
Koeling: 
 
Veel Z's schijnen last te hebben van oververhitting. Nu zal dat in ons klimaat en onze zorg voor een auto meevallen. 
In USA lopen de temperaturen in bepaalde staten natuurlijk flink op en als men dan ook nog eens geen zorg besteed 
aan zijn auto dan kan dat leiden tot oververhitting, waardoor ernstige motorschade kan ontstaan. 
 
Het is verstandig om het koelsysteem te controleren op het volgende: 
- Staat van de koelvloeistof 
- Staat van de radiateur 
- Functioneren "fan"koppeling (clutch/coupling) 
- Functioneren thermostaat 
- Waterpomp 
- V-snaar 
- Staat van waterslangen en slangklemmen 
- Controleren op uitwendige lekkages 
 
Koelvloeistof: 
Gebruik altijd een koelvloeistof volgens specificatie (geschikt voor aluminium!). Gebruik geen water met antivries, 
liever nog gedemineraliseerd water. Meng ook geen verschillende koelvloeistoffen met elkaar. Vervang koelvloeistof 
bij twijfel over de leeftijd. Koelvloeistof verouderd waardoor de werkzame stoffen niet meer beschermen, hierdoor 
kan er roestvorming in de motor ontstaan.  
Spoel het systeem eerst meerdere malen met water, net zolang tot het water niet meer oranje kleurt, vergeet niet 
de kachel op warm te zetten zodat deze ook meegenomen word. Tap al het water af en vul het systeem met 
koelvloeistof, ontluchten en na het warm draaien het systeem laten afkoelen en dan pas bijvullen. Sla je 
werkplaatsboek er op na. 
 
Radiateur: 
De radiateur moet vrij zijn van vuil en andere obstakels voor de koeling. Controleer of het koelblok heel is of eruit 
ziet als een gatenkaas. Controleer de vloeistofdop, deze moet afdichten, dit doen verteerde of ontbrekende rubbers 
niet. Een slechte radiateur kan voorzien worden van een nieuw koelblok, kosten 300 tot 400 euro. Vraag of het 
mogelijk is om meer koelrijen te monteren voor een betere koelcapaciteit. Een andere optie is een aftermarket 
aluminium radiateur of een goede 280Z radiateur. 
 
Radiateur de-/monteren: 
Tap de koelvloeistof af, witte plug verwijderen onderin radiateur (voorzichtig als deze van plastic is). Vang de 
koelvloeistof netjes op. Verwijder de bovenste en onderste koelslang, als deze er slecht uit zien vervang deze evenals 
de slangklemmen. Vanaf 1973 zijn er plastic kappen om de radiateur (shroud) gebouwd. Een shroud zorgt voor een 
verbeterde luchtstroom, wat de koeling ten goede komt. Mocht je deze hebben verwijder dan eerst de fan/fanclutch 
van de waterpomppoelie. Zo heb je meer ruimte om de radiateur te verwijderen. De 4 bouten welke de radiateur 
aan de carrosserie vasthoud verwijderen. De radiateur uit de motorruimte tillen. Montage in omgekeerde volgorde. 
Koelvloeistof welke opgevangen is en er nog als nieuw uitziet kan weer aan de bovenkant in de radiateur gegoten 
worden middels een trechter en een filter(!). 
 
Waterslangen en slangklemmen: 
Dienen gecontroleerd te worden op haarscheuren, lekkage, poreusheid, bevestiging, etc. Witte aanslag duid meestal 
op een (oude) lekkage. Neem geen risico met verouderde slangen of slangen welke ingesneden zijn door de originele 
slangklemmen. 
 
Uitwendige lekkages: 
Controleer alle delen in het koelsysteem op vloeistoflekkage dus ook de kachel onder je dashboard. Men kan met 
een speciaal gereedschap het systeem op druk zetten, overschrijd daarbij de maximale druk niet, houdt 1,6 bar 
(23psi) aan. Met deze pomp kan ook de radiateurdop getest worden, de dop moet de druk vasthouden tot de 
opgegeven waarde en daarna de druk vrijlaten, meestal 0,9bar (13psi). 
 
