Smeer vloeibare pakking op het diff. Huis op de flens waar het achterdeksel op komt 

(ook rond de bouten wat pakking smeren) en zet het deksel vast. Moeren aantrekken 

met  3,5 Kg/m. NB! Gewoon goed strak is ook goed. Ik neem 2,8 kg/m, omdat ik bij 3,5 

kg/m wel eens een bout heb stuk gedraaid. 

5.3 Lagers op wormwiel 

 

1. Plaats de lagers op de deksel van het wormwiel. 

NB! Houdt de lagerschaal uitdrukkelijk bij het lager waar het bij zat. Ik markeer de 

zijkanten van het diff.huis (1 tik met een pons aan de rechterzijde,  2 tikken met een 

pons aan de linkerzijde), markeer de doosjes met een stift en  laat de lagerschaal in 

het doosje zitten  



 

 
38 

 Druk de lagers met een stuk pijp met de juiste diameter (bij mij gemarkeerd met 

een rode “II” ) op de zijkant. Dat werkt het beste als je het deksel tussen 

bankschroef met koperen platen spant en het lager met de bankschroef op zijn 

plek drukt. 

 

5.4 Plaatsen lagerhouder/schaal in het diff.huis 

 Leg eerste de lagerschalen een uur in de vriezer. Verwarmen diff.huis is dan niet 

nodig 

 Olie de wand van de lagerhouder in met ricinus olie; 

 Tik de koude lagerschaal voorzichtig op zijn plaats in het huis en in de deksel 

van het huis. Gebruik daarvoor stempel I uit de gereedschapset 8.0505 en tik 

de lagerschaal tot 1 mm onder de rand. Gaat heel gemakkelijk zolang de schaal 

koud is 
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 Tik de lagerschaal op zijn plaats met de stempel (“I”) uit de gereedschapset. Doe 

dat van boven naar beneden (zie foto) en zodanig dat de lagerschaal tot ca. 1 

mm onder de rand van het deksel/diff.huis wordt getikt. Het gaat makkelijker als 

je het deksel en het diff.huis tot ca. 70 a 80 graden verwarmt. Meer is niet nodig 

anders zakt  de lager schaal uit zichzelf naar beneden als je de schaal op zijn 

plaats hebt getikt. 
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5.5 Monteren wormwiel 

NB! Ieder te plaatsen onderdeel steeds invetten met - of onderdompelen in ricinus 

olie. 

 Plaats het wormwieldeksel op zijn kop.  

 Plaats het deksel op het wiel. Positioneer sateliethuishelften zo op het wormwiel 

dat de 8 mm gaatjes op de plek komen te zitten waar de blokjes voor de 

satellietas zitten. 

 Doe er de bouten doorheen om zeker te weten dat de gaten voor de bouten in 

hert kroonwiel corresponderen met de gaten in het deksel anders beschadig je 

later de schroefdraad van de bouten als je de deksel en het wiel vastbout. 

 Tik het deksel op zijn plaats door met een kamer op de verstevigingen voor de 

bouten te tikken. 

 

 Zit het deksel op zijn plek, leg dan de in olie gedompelde  kunststof ring in de 

schaal. 

 Plaats het in olie gedompelde satellietwiel op de ring. 

 Smeer de beide kleine satelietwielen in met ricinusolie en plaats ze op de as met 

de brede kant van de wieltjes naar buiten; 
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 Plaats de rechthoekige ashouders op de as met de zijde met de afgeronde 

hoeken naar buiten. 

 Plaats de as met de houders in de uitsparingen  in het wormwiel. 

 Plaats vervolgens het overgebleven grote satellietwiel op de kleine wieltjes en 

leg daar de in olie gedompelde overgebleven kunststofring op. 

 Plaats het overgebleven deksel. Doe dat zodanig dat sateliethuishelften zo op 

het wormwiel geplaatst moeten worden dat de 8 mm gaatjes op de plek komen 

te zitten waar de blokjes voor de satellietas zitten. 

