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Uitlaat

Vincent

Re: Uitlaat

Bastiaan

Re: Uitlaat

Beste 928 liefhebber,
Juist het geluid van een 928 maakt het verschil tussen een ploppende (naar mijn mening een ordinair klinkende)
Amerikaan en een mooi, ik wil en bovendien kan ook, klinkende porsche V8. Je hebt wel gelijk met betrekking tot het feit
dat een S4 minder spectaculair klinkt dan een (oudere) 928S. Het geluid van deze auto bezorgt elk persoon kippevel. Ik
ben het niet helemaal eens met het antwoord dat jij hebt gekregen op jouw stelling. Een open luchtfilter doet het zeker
niet goed op elke auto. Ik praat niet alleen over het geluid, hetgeen totaal anders klinkt waar jij op doelt. Dit geluid is
voornamelijk mechanisch van aard. Verder is mijn ervaring, weliswaar niet met een 928 maar een voor dagelijks gebruik
Flopel Flopsa GSI16V, dat de prestaties afnemen door het gebruik van een dergelijk luchtfilter. Laat iedereen mijn
klaagzang horen. Ten tijde dat ik dit tik denk ik vol van verlangen terug aan mijn 928S uit 1982. Het geval wil echter dat ik
een arme student ben. Ik ben zojuist op vakantie geweest, nadat ik mijn schatje eens goed verwend heb, en heb daarom
geen geld meer voor benzine. Please help me, iedereen maakt fouten. Alle gekkigheid op een stokje. De makkers van deze
site hebben een 928 waardige website gemaakt. Vo. Met zeer veel vriendelijke groeten aan alle 928 liefhebbers,
bovendien wisten julle dat de motor van de binnenkort te introduceren Cayenne afstamt van ons aller haai. Laat je niet
mislijden zij zeggen van niet maar kijk naar de specs.
BASTIAAN

Oscar

Re: Uitlaat

De oplossing ligt bij EPS in het noorden van het land. Ik heb daar destijds mijn GTS ook een achterdemper-bypass laten
maken (klaar terwijl je wacht, ongeveer Fl. 400, -). Het verschil is absoluut de moeite waard. Net wat vetter (en meteen
een stuk lichter, die demper weegt lood...)geluid, en toch geen US-burble... Er zit een foto bij de 928 van de maand
afdeling. Kijk bij de witte 1992-er GTS.

versiedatum: 06-01-2017

bericht
hoe kan ik op een simpele manier een mooier geluid krijgen uit
mijn 928s4 uit 87
Een paar mogelijkheden (die bij iedere auto toe te passen zijn)
1 Andere uitlaat
2 Originele eindemper leeghalen.
3 Ik weet niet of ze er zijn, maar een open-luchtfilter doet het in iedere auto wel goed.
Maar wat is er eigenlijk mis met het geluid van een 928? Ik heb zelf een (originele) '86-er S2 en vind hem super klinken.
Vincent
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Je wilt echt dat Roaaarrr!!! horen? Tja, de 928 is gebouwd als luxe wagen en dus dat soort dingen hoor je niet. Wat je kunt
doen is inderdaad de einddemper leeghalen, of de einddemper weghalen en vervangen door een rechte pijp. Dan schijnt
hij ook niet eens verschrikkelijk veel herrie te maken. Je kunt zelfs (als je die hebt) je katalysator eraf halen en een rechte
pijp erop aansluiten. Dan krijg je echt zo'n Amerikaans knetterend V8 geluid. Het is allemaal uiteraard niet raadzaam. Wat
ook niet raadzaam is is om je filter weg te halen of te vervangen door een "sport"- exemplaar. Het voegt qua vermogen
niets toe en geluid maakt ook niet veel uit. Je loopt hiermee een groot risico dat vuil en vet aan de lambda sonde (mass
airflow sensor, als je die hebt uiteraard.) blijven kleven, welke op ten duur de geest geeft. (=niet goedkoop). Het is flauw
advies ik weet het, en ik weet dat hij zo misschien qua geluid minder indruk maakt, maar je auto gaat wel het langst mee.

Oscar

BPM!

André

Re: BPM!

Geoff Vane

Onderhoud

henrie

abs

Math

re: abs

bram

re: abs

rob

onderhoud 928

Ik ben net wezen snuffelen op een BPM-berekensite, en daar komt uit dat je voor het importeren van een 928 (of 911) uit
1989 of 1990 van ongeveer Fl. 270.000, - (in 1990) nog steeds 7400 Euro ( Fl.16000, - !!!) moet betalen aan de
belastingdienst. Is dat wel gezond ? Of wordt er hier een foutje gemaakt ? Ik zat op
http://www.vwe.nl/import/bpm_calculator_afdracht_invoer.asp Gr. Oscar PS: ik zoek een 928GT. Iemand tips ?
Ik heb het ook uit zitten pluizen destijds om te kijken of het lonend is om een auto uit buitenland te halen. Tot enige tijd
geleden was het zo dat de BPM tot over een aantal jaren afschrijft naar 0%. Helaas hebben de geniëen in de Haag bedacht
dat oude auto's een aanslag plegen op het milieu en daarom een minimale BPM blijven houden van 10% ondanks de
leeftijd (en de catalysator die veel 928'ers hebben). Dat blijft bij auto's met een dergelijke nieuwprijs dus een flinke
aderlating op de huidige verkoopprijs.
Aanschaf is één, onderhoud is twee. Waar moet ik aan denken bij onderhoud, wat kost dat per jaar als je zo'n 20.000 a
30.000 rijdt en je 928 als dagelijkse auto inzet?
ik heb nu alle abs sensoren vervangen plus de relais in de zekering kast plus de 2 abs relais boven op de abs pomp maar na
ongeveer 5 meter rijden gaat de rooie I weer branden heb ik iets over het hoofd gezien? ik kan volgens mij nu niks meer
verzinnen heeft iemand nog een tip bvd groeten henrie
Henrie, Heb je bij het vervangen van de wielsensoren ook alle draden naar de connectoren nagekeken. Er is geloof ik ook
een apparte abs computer, maar dat weet ik niet zeker. Zal ik opzoeken. Math
henrie, heb je nog hulp nodig zoja bel dan p&p 0475-310270 hij heeft een testkast voor abs systemen hij wil er zeker mee
helpen. 988767
waar kan ik mijn 928 brengen, waar ze ook echt verstand er van hebben . Hoe kun je best olie peilen van een 928 airco
werkt niet meer. en dashboard verlichting is defect. is dit moeilijk te repareren??? wie kan me mijn mijn vragen helpen

versiedatum: 06-01-2017
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re: onderhoud 928 Ha Rob, Waar je je auto zou kunnen brengen wordt best vaak besproken. Een porsche specialist is nog geen 928 specialist.
Ik heb goede dingen gehoord van Johan van der Gugten * Griekenlandweg 2 * 2411 PZ Bodegraven * 0172-650839 *
www.vdgugten.nl Ook wordt er over APP gesproken en Paul Vlasblom (adressen heb ik niet, gewoon ff zoeken op
internet) Hangt er natuurlijk ook wel een beetje vanaf waar je woont. Of dingen gemakkelijk te repareren zijn hangt van
het probleem en jezelf af. Probeer eerst maar eens wat antwoorden te vinden op:
http://ourworld.compuserve.com/homepage/nichols/tips.htm
Groeten, André Roodnat 460864
Welke benzinesoort Wie kan mij vertellen wat ik moet tanken met een S4 van 87 en waar is het slim on onderdelen te kopen
te tanken
Frank, Voor jouw 928 S4 geldt dat je Eurosuper kunt tanken. Met of zonder katalysator. Je kan ook Super plus tanken,
maar dit geeft geen bewezen voordelen op de levensduur van je motor en geen extra vermogen. Ik heb van mijn dealer
een lijstje gehad voor alle modellen. Ik zal Math vragen dit te plaatsen. Voor de onderdelen kun je klikken op de link
"adressen" in de reply hieronder.
gezocht werkplaats handboek of kopie hiervan wil er graag voor betalen

André

Re: Welke
benzinesoort te
tanken

robbie

gezocht:
werkplaatshandboe
k 928 '79uitlaat en
hoe haal je de achterste demper leeg om een mooier geluid te krijgen? en weet iemand hoe ik de achterste sckokdempers
schokbrekers
in hoogte kan verstellen die stel ringen zitten muurvast en volgens mij staat daar ook de veerdruk op.

richard

pieter

haco van oordt

wat is makelijker, motor uit auto halen of cilinderkop demonteren .en heeft iemand copij van werkplaats handboek 928
van 80 handgeschakeld
Als ik met m'n 928s4 een bocht maak naar rechts of links hoor ik een paar tikjes in de aandrijflijn waarschijnlijk
differentieel. weet iemand wat dit is en of dit kwaad kan?
ben al lang op zoek naar een mooie 928 S4/GT/GTS en liever geen zwart. weet iemand er een te te koop staan?

