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espace technique

Je gaat met allerlei mankementen aan 

je DS gewoonlijk naar je vertrouwde 

DS-garage. Maar er blijven altijd klei-

ne ergernissen waar je best eens zelf 

mee aan de slag kunt gaan. Sleutelen 

aan je DS is ook leuk en bevredigend 

als het je lukt om een probleempje op 

te lossen.

Artikeltekst: Laurens Ebberink

Met dank aan: Albert-Jan Bulder, Dick Esselink, 

Harry de Bliek, Leo van Valen, Peter Stiphout e.a.

In de eerste twee delen heb ik de onderzoeklocaties besproken waar een penetran-

te benzinegeur in de wagen vandaan zou kunnen komen zoals de aansluitingen 

op de tank, de benzinevlotter en de beluchting bij het tanken. Er blijft nu nog een 

deel van het benzinetoevoersysteem over dat de aandacht verdient. De benzine-

leiding van de tank tot aan de carburateur kan verschillende vervelende klachten, 

maar ook veiligheidsrisico’s opleveren. Onderstaande beschrijving wijkt af voor 

injectiemodellen waar de brandstofleiding immers, voorzien van een elektrische 

benzinepomp en retourleiding, anders in elkaar steekt. Zie de website van de club 

voor meer info over afwijkende modellen.

«  Als mijn DS een tijdje heeft stilgestaan, moet ik altijd heel lang 
starten voordat ze aan wil slaan. Eénmaal gestart, heb ik de hele 
dag geen startprobleem meer. Het lijkt wel of iedere eerste keer 
de benzine helemaal uit de kelder opgepompt moet worden. »

Als het lang duurt voor er benzine in de carburateur komt, zou het kunnen lig-

gen aan het terugvloeien van benzine naar de tank maar ook bijvoorbeeld door 

verstopte benzinefilters.

Dat eerste zal niet snel voorkomen want daarvoor moet lucht in de leiding kunnen 

komen, bijvoorbeeld door een lekkende leiding, carburateur of benzinepomp. Dit 

zou vrij gemakkelijk zichtbaar moeten zijn onder de motorkap, dus daar gaat 

het artikel nu even niet over. Het hoofdfilter zit in de benzinetank en een klein 

gaasfiltertje zit in de carburateur. Daarnaast wil er nog wel eens een wegwerpfilter 

in de leiding gemonteerd zijn. Verstopte filters zouden bij iedere start, maar ook 

tijdens de rit, moeilijkheden moeten veroorzaken. Testen van de benzinetoevoer 

kan gemakkelijk door aan de carburateur de benzineslang los te maken en deze in 

een plastic fles te stoppen. Laat de startmotor draaien en er moet een forse stroom 

benzine uit de slang komen. Controleer daarna het gaasfilter in de carburateur. 

Deze is gemakkelijk te bereiken, de grote bout naast het toevoerpijpje kan eruit 

gedraaid worden waarmee het filter ook naar buiten komt. Maak dit schoon in 

(was)benzine. Let op de afdichting bij het terugzetten!

Messing plug en 

gaasfilter (Solex)

Messing plug van het 

gaasfilter (Weber)
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Het filter in de benzinetank is een notoire veroorzaker van verstopping. Deze zit 

onderin de benzinetank en kan dus ook alleen van onderaf de auto bereikt wor-

den. Dit is geen aantrekkelijk klusje om zelf in de garage te doen, immers al rijd 

je de tank bijna leeg, er komt onherroepelijk een flinke resthoeveelheid uitlopen. 

De grote plug (sleutelmaat 21) aan de onderzijde moet losgedraaid worden en dat 

wil ook nog wel eens tegenvallen. Forceer dit niet en draai voorzichtig met korte 

rukjes uit en in totdat je de plug soepel losdraait. Laat het filter eventueel volledig 

verwijderen en zet ervoor in de plaats een wegwerpfiltertje vlak voor de benzine-

pomp in de aansluitleiding. 

«  Het aansluitpijpje in de carburateur wil nog wel eens loskomen 
door ouderdom van de materialen. Dit kan tijdens het rijden 
brand veroorzaken. Een bekende truc is om een ijzerdraadje of 
een tie-rap om de slangenklem en de carburateur aan te bren-
gen. Voorkomen is beter dan genezen. »

Als de filters schoon zijn en het probleem blijft dan kan de toevoerleiding nader 

onderzocht worden. De melkwitte Rilsan-benzineleiding steekt achter onder de 

zitbank aan de rechterzijde in de tank. Aan de voorzijde van de auto kruist de 

leiding onder de motor via de traverse over naar de linkerzijde van de wagen om 

vervolgens naar de mechanische benzinepomp aan de zijkant van het motorblok 

geleid te worden. Bij de benzinetank zorgt een stukje rubberslang over de Rilsan-

leiding en de koperen aansluitbuis op de tank voor een reukvrije afsluiting. Om 

de tank te lichten of te verwijderen, bijvoorbeeld als je roest onder de tank wilt be-

strijden, moet je eerst zeer voorzichtig de melkwitte benzineleiding verwijderen. 

Vaak zal bij een klus om de tank te verwijderen de benzineleiding geknikt raken, 

dat leidt onherroepelijk tot haarscheurtjes met beluchtingsproblemen of lekkages 

en benzinegeuren tot gevolg.

Als je de DS op een brug kunt zetten, kun je vanaf de onderzijde de benzineleiding 

onder de kokerbalk zien. Bij de meeste modellen zul je dan eerst nog de alumi-

nium of RVS sierplaten onder de dorpel, tegen de koker moeten verwijderen. De 

leiding wil af-en-toe best wel eens dunne plekken vertonen omdat ze door tril-

lingen tegen andere leidingen of in een doorvoerlocatie schuurt. 

Vanaf de traverse naar de benzinepomp gaat de Rilsan-buis over in een rubber 

benzineslang welke door ouderdom hard geworden kan zijn of droogtescheuren 

heeft. Beide komt bij te veel wagens voor en kan door benzinelekkage een levens-

gevaarlijke situatie veroorzaken! Bij iedere technische controle moet je hier eigen-

lijk even aandacht aan schenken. Op de foto is de traverse vanaf de onderzijde van 

Losgeschroefde tankfilter: 

Wph: D 175-1

IJzerdraadje als beveiliging

Een wegwerp benzinefilter kan nooit kwaad