 Doe de bouten weer door de gaten om te zien of het goed zit. 

 tik vervolgens het deksel aan met de hamer tot het op zijn plaats zit (net zo veel 

uitsteekt boven het wormwiel als het andere lager. 

 Draai alle moeren handvast. 

 Plaats koperen bekken in de banschroef. 

 Plaats het worm in horizontale stand met een lager omhoog en één omlaag in de 

bankschroef op zodanige wijze dat de koppen van de schroeven klem zitten in 

de bankschroef. 
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NB! Er zitten geen ringen tussen de moeren en het wormwieldeksel. Bij bouten van 12 

mm dik hoeven de bouten niet geborgd te worden. Draai de moeren losjes aan. Als 

alles losjes op zijn plek zit, de deksel met een kort tikje op hun plaats tikken zodat ze 

klemmen en vervolgens de moeren aandraaien met het voorgeschreven moment (voor 

het type met bouten van 12 mm met 8- 9 KG /M). 

 

 Plaats het wormwiel in het diff. huis met de kant waarde boutkoppen (en het 6- 

cijferig nummer staat) aan de dekselzijde van het diff. Huis (tenzij je het wormwiel 

wilt omdraaien vanwege slijtage). 

5.6 Maken pakkingen 

Pakkingen voor het differentieel moeten 0,08 mm dik zijn. Dat is precies de dikte van 

80 grams kopieerpapier. 

Ik heb van Kees Rijksen scans in Pdf formaat gekregen op ware grote (A3 formaat). 

Uitsnijden en met holpijp in juiste diameter de boutgaten stansen. 

Meteen een reserveset gesneden. 
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6 AFSTELLEN WORMWIEL 

6.1  M.b.v. de speciale gereedschapset  Fenwick 8.05.05 Z 

 Plaats het wormwiel in het diff.huis met de koppen van van de bouten omhoog 

(naar de opening waardoor het wormwiel er in gelegd is). 

 Beweeg de worm met de hand aan de splinevertanding heen en weer om het 

wormwiel op zijn plaats te laten zakken. Het is even pielen, maar het past. 

 Gebruik gereedschapset Volg de instructies uit het werkplaatshandboek van 

Peugeot. 
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Het grote voordeel van het gebruik van de gereedschapset 8.0505 Z is dat deze er 

voor zorgt dat het wormwiel wordt gecentreerd in het diff. Huis. De beide 

asymmetrische pilaartjes op de hulpstuk K passen met de bovenkant precies in de 8 

mm gaten in het deksel van het wormwiel en houden de zijkant van het wormwiel 

zodanig in positie als de klem M wordt aangedraaid dat het wormwiel wordt 

gecentreerd in het differentieelhuis en dus midden boven de worm komt te zitten. 
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Het is essentieel dat hulpstuk K vlak tegen de zijkant van het diff. Huis komt te liggen. 

Alleen dan zijn de asymmetrische pilaartje op het hulpstuk daadwerkelijk in de 8mm 

gaten in het deksel van het wormwiel gevallen. Op de bovenstaande foto zit het dus 

nog niet goed. 
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Met de klem M wordt de lagerschaal naar beneden geduwd tot hij strak tegen het lager 

gedrukt zit. Is dat gebeurd, dan zit de lagerschaal goed tegen het wiel geduwd en kan 

de speling gemeten worden voor het plaatsen van de benodigde shimms. 
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 NB! Bij het plaatsen van het deksel op het diff. Huis doe ik er geen vloeibare 

pakking tussen, maar wel de papieren pakking (0,08 mm). 



 

 
54 

 

 NB! Het geheim voor een goed raaiende spelingsvrije worm is geen enkele 

speling aan te houden bij het plaatsen van de shims, maar juist ca. 0,04 of 0,05 

mm  meer aan shims toe te voegen aan iedere kant. Dit  om enerzijds op te 

vangen dat er bij het afmonteren nog vloeibare pakking tussen het deksel en het 

diff.huis komt en anderzijds het diff.huis bij het gebruik van de auto (waarbij de 

cardan een temperatuur van een graad of 70 C krijgt) meer uitzet dan de 

wormwielconstructie met de lagers. Ik heb ergens gelezen dat er voorspanning 

op de lagers moet zitten door een extra shim van 0,1 mm. Ik neem aan dat dat 

gebaseerd is op vergelijkbare overwegingen. 

