
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 09-08 

Betreft: Accu en (onbekende) stroomverbruiker(s). 

Geachte heer/mevrouw, 

Accu’s in klassiekers hebben meer te leiden dan ons lief is. Feitelijk is de accu alleen bedoeld 

om de motor te starten. Daarna neemt de dynamo de totale stroomvoorziening voor zijn re-

kening inclusief het weer opladen van de accu. Omdat een klassieker (meestal) langdurig ach-

tereen niet gereden wordt heeft de accu extra aandacht nodig.  

Er zijn vele mogelijkheden om de accu te beschermen tegen uitputting over een lange onge-

bruikte periode, maar die gaan meestal gepaard met extra zorg. Denk aan meenemen naar 

huis, al dan niet aangesloten op een acculader of alleen de accupolen losschroeven. 

De meest comfortabele oplossing met extra zekerheden is het monteren van een hoofdscha-

kelaar in de massa (min)kabel van de accu. Zorg dan bij voorkeur voor een montageplaats 

van de hoofdschakelaar die direct vanaf de chauffeursstoel bediend kan worden. Meestal kan 

die volledig uit het zicht worden ingebouwd. Het voordeel is dat de hoofdschakelaar altijd di-

rect benut kan worden als de klassieker onbeheerd achterblijft op een P-plaats, in de stal-

ling/garage of waar dan ook. 

De zekerheden die zo ontstaan zijn: 

1. Bij langdurig stallen wordt de accu geheel ontzien.

N.B.:  Als de accu niets verbruikt is opladen ook niet noodzakelijk.

2. Bij elke parkeersituatie de hoofdschakelaarsleutel afnemen en aan de sleutel-

bos klikken. (Nog ingeschakelde verbruikers gaan gelijktijdig uit).

N.B.:  Kortsluiting (met kans op brand) bij geparkeerde klassiekers die toch

niet op het contact staan komt helaas wel eens voor. 

3. Een extra diefstalbeveiliging.

4. De startzekerheid na langdurige stilstand neemt verhoudingsgewijs sterk toe.

N.B.: Veelvuldig zijn onbekende lekstroompjes de hoofdoorzaak van
lege accu’s. 

Garage Classic Service wil u graag van dienst zijn met de inbouw van een hoofdschakelaar 

in uw klassieker. In overleg met de klant bepalen we de beste inbouwplaats. 

André en Inge Schoonderwoerd 

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

worden ontleend. 