Frank

Koelvinnen

Paul Vlasblom

Re: Koelvinnen

D. Vonk

verstelbare
koplampen

Bert-Jan

uitlaatspruitstuk
bout afgebroken
aandrijflijn

versiedatum: 06-01-2017

Is er iemand die mij kan zeggen dat als de vinnen aan slaan of ze dan altijd alle twee aanslaan of dat het ook 1 kan zijn bij
een 928 S4
Hallo Frank, normaal slaan allebei de koelvinnen tegelijk aan.Is dit niet het geval dan is waarschijnlijk een van de vinnen
kapot of de Endstufe die voor de aansturing zorgt.
kan iemand mij vertellen hoe de verstelbare koplampen werk elektice of op lucht er zit n.l. geen beweging in en is de
voorbumper altijd iets gedeukt of komt dit door een foute montage
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Willie Coenen
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Math

Frank

onderwerp
Handboek
werkplaats
Schema LH
computer

bericht
Heeft er iemand een handboek werkplaats voor mij van een 928 S4 1987 een kopie is ook goed en wat kost het Frank

Heeft iemand wel eens een schema gezien van de LH computer die in de 928 wordt gebruikt? Computers van 10 jaar oud
willen wel eens storingen vertonen. Ze zijn vooralsnog niet echt repareerbaar tenzij iemand een schema heeft. gr Theo
(http://home.wxs.nl/~Jennit/Porsche.htm)
928 aankoop advies Stefan kijk eens op m'n website. Wel alles in Engels maar ik hoop dat je dat toch kunt lezen. In de tech area is een prebuyer inspection list. Heel goed up-to-date en bruikbaar. Koop een goede 928, van een liefhebber en geen afjakkerd
model. Een 928 is een HEEL fijne auto, maar kan ook HEEL VEEL geld kosten. Lees zeker even het relaas van MyPorsche,
mijn 928 dagboek. Of bekijk "maintenance record" in de tech section. Weet je welke mensen een Porsche 928 rijden?
(wetenschap van Rennlist928... Forum) 1. mensen die meer dan genoeg geld hebben om de garage regelmatig te
bezoeken, en graag een fantastische en relatief zeldzame bijna oldtimer-sportauto rijden 2. mensen die liefhebberij
hebben aan deze heerlijke maar ietwat complexe sportauto en uit liefde en plezier al het werk graag zelf doen 3.
masochisten (zelf kwellers...) Ik doe het voor optie 2. Theo '88 928s4 cherry red The Netherlands
http://home.wxs.nl/~Jennit/Porsche.htm
Niet meer starten Mijn 928S van 1984 wordt niet zo regelmatig gebruikt; tot voor een aantal weken was starten geen enkel probleem; de
laatste tijd krijg ik de motor niet gestart; volle accu, volle tank, de startmotor draait goed rond, toerenteller slaat vrij ver
van een 928S
door; ook na enkele malen starten geen aanstalten tot lopen; kan iemand mij tips geven voor vervolg. Alvast bedankt voor
(1984)
jullie reactie. Groetjes Willie Coenen (928 lidnr. 928172)
Re: Niet meer
Willie, Ik heb een soortgelijk probleem gehad, bleek het hoofdrelais te zijn dat kapot was. Dan draait de startmotor wel,
starten van een
maar de boordcomputer krijgt dan geen spanning, waardoor de brandstofpomp ook niet aangestuurd wordt. Je hebt dan
928S (1984)
wel spanning, maar geen brandstof.
Re: Niet meer
Beste Ronald, bedankt voor je reactie; aangezien de auto soms een aantal weken stilstaat haal ik de accu er steeds uit; ik
starten van een
heb de accu een keer goed opgeladen, waarna ik de auto als vanouds kon starten; ik denk dat de accu onvoldoende lading
928S (1984)
heeft gehad. groetjes Willie
het geluid der
Heb momenteel bij het starten (maar niet altijd) even een heus geluid van een koe (!) Voor de rest slaat de motor goed
koeien
aan en geen verdere problemen. Aber was bedeutet das kuh-schallen ?!? Een slecht voorteken? Of zou iemand soms volle
melk in mijn tank hebben gemikt ?
Re: het geluid der Hoi Rick, Af en toe hoor ik ook vreemde startgeluiden, maar heb nog geen dieren onder de motorkap vandaan zien
koeien
rennen! Ondertussen heb ik een tweedehands startmotor gekocht, want daarin zoek ik het probleem (lager versleten of
sluiting tussen wikkelingen). Die ga ik in de kerstvakantie eens uit elkaar halen en vergelijken met de originele. Groeten,
Math
Koplamp
Heeft er iemand een rechter koplamp glas voor mij te koop van een 928 S4 1987 Frank 0651184753

versiedatum: 06-01-2017
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André Roodnat

peter verhoef

onderwerp
slecht aanslaan

bericht
mijn 928S uit 84 wil als hij warm is slecht aanslaan weet iemand wat het probleem kan zijn Bij een koude moter geen
enkel probleem
aandrijfas
ik een probleem met mijn rechter aandrijfas kan je die makkelijk eruit halen of kan er wat verschuiven in de cardan????
bvd henrie
aankoop advies 928 Hallo 928 liefhebbers, Ik ben voornemens een 928 te gaan aanschaffen. Ik ben zeker bereid om daar een redelijk bedrag
voor neer te leggen (25 tot 30.000 euro) Mijn vraag is waar ik op moet rekenen qua onderhoudskosten en qua
verzekering. Tevens vind ik het moeilijk een auto ergens te kopen waarbij je niet goed weet of het een goede of slechte
auto is, of het een betrouwbaar adres is of niet. Heeft iemand hier suggesties voor mij? Bij voorbaat vriendelijk bedankt
Johan van 't Wout Kampen
aanjager
help!!! mijn aanjager werkt niet meer, maar in de stand voor ontwasem van de voorruit gaat hij als een jeccoen doet het
prima, maar dan krijg je dus ook gelijk het zweet op je voorhoofd van de kachel . kan het liggen aan de unit die dit regeld
of zijn er andere factoren die hier meespelen?
Re: aanjager
Dan is je voorschakelweerstand overleden. Gaat je zo'n 100 euro kosten schat ik zo in. Het klopt inderdaad dat de
ontwasem-stand het dan nog steeds doet.
Re: aanjager
waar kan ik deze voorschakelweerstand vinden in mijn 928 s en is deze makkelijk te vervangen ? hoop op een antwoord
kilometerteller
probleem
Aanschaf 928

Mijn kilometerteller werkt niet meer!! hoe is dit op te lossen en waar is te beginnen?? Wagen heeft 9 maanden stil
gestaan. Ik heb een 928s uit 1984.
Hallo allemaaal! Ik sta op het punt afscheid te nemen van mijn trouwe 951 om weer een 928 aan te schaffen. Maar om de
problemen met mijn eerdere '79 928 te voorkomen ben ik op zoek naar aankooptips. Wie kan me vertellen waar op te
letten bij de mogelijke aanschaf van een 928? Wat zijn de zwakke punten van de 928 en hoe kan ik deze onderennen
wanneer ik een 928 ga bekijken/rijden?
rooster
Wie kan mij helpen aan een kunststof ring voor het rooster van de hogetonen-luidspreker in de deur. Tevens heb ik nog
een S4 achterbumper en een achterspoiler beide met schoonheidsfoutjes t.e.a.b.
Voorruit 928 S4
Helaas hebben ze besloten op kerstnacht een strijker onder m'n ruitenwisser te leggen. Het raam is op meerdere plekken
gebarsten. Helaas is de auto nog steeds niet verzekerd voor dit soort ongein, omdat WA+ verzekeren een drama is. Is er
iemand die me aub. voor weinig kan helpen met een vooruit. Mag zelfs al gekrast zijn of wat ook. Ik heb nu een groen
getinte, zonder antenne. Ik hoor het graag. André Roodnat, clublid 928133
werkplaatshandboe ik heb een pdf-bestand van het werkplaatshandboek op cd staan, wie er in geinteresseerd ik kan tegen minimale
k op cd
vergoeding een kopietje van mij ontvangen

versiedatum: 06-01-2017
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verzekering

André

paul van den Berg
Hans

Math
henrie

sjaak lankhaar

bericht
De radiateur moet er maandag uit om de pakkingen te vervangen, die tussen de plastic zijkanten en het middenstuk
zitten. Zit alleen nog met de vraag hoe die zijkanten aan het middenstuk vastzitten. Zie allerlei omgebogen lipjes die de
boel bij elkaar schijnen te houden. En op de CD-rom en in het werkplaatshandboek staat er ook niks duidelijk vermeld.
Wie weet hoe dit zit? Rick
heyy ik heb mijn 928 w.a. verzekerd. het is een risico want er zal maar wat gebeuren niet ! dus de vraag is weet iemand of
er verzekerings maatschapijen zijn die hem alrisk willen en verzekeren en is dat dan nog betaal baar? bvd henrie