 Na het afstellen conform het handboek en de toevoeging van 0,05 mm aan shim 

aan iedere kant controleer ik met de hand door aan de splinevertanding van de 

worm as te draaien of het zwaarder draait dan wanneer er geen spanning op de 

lagers zit (door aan een kant de bouten van de afdekplaat van de klagersschaal 

iets los te draaien. Het moet iets zwaarder draaien als de zaak vastgedraaid is. 

Bij goed vastgezet deksel (moeren zijdeksel moeten volgens het 

garagehandboek met 3,5 Kg/m (dat vind ik veel. Heb wel eens een bout kapot 

gedraaid bij die kracht. Ik neem 2,8 kg/m) kan de worm nog juist worden gedraaid 

met twee vingers als ik veel kracht zet. Het draaien gaat dan duidelijk stroef. Als 

het diff. Huis is opgewarmd tot 45 graden Celsius in de oven (nagemeten met 

een thermometer in het diff. Huis, draait het geheel soepel met twee vingers. De 

worm draait niet door als je stopt met kracht zetten. 
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De handmatige aanpak voor wie de gereedschapset niet heeft 

Voor wie het speciale gereedschap niet heeft.  

Tik de lagerschalen voorzichtig aan door gebruikmaking van een oude lagerschaal.  

 Meet de afstanden als bij het afstellen van de worm met de digitale schuifmaat. 

 Meet: 

1. de afstand van de rand van de deksel tot aan de lagersschaal; 

2. Trek daar de dikte van de rand aan de binnenzijde van de afdekplaat voor de 

lagerschaal van af; 

3. Plaats shims met een totale dikte gelijk aan de zojuist verkregen waarde. 

 Schroef de afdekplaat er strak op. 

 Draai het diff.huis om en doe het zelfde aan de andere kant. 

 Vervolgens voeg je aan iedere kant shims bij met een dikte van 0,05 mm per keer 

totdat de worm moeilijker met de hand in beweging is te brengen. Dat is een 

kwestie van een paar keer proberen, waarbij je steeds de afdekplaat loshaalt een 

shim toevoegt en de afdekplaat weer vast zet en de worm met de hand draait. 

De shims  om en om toevoegen  aan iedere kant van het diff.huis. 

Tot slot check ik of het wormwiel midden boven de worm zit. Als volgt: 

 Meet of het wormwiel midden in het huis zit. Daartoe meet ik van de zijkant van 

het wormwiel (door de vierkante opening in de zijkant van het diff.huis t.o.v. het 

vlak van het deksel wat aan de zijkant op de lagerschaal zit. Dat aan beide zijde. 

In mijn geval was dat: 

Afstand zijkant wormwiel tot zijkant afdekplaat lagerschaal dikte afdekplaat 

lagerschaal 

Linkerzijde diff.huis:   69,14     5,33 mm 

Rechterzijde diff. Huis  69,14     5,33 mm 

 Het wormwiel zat dus midden in het midden van het diff.huis. 

 De afstand van de wormas tot zijkant diff. Huis (gemeten tot de bovenkant van 

het deksel voor de lagerschaal: 

Voorzijde (cardanaszijde)      achterzijde  

Linkerzijde diff. Huis   42,12     - niet gemeten 
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Rechterzijde diff.huis:  43,15     ,, 

De worm zit dus 0,97 mm naar links in het diff.huis. 

Om die reden ook de worm zoveel mogelijk naar links in het diff.huis gezet. Door 

shims van links naar rechts te verplaatsen. 

