
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 07-08 

Betreft: Brandstofbesparing en vermogenstoename?  

De meeste klassieke auto’s staan wat langer achtereen ongebruikt geparkeerd. Voor de “eerste” koude 
start altijd weer een spannend moment: “Doet ie het of doet ie het niet!?”  
Maar ook de starts erna verlopen niet altijd naar wens. 

Goed onderhouden en juist afgestelde motoren hebben de beste startresultaten en motorprestaties. 
Wat kun u er zelf het beste aandoen? 

1. Zorg voor een goede accu. 
2. Een hoofdschakelaar voorkomt eventuele lekspanning en verlies van startcapaciteit.
3. Gebruik de choke om snel aanslaan te bevorderen.
4. Bij lopende motor direct de choke zover induwen dat de motor goed blijft lopen.
5. Tijdens het rijden de choke zo snel mogelijk geheel uitschakelen.
6. Minstens eens in de 4 tot 6 weken een rit van minimaal 50 km rijden.

Wat kan Garage Classic Service  voor uw auto betekenen? 

7. Ontsteking controleren op contactpunten, bekabeling, speling, vervroeging, afstelling, enz.
8. Bougie controleren op slijtage, vervuiling en juiste type.
9. Bougie- en bobinekabels controleren en/of doormeten op doorslag of breuk.
10. Conditie van de bobine controleren.
11. Klepspeling controle en zo nodig corrigeren.
12. Carburateur afstellen en de CO waarde als belangrijke maatstaf gebruiken.
13. Bij meervoudige carburateurs zeer secuur synchroon afstellen op aanzuigvolume van de lucht

en de arbeid per cilinder. 

Regelmatig worden aangeboden klassiekers op bovengenoemde punten gecheckt, gecorrigeerd en af-

gesteld met verrassende resultaten. De grote voordelen zijn: 

14. Snel en makkelijk aanslaan van de motor. 

15. Door een optimale afstelling een mooie loop van de motor. 

16. “Verloren” motorvermogen weer aanwezig. 

17. Lager brandstofverbruik door de optimale afstelling. 

18. Accu en startmotor worden veel minder zwaar belast hetgeen goed is voor de levensduur. 

19. U ergert zich niet meer, maar u bent wel trots op het goede resultaat. 

Garage Classic Service kan u van dienst zijn met alle reparaties, onderhoud en revisie van vele 

klassieke auto’s. 

Wij bieden de mogelijkheid om klassiekers die niet meer op eigen kracht naar onze garage kunnen rij-

den met een auto ambulance op te halen tegen kostprijs. 

André en Inge Schoonderwoerd 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan 

worden ontleend. 