All risk verzekeren kan bij De Jong in Alkmaar. Voorwaarden zijn: -Porsche ouder dan 12 jaar; -goedgekeurd alarm klasse I
(startonderbreker); -max. 10.000 km per jaar. Ik ben zelf ook bij De Jong verzekerd en dat bevalt prima.
alarmklasse
Ik wil graag mijn '89 928 S4 all risk of minimaal WA met aanvullend casco verzekeren. Om dit te doen moet de auto een
klasse 3 alarm hebben. Wie weet welke alarmklasse de auto standaard heeft en heeft er iemand tips voor een alarm?
André 928133
CUPVELGEN
Wie heeft er een set cupvelgen te koop voor mn S4 uit 1987? Of wie weet een betaalbaar adres voor evt. nwe? Alvast
bedankt, Paul van den Berg
RDS en ABS melding Hallo allemaal, ik heb verleden week een "90 928 s4 gekocht die 3 jaar in een schuur heeft gestaan. Loopt en rijd oke,
alleen de auto heeft een probleem methet aut.banden druksysteem en ABS.Enkele honderden meters na een start geeft
hij op de boord comp. de melding van bandenspanning te laag. Na verloop van tijd +/- 30 sec wordt het systeem
uitgeschakeld en ook de ABS doet het dan hetzelfde. Heeft iemand een idee waardat aan kan liggen en of de twee
systemen gekoppeld zitten? De auto is uitgevoerd met 17 "cup met bandensapnning indicatoren in de velg. Op de
achterwieln zitten spoorverbreders.
Re: Cupvelgen
Zie vraag&aanbod pagina: Cup1 velgen 17" + banden voor 575 euro. Tel:0522-257992 of 06-24552682
<adebruin@rendo.dekooi.nl> Math
ac
heyyyyyyyyyy ik ben maar eens begonnen met het proberen van het te repareren van de ac na de hotwatervalve te
hebben vervangen ben ik op zoek gegaan naar de outside sensor die moest onder het binnen scherm links voor zitten
maar helaas de kabel met de stekker zat er nog maar de sensor is plijte ik heb in de 928 manuel gekeken en kan er niet
goed achter komen wat ik nu vpresies mis volgens mij een plastic buis met die sensor er in maar heeft iemand toevalig
een foto of zo hoe het gezeten heeft of kent iemand hier iets van vriendelijke groet henrie zonder ac
full operational
leasing

versiedatum: 06-01-2017

is er een autobedryf in nederland bereidt een s4 of gts gedurende 3jaar en 5000km per jaar te leasen zo ja wat kost dat
dan het mag best wat kosten maar dan weet ik wel waar ik aan toe ben b.v.d
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onderwerp
928 GTS Banden

bericht
Ik begrijp van mijn Porsche dealer dat er nog maar een leverancier is voor banden voor een 928 GTS met type N1. Dat zou
dus betekenen dat wij allemaal alleen nog maar Pirelli's kunnen kopen. Klopt dit of zijn er toch nog serieuze
alternatieven???
zoek GT of GTS
Ben op zoek naar een mooie handgeschakelde GT of GTS. Wie kan mij een tip geven?
928S met ECU
Hallo, Na een APK en een controle van de bekabeling i.v.m. wegvallende meters op het dashboard bij een lokaal
probleem
autobedrijf loopt mijn 928S van 1984 slecht. Wanneer je gas geeft valt bij het terugvallen van het toerental de motor uit.
Het autobedrijf heeft hierin al veel tijd geïnvesteerd en meld dat de auto te veel benzine krijgt. Het CO gehalte was goed
bij de APK maar nu veel te hoog. De man verteld me dat de ECU (Computer) waarschijnlijk defect is. Waar kan ik zo'n ECU
vinden voor een goede prijs of is dit iets anders?
snelheidsmeter
Mijn snelheidsmeter is na lange stilstand van mijn 928 van '78 stil blijven staan evenals mijn brandstofmeter. Wie kan mij
tips geven over hoe bv bij de bedrading te komen zonder de boel kapot te maken.
quote
Een leuke quote van auto-fanaat Jeremy Clarkson gevonden op de Britse 928 site: "The first time I drove a supercar - a
Porsche 928 - I managed to go just a mile before ramming it into some crash barriers at a place with no vowels in
Wales."Jeremy Clarkson, The Sun Out of Focus
banden
Zie hieronder de mail van PON op de vraag welke banden er nog geschikt zijn voor de 928. Geachte heer de Clercq,
Hoelang de leverancier (in dit geval Pirelli) een band blijft produceren kan ik u niet zeggen. Wel blijft er normaal gesproken
altijd een alternatief voor een 928. Op dit moment zijn er nog enkele banden vrijgegeven. Bridgestone S-02 N3 Michelin
MXX3 Pilot SX N0 Pirelli P-Zero DirezionaleN2/Asimetrico N2 Als bv. N0 niet meer leverbaar is mag N1 gemonteerd
worden. Met vriendelijke groet, Onderdelen & accessoires Pon Porsche Center Leusden
Re: banden
uit de mail van pon begrijp ik dat pirelli p zero en de bridgestone s02 nog op de 928 mogen. heeft iemand ervaring met
beide banden? wat zijn de voordelen en nadelen van de banden? wanneer je op de pirelli site kijkt, wordt gezegd dat men
geen banden heeft voor deze auto. de maten zijn 255/40/17 en 225/45/17 bij mij.
achter spoiler
heeeeeeeeeyyyyyyyyy ik van het weekend een achter spoiler gekocht van een s4 voor op mijn s2 maar weet iemand de
maaten waar op de spoiler op de achterklep gemonteerd moet worden ??? bvd henrie
s4 achterlichten
ik ben op zoek naar een paar s4 achterlichten heeft iemand die te koop of weet je er wat bvd henrie
Re: s4 achterlichten heyy eemm ik heb een paar s4 achterlichten gekocht bij van zweeden.com en bij (als je achter de auto staat )heb ik van
het linker achter licht geen bekabeling en geen fittingen gekregen want die hadden ze niet meer dus heeft iemand die nog
liggen want dan kan ik eindelijk die achterpartij eens plaatsen groeten henrie

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Mijn 928GTS ging, bij het sluiten van de achterklep, uit zichzelf op slot en op het Porsche alarm. Met de sleutel die maar
een paar graden kan draaien, wordt het alarm afgeschakeld en de binnenverlichting aan of het alarm aan en de
binnenverlichting uit. Het slot wil echter met geen mogelijkheid open. Beide deuren hetzelfde. Kan alleen door de
achteklep naar binnen. Het alarm gaat niet af. Ook van binnen uit zijn de deuren niet te openen en met het contact aan
brand het rode lampje van de sluiting op het midconsole. Schakelt ook daar niet mee uit. Wie kent dit probleem en wat is
de oplossing ?? Kan de deurpanelen niet demonteren met de deur dicht. Alvast dank = Sander
Re: Probleem met Hoi Sander, Dit heb ik nog nooit gehoord! Lijkt me knap lastig. Je kunt blijkbaar wel bij het gereedschap-vak, rechtop
de sloten /alarm
onder de achterklep. Links zit daaronder de aarde- verbinding van de accu. Mischien gaan de sloten los door even de
accuspanning weg te nemen. Succes, Math
pomp
een tik tegen de drempel, gevolgd door een brommend geluid vanaf de brandstofpomp.wie kan me vertellen wat er aan
de hand is?
Catalysator
Wanaf welk jaar hebben Nederlandse 928s een catalisator? Dank! M. vr. gr., R
Benzine verbruik en Ik ben me aan het orienteren voor een 928s. Kan iemand me aangeven hoeveel het benzineverbruik is bij 120 konstant en
verzekering
gemiideld algemeen gebruik? En hoe is ongeveer de verz. premie bij de hoogste korting trede? Alvast bedankt! Rene Delft

Dirk

dashbordmeters

Math Creemers

Re:
dashboardmeters

Rob A

Re:
dashboardmeters
Re:
dashboardmeters

Math Creemers

maarten
Rob A

achterwielnaaf
Uitlijnen

versiedatum: 06-01-2017

van mijn 928S uit 84 vallen soms mijn snelheidsmeter en verbruiksmeter uit heeft iemand dit ook wel eens gehad en is er
een oplossing voor
Meestal is dit een slechte electrische verbinding. Check de platte brede connectors die je van onder het
instrumentenpaneel ziet. Losnemen en contacten schoonmaken helpt vaak. Andere mogelijkheid zijn de
aardverbindingen. Deze kunnen ook veel van dit soort problemen veroorzaken. Er zitten er diverse onder het dashboard
en bij de zekeringen. Math
Ik het hetzelfde probleem met mijn benzinemeter. Hoe kom je bij die platte brede connectors? BVD, Rob
Die platte connectors zie je, een beetje, als je ondersteboven in de bestuurders-stoel liggend, met je hoofd tegen de
pedalen (fijn he, auto sleutelen) naar boven kijkt. Lampje is wel handig. Tevens zie je dan ook een van de
aardverbindingen. Een schroefdraad-end met een heel stel bruine draden erop. Let op corrosie. Helpt het niet dan moet
mischien toch het dasbboard-"ei" eruit. Met veel geduld is dat goed zelf te doen. Succes, Math
wie kan mij helpen aan een achterwiel naaf voor een 928 S4, BVD voor je reactie
Mijn S4 is worige week (slecht?) uitgelijnd. Heeft iemand een adres in de A'dam - Den Haag - R'dam buurt waar zij wel
weten hoe een 928 goed uitgelijnd moet worden? Dank! Rob
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Re: Uitlijnen

bericht
Ik weet geen goed adres in het westen van het land. Maar ieder zaak met moderne uitlijn apparatuur zou het moeten
kunnen. De gemaakte fout is bijna altijd dat de 928-voorkant uit zijn veren wordt getild om de uitlijn waterpassen op de
wielen te balanceren. Na neerlaten staat de hele voorkant vele centimeters hoger dan normaal. Pas na een flink eind
rijden is de normale rijhoogte weer bereikt. Uitlijnen bij verkeerde rijhoogte is verspilde moeite, maakt het zelf slechter.
Resultaat is enorme slijtage aan de binnnenzijde van de voorbanden. Hoe dan wel? 1)Niet optillen. 2)Of van te voren de
hoogte meten, optillen en doen wat je niet laten kunt, daarna terugtrekken naar juiste rijhoogte met bijv. spanbanden,
een paar minuten op die hoogte houden, spanbanden verwijderen, hoogte checken, uitlijnen. Staat heel duidelijk in het
werkplaatshandboek, net zoals vele andere zaken die nog veel duurder uit kunnen pakken. Groeten, Math