 

Was:        na bijstellen 

Bijrijderszijde (Rechts):  1,32 mm   1,80 mm (0,48 mm er bij) 

Bestuurderszijde (Links):  1,41 mm   0,88        (0,53 mm er af) 

Totaal:     2,73 mm   2,68 mm 

 

Tweede keer: precies andersom qua shims links en rechts (afgesteld met 

meetklok van Bierens. Shims zodanig verdeeld dat de grote speling tussen  

tanden worm en tanden wormwiel werd gerealiseerd). 

Eerst:        daarna: 

Bijrijderszijde (Rechts):   0,70 mm   0,80 mm (0,10 er bij)  

Bestuurderszijde (Links):  1,88    1,93        (0,05 mm er bij) 

Totaal:     2,58 mm   2,73 mm 

 Uiteindelijk 0,05 mm aan shims verwijderd omdat het wormwiel ook bij opwarmen 

in de oven nog zwaar draaide. 

 Nu als het diff.huis koud is met twee vingers te draaien, maar wel zwaar. Als het 

diff huis een temperatuur van 40 graden Celsius heeft, draait het ligt (blijft niet 

doorrollen zoals bij losdraaien moren van de deksels, maar draait wel soepel. 
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7 MONTEREN DIFFERENTIEEL 

 Smeer de pakkingen voorzichtig aan beide zijden in met vloeibare pakking. De 

vloeibare pakking moet heel dun worden aangebracht. Door de pakkingen zelf 

aan beide zijden in te smeren, breng je de vloeibare pakking automatisch dunner 

aan.  

 Plaats de papieren pakking op het passingsvlak voor het deksel 

 Trek zolang de moeren aan, zodat de pakking niet droogt zonder druk. 

 Plaats de oliekering op de uitgaande as van de worm (de zware zijde naar buiten 

(versnellingsbakzijde) geplaatst 

 Plaats het ronde deksel. Vloeibare pakking is niet nodig vanwege de rubber ring. 

NB! Beslist geen vloeibare pakking tussen de wormas en het deksel aan de 

voorzijde. 

 Monteer de trompetten aan het diff. huis. De bouten hoef je niet heel strak aan te trekken. 

1,8 kg/m. 

 De moeren waarmee de cardanaskoker op het differentieel wordt bevestigd wel strak 

aantrekken: 5,5 Kg/m. 
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8 MONTEREN ACHTERAS ONDER DE AUTO 

Zelf haal ik de cardan as los bij de versnellingsbak en daar zet ik hem daar ook vast. Dat is 

minder lastig dan de aandrijfas in de cardankoker goed op de wormspline krijgen als de 

cardanas al vast zit aan de versnellingsbak. 

Werkwijze:  

 eerst de achteras helemaal in elkaar zetten. Bevestigen de dwarsverbindinstangen aan 

de cardankoker en de trompetten; 

 Cardan vullen met olie; 

 de achteras onder de auto rollen, zodat de splinevertanding van de cardan onder de 

spline vertanding van de prise as uit de versnellingsbak ligt; 

 Cardan opkrikken met hydraulische krik. Cardan spline om de priseas van de 

versnellingsbak. Dan cardan zoveel mogelijk naar voren duwen en een doos  of assteun 

onder de cardankoker plaatsen om te voorkomen dat hij van de spline van de priseas 

valt; 

 Dan vraag ik Marielle achter de auto te gaan zitten met haar rug tegen de garagedeur 

met haar voeten tegen de achterzijde van het differentieelhuis; 

 Ik plaats de spline van de cardan in de splinevertanding van de cardankoppeling, duw 

de behuizing van de cardankoppeling op zijn plaats, duw een van de boute  aan, vraag 

Marielle te duwen met haar voeten en draai bout aan met een verlegstuk aan de kleine 

ratel met drie verlengstukken (klein, middel en groot). Ik draai alle 4 de moeren een voor 

een stuk aan. Doe je dat niet, dan krijg je de laatste bijna niet op zijn plek; 

 Ik draai de bouten  na met een middelgrote ratel en een verlengstuk (kun je meer kracht 

mee zetten).  

NB!  Doe een beetje kopervet aan iedere moer je plaatst, dan gaat alles de volgende 

keer makkelijk los. 

           