V-snaar: 
Een V-snaar mag geen haarscheuren vertonen en dient op de juiste spanning afgesteld te staan (niet 
slippen/piepen). 



Waterpomp: 
De waterpomp kan gecontroleerd worden op corrosie. De corrosie aan de buitenkant kan duiden op lekkage, dit kan 
via het gaatje aan de onderzijde zijn of via de pakking op de as.  
Speling en lagergeluid bij ronddraaien. Daarvoor moet eerst de fanclutch en V-snaar verwijderd worden.  
De waaier op de as kan loszitten en/of een waaier kan vervormd zijn, hiervoor moet de waterpomp gedemonteerd 
worden, controleer dit dus pas als de andere genoemde koelsysteemdelen geen overtuigende problemen opleveren. 
Een piepende waterpomp hoeft niet stuk te zijn, dit kan ook de keerring zijn welke men kan smeren met een 
geschikt middel tegen piepen.  
Bij demontage waterpomp altijd de pakking vervangen. 
 
Thermostaat: 
Een thermostaat kan open maar ook dicht blijven in beide gevallen een defect. In de meeste gevallen blijft de 
thermostaat open staan; Geeft te lage motortemperatuur, kachel wordt niet warm. Een snelle controle is door een 
hand op de onderste koelslang en een hand op de bovenste koelslag te leggen, tijdens warm draaien van de motor. 
Als beide slangen direct warm worden en ook gelijk zijn van temperatuur, blijft de thermostaat open staan. Bij goed 
functioneren van de thermostaat zou de bovenste slang warmer moeten worden dan de onderste slang.  De 
onderste slang zou pas warm mogen worden na openen van de thermostaat en dit is bij ongeveer 80-90 graden 
motortemperatuur. Word deze slang eerder warm dan is de thermostaat te vroeg of constant open. 
Bij twijfel over de thermostaat demonteer deze, maar niet eerder voordat de motor is afgekoeld! Zie 
werkplaatshandboek. 
Als de thermostaat gedemonteerd is en open staat, is deze defect. 
Men kan de thermostaat testen in een pannetje met water op het gasfornuis met een temperatuurmeter (leen 
desnoods oma's oven kalkoen/kip thermometer, meter moet 100graden Celsius aan kunnen). De thermostaat begint 
te openen op de opgegeven waarde en zal 5 graden hoger helemaal geopend zijn (dit moet ongeveer een opening 
van 8mm zijn). Als men het water laat afkoelen zal het omgekeerde moeten gebeuren.  
Bij vervanging/demontage thermostaat altijd de pakking vervangen. 
 
Een 280Z radiateur en onderste koelslang inbouwen: 
Een 280Z radiateur heeft een grotere koelcapaciteit. Demonteer de radiateur uit je Z, zie radiateur de-/monteren. 
Zodra de radiateur naast de auto ligt en je deze vergelijkt met de 280Z radiateur zul je zien dat de bevestigingbeugels 
van de 280Z radiateur anders zijn. Neem een stift ter hand en de radiateur. Laat de radiateur voorzichtig op zijn 
plaats zakken en markeer de plaatsen waar de bevestigingbeugels de auto raken. Zaag voorzichtig een deel van de 
bevestigingbeugels af, aan elke zijde en wel zo dat er voldoende ruimte is. Een radiateur beweegt tijdens het rijden 
en moet dus de ruimte hebben om te kunnen bewegen anders loop je de kans dat de radiateur tordeert en daardoor 
gaat lekken. Als de radiateur op z'n plaats zit bevestig deze dan, plaats de bovenste radiateurslang en de onderste 
radiateurslang van de 280Z (de 240Z slang is nu te kort). Als je een shroud hebt plaats deze dan op de radiateur, 
monteer fan/fanclutch, vul de radiateur met koelvloeistof, ontluchten, etc. 
 