Rob A

Re: Uitlijnen

henrie

Motor met eruit

Mijn S4 is op vrijdag uitgelijnd door Leo van Henze Banden in Katwijk, zonder uit de veren gelicht te worden. Moderne
uitrusting en prima werk. Gisteren nieuwe Conti banden laten monteren (heeft iemand nog Pirelli's met 6mm profiel voor
weinig geld nodig?), dus het word tijd om eens door Duitsland te reizen. Groet, Rob
heyyyy ik kwam tot een ontdekking dat er een tabeind was afgebrooken in het uitlaat spruitstuk (oeps) naar verder
onderzoek bleek dat er aan de andere kant van de motor er nog 1 was afgebroken doordat de motor steun aardig verrot
was is het blok iets van zijn plaats gekomen en daardoor er spanning is ontstaan op de uitlaat das baalen maar de
distrebutie riem moet ook vervangen worden dus ik sta voor de klus om de motor er uit te haalen ik heb via de manuel
gezien hoe het dus in zijn werk gaat maar heeft iemand hier verder tips over of ervaring over dingen die bijvoorbeeld niet
in de manuel staan? kan je dat gewoon met kettingen doen of heb je dat speciaal tool nodig die op de manuel staat?? een
motortakel die kan ik via internet nog wel aan komen dus das het punt niet bvd henrie

Math Creemers

Re: Motor moet
eruit

maarten
Haco van Oordt

oliepomp
RADARDETECTOR
VERBOD PER
01.10.03

versiedatum: 06-01-2017

Hi Henry, Het kan met een gewone motortakel hoor. Zie het plaatje van Cor Boon die hetzelfde klusje aan het doen is.
"http://www.porscheclub928.nl/928vdMaand/Mei2002" motor takelen Als je het manual volgt is het goed te doen. Alleen
veel werk. Math
wie heeft er nog een pomp liggen voor de stuurbekrachtiging van een S4
DEN HAAG - Radarverklikkers zijn vanaf 1 oktober verboden in Nederland. Na jarenlang puzzelen hebben de ministeries
van Justitie en Verkeer en Waterstaat eindelijk een manier bedacht om apparaten die waarschuwen voor
snelheidscontroles te verbieden. De ministerraad doet de apparaatjes vrijdag tijdens de wekelijkse vergadering in de ban,
zo meldden Haagse bronnen. Daarvoor wordt het voertuigreglement veranderd. Hierin staat precies omschreven wat er
op en aan een auto mag zitten. Ook de verkoop van de verklikkers wordt verboden.
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haco van oordt

haco van oordt

Merosi
Rob A
Math Creemers
Frank

Math Creemers

Hans
Math Creemers

onderwerp
Re:
RADARDETECTOR
VERBOD PER
01.10.03
Re:
RADARDETECTOR
VERBOD PER
01.10.03
Re:
RADARDETECTOR
VERBOD PER
01.10.03
Achterbank

bericht
Hallo Haco, Dit is al de derde of vierde keer dat onze betuttelende overheid zo'n bericht uitstuurt. Het geeft alleen aan dat
ze het ontvangen van electromagnetische straling niet kunnen verbieden. Dus probeert men de burger bang te maken en
jij helpt mee. Dat het werkt blijkt uit de reactie van mijn Yvonnne, die om de paar maanden opmerkt dat ik dat ding uit de
auto moet halen omdat ik anders een vette bekeuring krijg. Math
ha math, klopt dat de overheid blijft proberen deze mooie dingen te verbieden. maar nu lijken ze een slimmme weg te
hebben gevonden: niet door de radardetector expliciet te verbieden, maar door te zeggen wat je allemaal wel mag
hebben aan boord. daar staat dan de radardetector niet op. overigens staat er nog niets op papier, en hou ik de vinger aan
de pols. als er meer bekend is laat ik het weten.
overigens laat je hem natuurlijk zitten ook al is het straks misschien verboden geworden! bespaart te veel geld!

Ik overweeg de aanschaf van een 928, maar vraag me af of de "achterbank" geschikt is voor gebruik. Het is een 2+2... Ik
heb een kind van 3. Iemand ervaring?? Zitten er standaard gordels in?
Re: Achterbank
Ja, er zitten standard gordels in, maar die stoeltjes zijn wel heel erg klein... Mischien net de juiste maat voor een kind van
3? Ik zou het eerst gewoon eens proberen.
Re: Achterbank
Mijn kinderen van 7 en 9 passen er prima in. Toen ze drie waren hadden ze een stoelverhoger nodig. Over een jaar of drie
a vier gaat het echter krap worden. Math
Start problemen
Help Help Als ik mijn 928 '87 wil starten dan hoor je alleen maar tikken, dit lijkt de startmotor, die heb ik dus vervangen
voor een nieuwe ook de accu vervangen en de massa's nagelopen soms doet hij het wel en soms niet is er iemand die
weet wat dit zou kunnen zijn want ik weet het niet meer
Re: Start problemen Oh jee, ik heb vergelijkbare problemen. Af en toe moeizaam starten. Mijn startmotor blijft soms "hangen". Toen dat
permanent werd, hielp een nieuwe accu. Domweg te weinig spanning. Maar het gebeurt nog af en toe. Een andere
startmotor ligt klaar. Laat wel weten hoe het afloopt. Math
Binnenverlichting Mijn binnen verlichting van mijn 928S4 uit '90 gaat niet meer uit!.Ben op zoek geweest naar de schakelaars van de deur
/a.klep ed.helaas ik zie ze niet. Weet iemand waar deze zitten en hoe de binnen verlichting werkt?
Re:
Hans, Er is een relais en een zekering voor de binnnenverlichting. Daarmee kun je het uitzetten. Ook de
Binnenverlichting achterklepontgrendeling zit op dezelfde zekering. Schakelaars zitten in de post voor de deur, zwart pennetje vlak boven de
deurvanger. Bij mijn achterklep zit de schakelaar in de achterrand onder de witte ronde pen die door de klep naar
benedend gedrukt wordt. Verwijder de gereedschapklep en je zie de draadjes. Math

versiedatum: 06-01-2017
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Velgen voor een
928

Math

Re: Velgen voor een Arthur, Op deze site, 928 geschiedenis en info, wielen en banden staan alle standaard maten en offsets en spacers. Die
928
passen dus zeker. Pas op dat GT en GTSen grotere spoorbreedte hebben. Zelf heb ik op mijn 1987 S4 twee sets: 1)
standaard S4 16" met achter extra 21mm spacers. Hiervoor moest ik de achterspatborden een paar mm uitbuigen. Zij
hebben een 90graden lip die vanaf 1989 modellen plat is. 2) standaard 17" 993 (cupII). Voor 7J, 55mm offset met 225/45
banden, past net om de remklauwen heen, ruim binnen de spatborden en ook ruim van de wielophanging weg. Achter 9J,
70 mm offset met 255/40 banden en dezelfde 21mm spacers, past royaal. Originele Porsche cups herken je aan de
velgbreedte en offset stempel naast de vetielen. Ze zijn sterker en lichter dan replica's. De totaal breedte van banden
verschilt nogal per merk, dus oppassen geblazen. Math
Kachel
Hallo, Mijn S3 geeft nauwelijks koele lucht door de ventilatiekanalen. De regelaar is goed, want als je die op 30 zet, komt
er zeer hete lucht uit. Maar staat deze op 18, dan komt er nog steeds lucht van 20-25 graden uit de ventilatiekanalen. Als
de motor nog koud is, komt er overigens wel redelijk koele lucht uit. Het lijkt wel of de temperatuursensor denkt dat het
veel kouder is dan in werkelijkheid. Heeft iemand een oplossing of een idee? Alvast bedankt, Arthur 928 S3-S4

Arthur van Dijk

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo allemaal, Vraagje: Welke velgen passen onder er onder welke 928? Ik zoek iets erbij voor mijn S4, zie bij "Vraag en
aanbod" 8, 5J-18 - 10, 5J-18 (en ook 17"), maar zag laatst ook een 928 met uitgescheurde voorspatborden. En vanaf welke
maat heb je spoorverbreders nodig? Alle tips zijn welkom. Alvast bedankt, Arthur 928 S3-S4
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Mike Berger

928 GTS Backlamps - I´m looking for white front Indikaters and red/white or red/grey Backlamps. Can someone Help? Hallo! Ich suche weiße
Front Indicators
Blinker vorn und rot/weiße oder rot/graue Rückleuchen. Kann jemand helfen?