 
Een fanshroud op de radiateur 



Aircosysteem: 
Het aircosysteem demonteren is ook een optie om de temperatuur van de motor laag te houden, echter je kunt zelf 
dan oververhit raken :) De motor wordt minder belast door demontage van de aircocompressor. Ik raad je dit alleen 
aan als je geen waarde hecht aan authenticiteit en in dit koele kikkerlandje woont. Onder het dashboard zit ook een 
deel van de airco deze kan men ook verwijderen. Dop eventueel ontstane gaten in het schutbord af.  
 
TIP: Op sommige Z's kan de fan belemmeringen geven met de spanning van de V-snaar van de airco. Kleine 
afstandsringen kunnen dit probleem oplossen. 
 
TIP: De 240Z is niet gebouwd om een airco systeem aan te kunnen. De radiateur heeft een simpel koelblok van twee 
rijen. Elke radiateur'specialist' kan één of twee rijen meer plaatsen voor een betere koelcapaciteit. 
 
Elektrische fan monteren: 
Verwijder de oude fan/fanclutch en andere delen die niet meer nodig zijn. Monteer een dubbele koelfan op de 
radiateur (of een enkele grote). Plaats temperatuursensoren/schakelaars in het koelsysteem. De koelfans laten 
inschakelen wanneer de temperatuur boven een bepaalde waarde komt (wanneer de motor koeling nodig heeft). Je 
kunt ook ventilatoren kopen met twee snelheden, als bij lage snelheid de fans niet voldoende koelen schakelt de 
tweede schakelaar de hoge snelheid. (Dit systeem benodigd twee temperatuurschakelaars met verschillende 
schakelmomenten, de ene schakelt bij een lage temperatuur en de andere bij een hoge).  
Het voordeel van ventilatoren/fans zijn dat de motor niet belast wordt door een continu meedraaiende fan maar 
alleen spanning vragen van de accu/dynamo als dit nodig is. (continu meedraaiende fan kost 3-5pk en verhoogd 
brandstofverbruik, een elektrische fan vraagt alleen vermogen bij daadwerkelijk te warm zijn van de motor en dit is 
meestal op momenten dat er geen vermogen gevraagd wordt van de motor dus bijv. filerijden, stadsverkeer). 
 

 
Een montage voorbeeld 



Fan clutch/coupling: 
Deze draait standaard maximaal ongeveer 1600 rpm (bij stationair draaien natuurlijk niet) en bij inschakelen 
ongeveer 2500 rpm. Met speciaal gereedschap zou je kunnen controleren op deze toerentallen, echter belangrijkste 
indicatie is het warm worden van de motor als alle andere delen in het koelsysteem (goed) functioneren. 
Uitwendig is de koppeling te controleren op olielekkage of een verbogen bi-metaal. Als deze zaken voorkomen is de 
koppeling stuk. 
Er valt verder niets te zien of te testen aan de koppeling. Houdt deze dus nooit vast of tegen bij een draaiende 
motor! Wat men nog wel zou kunnen doen is bij uitgeschakelde motor de fan met de hand draaien, als deze met 
lichte tegenzin meedraait dan is het zeker dat de koppeling niet mechanisch vast zit. Kun je de fan niet draaien dan 
zit de fan mechanisch vast dit kan betekenen dat de koppeling geblokkeerd is, waarschijnlijk vanwege eerdere 
koelproblemen (of een kapotte koppeling welke prijzig is om te vervangen), hierdoor draait de fan continu mee op 
het motortoerental. De fan koelt hierdoor continu de motor. 
 

 
 

 
 
TIP: De fanclutch kan niet gerepareerd worden in een 240Z. Vervanging of een elektrische koelfan zijn de enige 
opties. 