Math Creemers

Re: 928 GTS
Backlamps - Front
Indicators
deur gaat moeilijk
open
Re: deur gaat
moeilijk open

vincent
Math

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo Arthur, Geen koude lucht kan diverse oorzaken hebben. Gelukkig kun je ze makkelijk zelf checken en repareren. 1)
buitentemperatuursenser, zit achter de kunststof binnenscherm in de wielkast voor het linkervoorwiel.Is zelf stuk, maar
nog waarschijnlijker de connectors verroest. 2) wit/zwarte plastic warmwaterklep sluit niet helemaal af, zit rechts onder
het luchtfilterhuis, op heetste plaats achter de motor. Is vaccumbedient: check slangetje en/of vervang de klep. Zit hoog,
dus er komt maar weinig koelwater uit. Check meteen de waterslangen, die zie je normaal niet. 3)vacuumbediening van
bovengenoemde klep en diverse kleppen in het dashboard. Diverse electrisch bediende sluiters zitten op een rijtje onder
de midden console, achter de radio. Zijpanelen van de middenconsole verwijderen. Check op vacuum lekkage. 4)
binnentempsensor. Weinig kans, maar hij zit in serie met de buitensensor, regelschuif (=variabel weerstand)en setting
motor. Als de keten onderbroken is dan geen regeling. 5) check regelketen met contact aan, kijk onder dashboard
bestuurderzijde omhoog (plaast rechterknie als je normaal zou zitten) en beweeg de regelschuif. Nu moet een stangetje
van de setting motor bewegen, je hoort het ook. 6) de afsluiting van de warm/koud klep in de grote central luchtuitstroomopening kan niet goed afgesteld zijn. Bovenkant moet warm, onderkant koude lucht leveren. Een en ander los
halen onder dash bij de passagier dan zie je stangetjes die volgens werkplaatshandboekprocedure af te stellen zijn. Deze
heeft ook een vacuumbediende actuator, maar daar kun je heel moeilijk bij. De klep moet met een klap open en dicht
gaan als de regelschuif van en naar de uitersten beweegt. Pweh, succes, Math

See www.jacquemond.com/american/928.htm I bought the clear indicators, but they are not as nice and clear as the
original S4 fog lights. Bit yellowish mat teint. Math
ik heb een vraag, mijn bestuurders deur gaat moeilijk open alleen als ik hem iets optil dan gaat hij open . hoe kan ik dit
oplossen
Voor de deur zitten boven en beneden een frose scharnier. Kijk of bij de bovenste de boutjes los zitten. Math
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ecu problemen?

bericht
wie heeft er toevallig nog een jetronic ecu ligen voor een 86'er S3 (5liter 32 klepper motor 288 pk usa uitvoering in oud
model), of heeft dezelfde wagen en is genegen mijn ecu even in te pluggen om te kijken of het kastje inderdaad defect is?
De porsche dealer is niet in staat om de ecu los te testen;gewoon een nieuwe kopen was het logische advies. Zolang ik
niet zeker weet of het aan het kastje ligt wacht ik daar nog liever even mee. Ik heb in de volgende symptomen: - motor is
net te starten en aan de gang te houden, maar rookt verschrikkelijk, er zit een dood punt tussen stationair en volgas,
waarbij de motor bijna afslaat. - de benzinepomp wordt niet aangestuurd, het relais van de benzinepomp moet met een
draadje overbrugd worden om de boel uberhaupt aan de praat te krijgen. Als iemand me nog wat tips of informatie kan
geven graag! onderdeelnr JETRONIC:928.618.123.04
Re: ecu problemen? Stel de vraag op www.rennlist.org/signin/index.htm Die Amerikaanse mailing list kan zeker helpen bij het zoeken van
symptomen. Het zou ook de lucht-massa-meter kunnnen zijn. Als die geen zinnige signalen geeft, schakelt de ECU over op
zeer rijk mengsel, waardoor al die rook. Hij zit onder het luchtfilter en is met een ohm-meter grof te checken. Zie
www.JDSPorsche.com Heb je de ECU al eens gereset, door de accu los te halen? Heb je het benzinepomp relais zelf
gecontroleerd, kan toevallig ook stuk zijn. Kun je even ruilen met die van de claxon, zelfde type. Succes, Math

jeroen potma

Re: ecu problemen? voorlopig nog geen tijd gehad om inspuitingsproblemen te bekijken, ben even bezig een 928S blok in een 78 er te
proppen. Volgens MH porsche in peize zijn de meest waarschijnlijke oorzaken: - luchtmassameter defect - labda sensor
aansluiting/defect - ecu Hier konden ze naar eigen zeggen de ecu wel controleren en eventueel zelfs repareren!

Jos de Gooijer

startprobleem

Math

Re: startprobleem

Jos

Re: startprobleem

versiedatum: 06-01-2017

Na een langdurige revisie aan plaatwerk etc wil de motor van mijn S4 niet goed lopen. Zodra het startcontact op "on"
staat klinkt er een klapperend geluid (relais?) ergens uit het binnenste van de motor. Kom er niet achter wat dat is. De
brandstofpomp wordt niet bekrachtigd door de LH-jetronic. Als je met de hand het relais even aan duw wil de motor
starten in stationair, zonder (hoorbaar) dat de brandstof pomp loopt!? Als je de brandstofpomp laat lopen wil de motor
alleen starten met ingedrukt gaspedaal en loopt dan niet stationair maar alleen tussen ca 900 en 1400 toeren. Wat kan
hier aan de hand zijn??
Jos, Klinkt mischien raar, maar is de accu ok? Dat ie toch start zonder dat in eerste instantie de benzinepomp loopt, kan
doordat de benzine in de leidingen onder druk blijven. Als ie dan loopt is er mischien wat meer spanning van de dynamo
die meedoet. Het stationair toerental wordt geregeld door de een regelaar onmder de inlaat, bij de LH injectie. Bij de
mechanische injectie (K) zijn er allerlei regelaars in het benzine systeem die de start helpen en toerental regelen. Het zou
ook nog de computer zelf kunnen zijn, da's minder leuk, want duur. Math
Math, nog een reactie via het BB. De accu is nieuw, de startmotor loopt goed, dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan. Is
inmiddels vrijwel zeker de LH-jetronic. Heb al contact met JDSPorsche in Cambridge en ga daar volgende week langs. Ik
laat het resultaat nog weten. Jos
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Re: startprobleem

eric
Rob A

Oscar (ex-GTS)

bericht
Math, Jeroen na enig gezoek blijkt inderdaad de LH-J kapot Ik ben in Cambridge geweest bij JDSPorsche (John Speake) en
ben daar prima geholpen. Hij heeft zelf een testopstelling gebouwd voor de MAF (heeft hij die van mij getest) en een voor
de LH-J. Deze bleek bijna dood: reageerde nergens op maar gaf alleen een standaard puls aan de injectors door, net
genoeg voor stationair. De benzinepomp werd inderdaad niet aangestuurd en de resonantieklep in het inlaatspruitstuk
stond te klapperen. Het mooie van daar naar toe gaan was dat na enig gepraat bleek dat hij nog een kapotte module had
liggen (als je de metalen kast daarvan zag dan had je bij voorbaat medelijden met de bijbehorende bestuurder, brrr) maar
op de print, die bijna gebroken was, zaten nog enkele bruikbare onderdelen. Na wat onderhandelen heeft John de kapotte
onderdelen van mijn unit vervangen (hopende dat die andere nog goed waren) en dat werkte!!! Hij kon in zijn
testopstelling zien dat de injectors op goede manier werden aangestuurd. Thuis alles er weer in gezet en: mijn wagen rijdt
weer en ik ben dus heeeeel blij. John heeft mij best een hoop technisch interessante zaken kunnen vertellen, met name
over de MAF. Voor 85 en 86 auto's zonder kat kan ijken en eventueel vervangen van de platinadraad een behoorlijke
verbetering geven van het loopgedrag van het blok, met name de responsie op het gaspedaal. Voor wagens met kat is dat
minder merkbaar, totdat de MAF helemaal buiten specificatie valt. Dan valt de LH-J terug op "limp home" mode. Kortom
een reis de zeer de moeite waard was, temeer daar ik in stijl werd rondgereden in zijn 928 uit 1986 en een half (zoals hij
het noemt, overgangsmodel). Verder overigens ongebruikelijk, want je kan de units gewoon naar hem opsturen, dat werkt
ook. Een heel verhaal, maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Rij veilig, Jos

Hoi Jos, Bedankt voor de terugmelding. Ik heb John nog nooit ontmoet, maar veel met hem gecorrespondeerd. Hij heeft
nota bene bij hetzelfde bedrijf gewerkt als ik hier in Eindhoven. Fantastisch dat hij je zo goed heeft geholpen. Hij is
waarschijnlijk aanwezig op de Euro2003 in September op de Nurburgring. Dan hoop ik hem te ontmoeten en brengt hij
zijn MAF tester mee. Mijn non-kat 1987 S4 start moeizaam indien warm. Mischien ligt dat aan de MAF luchtstroomsensor.
Groeten, Math
brandstofpomp
heb last van een brommend geluid uit de brandstofpomp van mijn 928, wie heeft advies voor mij?bvd.
Re: brandstofpomp Ik heb het zelfde probleem nog niet opgelost. Wel heb ik vernomen dat (1) het soms te maken heeft met kontakt van de
pomp en/of leidingen met een ander onderdeel (in andere woorden even kijken of het iets anders aanraakt) (2)
lawaaierige pompen soms nog vele kilometers mee kunnen.
Adres schijven- en Beste 928-ers, Ik heb destijds voor mijn witte GTS een stel remschijven en blokken besteld bij een bedrijf dat adverteerde
blokkenleverancier in het 928 clubblad. Inmiddels rijd ik een '91 911 Turbo, en ben weer aan schijven toe. Het adres weet ik niet meer, de
naam ook niet. Het was een fabrikant, niet gewoon een doorverkoper. Zou iemand voor mij eens willen bladeren in z'n
clubbladen ? Ongeveer 1, 5 jaar geleden denk ik. Alvast bedankt ! ps: ik heb een heerlijke auto, maar mis de 928 nog zeer
regelmatig. Allebei top ! Gr. Oscar van Roemburg

versiedatum: 06-01-2017
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Re: film met 928
Automaat

Rob A
Math Creemers
jc van tuen

Re: Automaat
Re: Automaat
unit voor
warmteregeling
GTS met 390 pk?

FJongenelen
Math Creemers

Re: GTS met 390
pk?

frans
frank

Re: GTS met 390
pk?
stofhoesen

Math Creemers

Re: stofhoesen

dirk

velgen

dirk

banden

Rob A

Re: banden

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Wie oh wie heeft nog een voorruit? Graag een mailtje met de prijs en waar te halen... Groeten, Gert.
in de film redlined speeld de 928 een van de hoofdrollen . het is een film in de catgorie :fast and the furious. te huur in de
videotheek voor info email
Hoi JC, Bedankt voor de tip. Uit welk jaar is die film ongeveer? Math
Ik heb een 928S4 uit 1988 en onlangs schakelde de automaat wat laat bij rustig optrekken. Af en toe schakelde hij ook
terug zonder dat ik er veel gas bij gaf. Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
Rob, Heb je de pijl van de ATF nagekeken? Groet, R
Rob, Als het oliepeil van de bak in orde is, dan kan het ook nog oevrmatige speling in de kabel zijn. Math
wie kan mij helpen aan een unit in het dashbord die de warmte en de aanjager regeld van mijn 928s uit 1986. aangezien
de schuifknoppjes los zitten en half afgebroken zijn is het heel irritant !
Vandaag werd me een GTS met 390 pk aangeboden. Volgens verkoper een gelimiteerde serie van 100. Heeft iemand hier
info over?
Ik heb nog nooit gehoord van een al dan niet speciale fabrieksversie GTS met 390 pk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het
niet klopt, maar het lijkt me een "verkoopargument" in de categorie "een beetje overdrijven kan geen kwaad". Je zou
eerst eens het chassis (rand rechter voorspatbord) en motornummer (midden voorop de motor onder linker waterslang)
moeten opvragen. Daarmee weet de internationale 928 liefhebers wel te vertellen wat voor eentje het is. groeten, Math
Hi Math, Bedankt voor je reactie. Goed idee, zal ik opvragen! Kan ik bij jouw terugkomen met deze nrs?
Ik moet de stofhoesen vervangen van de aandrijfassen van mijn 928 s4 87 kan iemand mij vertellen of dit ingrijpend is of
dat ik dit makelijk zelf kan doen
Het is niet exta moeilijk die achterassen los te nemen. Het grootste probleem is de centrale naaf-moer, die zit met zo'n
400Nm vast. Math
ik heb velgen te koop ze passen niet onder mijn 928 s uit 84 het zijn remotec porsche velgen met de maat 9J*16H2 en
8J*16H2 lak is aan het bladeren verder nog goed prijs 150 euro
hey kan ik op 7*15 velgen van een 928S uit '84 245 banden monteren standaart is 225 of is dit niet raadzaam ivm de
sporing
Volgens de website van een van de Japanse bandfabrikanten (weet niet meer welke) heb je minimum 7.5" velgen nodig
voor 245 banden. Ik neem aan dat zij anders niet plat op de weg liggen, en wellicht ook niet stabiel op de velg zitten. Ik
zou het dus maar niet doen. Groet, Rob
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spuiten 928

bericht
ik ben van plan mijn 928 over te laten spuiten van zilvergrijs naar zwart ! wie weet een goed adres en welke kosten kan ik
verwachten ?
remblokken/
Mijn boordcomputer geeft aan "remsbelaege service". Achter zijn de schijven en blokken pas nog vervangen. Nu zijn
schijven 928 S4 '89 waarschijnlijk de blokken én schijven voor aan de beurt. Nu hoorde ik dat race-blokken een stuk goedkoper en beter zijn
dan orginele blokken à 500 euro. Heeft iemand hier ervanring mee of moet ik het maar orineel houden? Alvast bedankt
voor de reactie, Rob
Re: remblokken/
Remblokken kosten bij www.928intl.com USD45-55. Zijn ze in Nederland zoveel duurder?
schijven 928 S4 '89
Slecht starten
Math, Ik heb al eens e.e.a. ander gelezen over het slecht starten van een warme motor. Het zou kunnen duiden op
wanneer warm
benzinelekkage bij stilstand, bijv. de injectoren of de pomp (en keerklep), zodat de auto zichzelf verzuipt. Na een 20-30
min is hij weer te starten. Heb je trouwens al eens Techron of iets anders geprobeerd? Mochten je injectoren het
probleem veroorzaken zou het kunnen helpen. Maar het zou bijv ook de benzinedrukregelaar kunnen zijn. Het
gemakkelijkst om dit te checken is om de vacuumleidingen op benzinesporen te controleren. Het is uiteraard ook te meten
met een drukmeter. Misschien is het je MAF zoals je zegt, maar ik denk het haast niet. Maar nakijken kan uiteraard geen
kwaad. Anyway, je zal het al wel gedaan hebben, maar zoek anders eens op “hard start when cold” op rennlist.
Re: Slecht starten
wanneer warm

versiedatum: 06-01-2017

André, Bedankt voor de tips. Hoe kan ik de leidingen op bezinesporen checken? Vervliegt dat niet meteen, tenzij het er
echt uit loopt, lijkt mij, maar dat is mij nergens opgevallen. Het verbruik is wel fors, maar mijn rechtervoet ook ... De
keerklep na de benzinepomp, heb ik vervangen samen met het startrelais. Hij had toen soms geen spanning op de
benzinepomp. Relais loste dat op. Nu start hij koud perfect, maar als er nog maar een beetje warmte in de motor zit,
moeizaam. Zelfs na een halve dag stilstaan. Volgende ochtend steenkoud: meteen starten! Injector cleaner maakt geen
verschil. Inmiddels ook de bougies en kabels vervangen. Starten is niet veranderd, maar hij loopt nu helemaal fantastisch.
Lijkt meer vermogen te hebben (140km/uur in vijf bij 3000 toeren ipv 3200 toeren eerst) en acceleratie zonder enig dipje.
Vooral de korte kabels van bobines naar de verdelerkappen waren slecht. In het donker met de motorkap open zag ik her
en der een mooie vonken-show! Als volgende ga ik de temperatuursensoren rondom de motor checken. Eerst maar eens
opzoeken hoeveel, waar en welke waarde. groeten, Math
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Ik rijd nu weer een tijdje in een oude 928 uit 78 waar ik een 928 blok uit 82 heb ingelegd. De inbouw viel achteraf erg mee,
veel schroefwerk, maar alles rechtoe rechtaan, en geen gedoe met een price-as die precies moet passen bij monteren.
Volgens het boekje kan het blok eruit met koppeling eraan, maar ik heb de koppeling er voor het hijsen maar uitgehaald
en er later na inbouw motor er weer in. Alles bij elkaar was de hele operatie een grote gok omdat het blok van een of
andere sloop vandaan kwam van een schadegeval. Voor de klap liep hij nog volgens de sloper, maar dat was wel het enige
wat hij over het blok te melden had. Het blok blijkt gelukkig in orde te zijn, loopt mooi regelmatig, goede oliedruk, geen
olieverbruik etc Alleen tikken de lifters een beetje. Boven de 100km/u hoor je het niet meer, maar het blijft irritant.
Volgens mij een probleem wat vaker voorkomt bij 928 en 944 motoren. Wat te doen? een half uurtje op 7000tpm laten
draaien, remolie bijmengen bij de motorolie, of heeft het 928 forum betere tips? - Een ander probleem: versleten
synchromesh ringen van de 1e en 2e versnelling. Dit moet mensen bekend in de oren klinken. Iemand ervaring met het
vervangen hiervan?
Re: bejaarde 928
Jeroen, De truuk die ik van een monteur heb gehoord is het toevoegen van 0.1 l ATF aan de motorolie. Na een paar
problemen
honderd km de olie verversen. Weet je zeker dat het de hydraulische kleppenstellers zijn? Ik dacht dat ook toen ik hem
net had, maar de injectoren tikken ook flink, met de motorkap open. In de auto hoor je ze echter niet meer. Tikken ze
alleen bij koude motor? Dan ligt het aan de anti-terugloop klepjes. Onder ierder kleppendeksel een. Ze zorgen dat de olie
in de kleppenstellers blijft als de motor een poosje uitstaat. Er zit een kogeltje in dat na schoonmaken weer goed werkt.
Math
Re: bejaarde 928
math, ik zal het eens proberen als ze blijven tikken, maar ik geloof dat het al minder wordt. Het is in ieder geval niet het
problemen
terugslagklepje in de koppen. koud of warm, maakt niet veel uit in geluid.Ga binnenkort lpg inbouwen, bij mijn
40.000km/jaar tikt het toch lekker aan bij de pomp. Nog iemand interesse in verslag hiervan? jeroen
help !!
help mijn centrale deurvegrendeling heeft keuren, zodra ik de auto op slot zet worden de deuren vergrendeld en gaan
gelijk weer open !!!! wie kan mij helpen met dit probleem ? ik durf nergens meer te parkeren !!
Re: centrale
JC, Het is waarschijnlijk een electrisch contactprobleem. Controleer de deurcontacten, relais en zekeringen. Verder zijn de
deurvegrendeling aardcontacten vaak een oorzaak van dergelijke problemen. Schoonmaken help vaak. Boven de pedalen en in de
zekeringenkast zitten een hele berg bruine draden onder een schroef. Probeer deze schoon te maken. Math
moelijk starten
Math, Ik heb het probleem zelf nog niet aan de hand gehad, dus ik kan je eerlijk gezegd met de details niet helpen. Er is
wanneer warm.
trouwens al weer wat tijd overheen gegaan, weet je inmiddels al wat meer?
Re: moelijk starten Hoi Andre, Ik heb er geen tijd meer in gestoken. Ga in de vakantie weer onderzoeken. Hij heeft een week lang vlekkeloos
wanneer warm.
gestart. Paar dagen geleden echter weer een paar keer niet. Met een heel klein beetje gaspedaal doet hij het dan wel.
Maar dat hoort niet. Zondag ben ik in Lelystad groeten, Math

versiedatum: 06-01-2017
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Re: Niet lekker
accelereren tot
3500 rpm

Rob A

Re: Niet lekker
accelereren tot
3500 rpm
Re: Niet lekker
accelereren tot
3500 rpm
poedercoaten
velgen?

André Roodnat

Bas Reeskamp

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Toch best warm eigenlijk zo s'zomers in zo'n zwarte 928. Ik heb de aircopomp uit elkaar gehaald. De zittingen van de
kogels zijn versleten. Heeft er iemand nog ergens een oude pomp liggen voor me? Ik heb een '89 928S4. Zou het trouwens
een kwestie zijn van pomp erop, vullen en klaar? Of moet de installatie worden omgebouwd, omdat er alleen nog maar
nieuwe koelvloeistof is?
my 928s4 uit '90 loopt in principe oke. Start goed, rijd oke, maar toch heb ik het gevoel dat ik iets mis.Als ik bij het rijden
+/- 50 km plotseling de gaspendaal intrap accelereerdt hij wel maar als hij boven de 3500 rpm komt, gaat hij pas echt af.
Dus krijg ik het gevoel dat hij daarvoor niet zo goed reageert.Tevens als hij stationair draait en ik geef even een tik je op
het gaspendaal, dan stokt hij even. Ik heb al vervangen: bougies, verdeelkappen, rotors ed.Als hij koud is loop hij mooi
strak en trekt oke .Als hij op bedrijftemp. is loop hij een beetje onregelmatig. Moet ik zoek in bougiekabels of is er een
andere optie,
Hans, Het kan aan een hoop dingen liggen. Klinkt misschien suf, maar het is zo. Meten is weten. Dat is één van de
belangrijkste punten. Misschien als je hem aan de computer hangt bij de dealer dat je wat wijzer wordt. Het zou kunnen
zijn: -MAF sensor. (Mass Air Flow) Deze zit onder je luchtfilterhuis. Is na te meten. Heb je toevallig een ander
(sport)luchtfilter geplaatst (zit ie niet op z'n kop?). De sonde van de sensor kan vervuild zijn. -Injectoren Vervuild. Probeer
eens een busje Techron -Vacuum leidingen. Ergens een vacuumlek. Nameten. -Benzinedruk. Iets minder voor de hand
liggend, maar mogelijk. Nameten -LH-computer. Injectie computer. Dit soort storingen kunnen ook goed veroorzaakt
worden door een defecte computer. Probeer de boel eens spanningsloos te gooien voor meer dan 10 minuten. Ik geloof
(maar lees het na, want ik zou het mis kunnen hebben) dat je dan je + en 1 tegen elkaar moet houden. Zo reset de
computer zich en regelt hij zichzelf weer in (duurt wel even). Kleine kantekening; ik heb ook verhalen gehoord van mensen
die de computer hebben gereset, waarna helemaal niets het meer deed...... Je kan em evt. ook even van een ander lenen. Katalysator. Vervuiling in de catalysator kan problemen geven. Is hij goed door de laatste APK gekomen wat betreft CO2
meting? -sensoren O2 sensor of temperatuursensor. Redelijk gemakkelijk na te meten (zie werkplaatshandboek). Succes
Waar is Techron in Nederland te koop? Dank! R

Bij de Porsche dealer hebben ze het meen ik, of in ieder geval een vergelijkbaar product. Het is van Chevron, dus je kan
het ook eens proberen bij een benzinetankstation van Chevron.
Hallo, Heb onlangs een '89-er S4 gekocht en ben deze nu aan het perfectioneren. Weet iemand of je de velgen kunt laten
stralen en poedercoaten, of geeft dit problemen met de banden druk sensoren
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Bas, Ik heb het ook pas laten doen en poedercoaten gaat prima. Maar je moet echt de sensoren eruit halen. Zouden ze
niet met het stralen beschadigen, dan gaan ze allicht worden kapot in de oven. En dat is je grootste probleem. Deze
worden met speciaal gereedschap vastgezet. (zie werkplaatshandboek) Ik heb ze nagemaakt. De zittingen van de sensoren
moet je afdekken. Dit heb ik gedaan dmv een bout en moer met 2 carosseriering aan weerszijden. Maak hieraan gelijk iets
waaraan ze de velg kunnen ophangen. De sensoren zitten met rode afdichtingsrubbers in hun zittingen. Deze moeten
worden vernieuwd. Insmeren met een beetje vaseline. Doe je dit niet, dan zullen ze zeker lekken en heb je continu
meldingen in je display. Vergeet niet na het poedercoaten ook blanke lak te laten spuiten. Zo blijven ze beter en mooier.
Optie is natuurlijk om ze gewoon te laten spuiten. Dan hoeven de sensoren er niet uit. Ik ben benieuwd om ze te zien als
je klaar bent, wordt je ook lid van onze club?
Koelvinnen blijven Gisteravond heb ik kortsluiting gehad in de buurt van de regel unit naast de rechterstoel bij versterker. Na het vervangen
lopen
van de def zekering (23) die ook het dashbord voedt gaan de koelvinnen direkt lopen bij het aanzetten van het contakt. Als
ik stekker 1 los haal van deze regelunit stoppen de koelvinnen. IK denk zelf dat de regelunit om zeep is, maar misschien
heeft iemand nog tips.
Cup-design spiegels Hallo, Denk er over om cup spiegels te monteren op m'n 89-er S4. Heb originaliteit hoog in het vaandel, maar vind ze
eigenlijk veel beter bij de ronde 928 vorm passen. Paar vraagjes: Wat moet je vervangen/aanpassen? Zijn de
bevestigingspunten op de deur identiek? Waar zijn ze te koop? Alvast bedankt! Top-site is dit! Voor degene die het nog
niet weten; op ebay.de worden een hoop 928 verwante zaken aangeboden. Groeten, Bas Reeskamp
Re: Cup-design
Devek, 928 Specialists en 928 International hebben ze voor zo'n USD400. Stuur ze even een mailtje met je andere vragen
spiegels
(en laat ons dan weten wat de antwoorden zijn)!
Geen spanning
ik heb 928 uit 1978 met 144000km waar ik heel veel plezier aan gehad heb en altijd probleemloos mee heb
meer
gestuurd.maar!tot gisteren 19-07-03 ik wil starten ik hoor een tik als van een doorgeslagen zekering en heb nu totaal geen
stroom meer.alle zekeringen onder het dasbord zijn heel ook heb ik de accu laten testen en is oke.ik sta nu in alkmaar
stil!wie o wie weet wat het kan zijn????????
Re: Geen spanning Ik heb hetzelfde verschijnsel ook eens gehad, toen was de aarde-aansluiting van de accu slecht, achter het "gereedschapmeer
plankje" achterin. Vleugelmoer loshalen, alles goed schoomaken (fijn schuurpapiertje), beetje vaseline tegen opnieuw
corroderen en weer spanning.

versiedatum: 06-01-2017
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D Vonk Ik dacht dat het oude vulmiddel (R12) een olie bevat dat voor de smering zorgt. In het nieuwe vulmiddel zou wat
anders zitten dat na verloop van tijd de rubbers van het oude systeem aan gaan tasten. Maar het klinkt me in ieder geval
veelbelovend dat er gewoon mogelijkheden zijn. Ik wilde de pomp in de eerste instantie zelf reviseren, maar alledrie de
zuigers zijn kapot. Er zitten drie zuigers in welke langs een ronde plaat bewegen, welke schuin op de as is geplaatst.
Hierdoor wordt de draaiende beweging omgezet in een op en neer beweging. Hoe dan ook heb ik 3 nieuwe (of gebruikte)
zuigers nodig of gewoon een nieuwe pomp. Hoe heb jij het systeem af laten persen, ook bij een vulstation? Waar kan je
hem laten vullen? Ik ga ook eens verder kijken, want een aircopomp is een aircopomp lijkt me en hoeft misschien niet
perse dezelfde te zijn. Of misschien vind ik inderdaad een adres om te laten reviseren.

D Vonk

Re: aircopomp

henrie

928 s2 1985

Math Creemers

Re: 928 s2 1985

henrie

Re: 928 s2 1985

andre ik had ook problemen met mijn airco (E12)nl een lek in het het systeem (condensor had een heel klein lekje) Bij het
testen werd mij steeds verteld dat de pomp ook lek was maar dat was niet het geval maar ik ben wel op zoek gegaan naar
een pomp maar die zijn niet zo eenvoudig te vinden en als je een gebruikte vind zit deze meestal vast of ze vragen er
schofterig veel geld voor, een nieuwe kost ongeveer € 650 maar dan moet je wel een half jaar geduld hebben. Ik heb met
mijn garage in Beverwijk het volgende gedaan (zelf bij van zweden Middelburg een gebruikte condensor gekocht a € 200)
een nieuwe filterdroger gekocht en het systeem toen afgevuld met de huidig gebruikte koelvloeistof en dit werkt prima,
dus niks ombouwen alleen nieuwe filterdroger € 190 en vullen € 130. Maar kan je een pomp niet laten reviseren?als je
hem uitelkaar kan halen of heeft iemand hier een idee voor want er zijn toch wel veel problemen met de pompen wat ik
afgelopen jaren bij anderen ervaren heb.
hallo ik heb een paar vraagen over een 928 s2 uit 1985 ik heb er op het moment de de motor uit liggen want er waaren 4
tapijnden afgebroken van de uitlaatspruitstukken ik las in de manul dat er schokabsorpties op p hooren te zitten 4 stuks in
totaal maar bij zit er geen 1 onder dus is de vraag hooren die er wel onder bij een 85er? en met welk moment moeten de
moeren van de uitlaatspruitstuk weer aan getrokken worden verder is het een heele gaafe klus om zelf te doen kost wel
heel erg veel tijd maar is zeker te doen bvd henrie
Hoi Henrie, Leuk project ben je daar begonnen. Wat een enorme hoop werk lijkt me dat. Ik dacht dat die
motorschokbrekers alleen op oudere modelen voorkwamen. Van de uitlaat staan geen specifieke aanhaalmomenten
genoemd. Aleen "standaard M8 aanhalen met 20 NM". Succes, Math
heeyy math bedankt voor de info ik ga vandaag ook nog de distributie riem vervangen en de waterpomp en de spanrol ik
zal er nog ff een paar foto, s van maken die kan ik je wel ff stuuren als je daar belang bij hebt staat er gaaf zon mega blok
naast de auto groeten henrie

versiedatum: 06-01-2017
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Re: Motor eruit

haco van oordt

speakers

dennis

porsche wekplaats
handboeken
Re: porsche
wekplaats
handboeken

Math Creemers

henrie

dennis
Philippe

Re: porsche
wekplaats
handboeken
drukgroep
olie lek

Math

Re: olie lek

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hoi Henrie, Foto's altijd welkom! Nu jouw motor eruit is heb ik een vraagje: ik heb mijn voorste demper eraf en de linker
pijp is zo'n 3 cm korter dan de rechter. Is dat bij jouw ook zo? De mijne is wel een 1987 S4, maar zonder katalysator. In
plaats daarvan een enorme demper, die er nu af ligt. Mischien zijn de uitlaatspruitstukken ook wel verschillend tussen
1985 en 1987, maar ik ben benieuwd. Math
ik ga morgen ff voor je kijkken krijg je morgen avond bericht over want de auto staat bij mijn ouders dus kan het nu niet ff
checken
Hi Henry, I denk dat ik het al weet: de vier linker cylinders zitten een halve cylinderdiameter verder naar achteren dan de
rechter vier. Ze zitten links-rechts versprongen, anders komt het wat lullig uit bij de krukas natuurlijk. De
uitlaatspruitstukken zijn gelijk van opbouw en het verschil is er daarom bij de pijpen naar de eerste demper. Math
ik weet het, er is geen mooier geluid dan dat van de V8. toch wil ik mijn stereo wat opwaarderen. zit nog een oude radio in
mijn GT en ook de speakers zijn niet alles. weet iemand of in de bestaande behuizing zwaardere speakers passen, en zo ja,
welke aan te raden zijn. ik weet een rare vraag en natuurlijk vloeken in de kerk, maar vraag het toch maar!
weet iemand hoe ik aan handplaatswerkboeken kan komen
Dennis, Je kunt in oude berichten zoeken door op "GO" hierboven te drukken. Peter Verhoef schreef in bericht 49: "049
admin deleteadmin edit Saturday January 4, 2003 - 02:42am Page 4 ik heb een pdf-bestand van het werkplaatshandboek
op cd staan, wie er in geinteresseerd ik kan tegen minimale vergoeding een kopietje van mij ontvangen" Helaas staat zijn email er niet bij. Mischien leest hij dit, en kan alsnog reageren. Bij iedere dealer en goede Porsche specialisten is de
papieren versie te bestellen. Math
heyy je moet het olie filter handmatig aan draaien en als ie aan sluit moet je hem presies nog 1 heele slag na draaien en je
rubber ring voorzien van iets olie uiteraard staat ook zo in de manuel succes groet henrie
waar kan ik goedkoop een drukgroep krijgen porsche 928 1978
ik ben nu 4 weken de trotse bezitter van een 928 uit 1978. pas heb ik de olie vervengen en nu lekt hij iets langs het olie
filter. Vraag: kan ik het oliefilter loshalen zonder dat me hele carter leeg loopt? alvast bedankt voor een reactie! Grtz
Philippe
Philippe, Helaas zal er toch nog behoorlijk wat olie uilopen via het filter, maar niet alles. Ik heb het nooit geprobeerd,
maar zou toch maar een flinke bak onder het filter zetten. Zit het filter te vast of te los, beide kunnen lekkage veroorzaken.
Math
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Maxtor

bericht
heej bedankt! ik denk dat hij misschien te vast zit dan. ik zal hem eerst los draaien en dan handvast weer aandraaien,
maar iets losser dan de vorige keer, want anders heb ik het vermoeden dat de ring van het oude filter er nog zit. thnx voor
je reactie!
weet iemand of je bij de 16v motoren ook de nokkenassen af moet stellen (fijnafstelleing) na het vervangen van de
nokkenas riemwielen? ik heb in de manuel gelezen dat dit bij de 32v motoren wel moet, maar kan voor de 16v's geen
procedure vinden. Ik hoop dat iemand een bevredigend antwoord heeft.
Kortgezegd:nee, er valt niets af te stellen. Check of al de seals en o-ringen niet lekken achter de tandwielen.
Hallo, We hebben een probleempje met onze 928 "78 de dashboard verlichting werkt namelijk niet. Als ik het goed heb is
#5 zekering voor de verlichting en deze is goed. De indicator lampjes van verlichting en knipperlichten op het dashboard
werken wel. Ik weet ook niet welke dimmer het is (1 dimmer links naast de stuurkolom en 1 rechts) maar draaien aan
beide haalt niks uit. Heeft iemand een idee van wat er fout kan zijn?
hey maxtor de rechtse "dimmer" is van de interval van je ruitenwisser (deze kun je n.l. regelen(intervaltijd )de linkse is
inderdaad van het dashboard en andere regelaars voor je neus. ik heb hetzelfde probleem opgelost door alle stekkertjes
en aansluitingen lekker te vewennen met contactspray (ook achter de plank bij de bijrijder, een tijdrovend klusje maar
meestalheeft het een wonderbaarlijke uitwerking bij oudere 928ers
Vandaag lekker over het circuit van Zandvoort gereden en toen ik thuis even stopte, wilde hij(s4 1988 aut.)niet meer
starten. Bij het contact aanzetten wel temp en tankinhoud, de toerenteller ging even omhoog de oliedrukmeter ook even
en de voltmeter blijft helemaal beneden. Met multimeter accuspanning gemeten en onder de motorkap ook spanning,
verder werkt aanjager, el.ramen en dak ook. Wat kan het zijn?
Martin, Mischien contactproblemen bij de stekkers onder het dash-board. Ze zijn van onderen te zien. Losnemen,
schoonmaken. Kijk ook de aardverbindingen na. Het kan ook een versleten contactslot zijn, geen ook vaak startproblemen.
Math
Hoe kun je controleren of het contact slot het probleem is en hoe vervang je deze.

dirk

re: Dashboard
verlichting

martin

geen spanning
meer

Math

Re: geen spanning
meer

martin

Re: geen spanning
meer
contactslotschakela beste martin ik heb zelf aleens een contactslotschakelaar vervangen. eerst zag ik er tegen op maar is in de praktijk zeer
ar
simpel stuur eraf, schroeven los onder kant, bouten links en rechts onder verwijderen stekkers en draadjes voorzichtig
lossen. de boutjes van de schakelaar zitten aan de raam kant en zijn wat lastig te bereiken maar is te doen. de schakelaar
koste mij 5 jaar geleden 65 gulden bij de dealer, zal wel iets duurder geworden zijn. succes. groeten maarten member
928092 mvspor@wanadoo.nl

maarten

versiedatum: 06-01-2017
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contactslotschakela Uiteindelijk heb ik toch maar geprobeerd om de contactschakelaar te vervangen. Eerst de afdekplaat onder dashboard
ar
verwijderd, dan het stuur verwijderd.( maatje 27 van de buurman geleend) Onderkant stuurhuis afdekplaat verwijderd, de
bouten op zoeken en losmaken. De instrumenten console voorzichtig naar me toe kantelen en de draden losgemaakt.
Contactslot schakelaar gelokaliseerd en boutjes? door de voorruit kan ik er een zien de andere zal wel precies aan de
andere kant zitten. Op gevoel losgemaakt, en daar is de schakelaar.Door meten, hij lijkt goed. Toch maar een nieuwe
besteld.( 2 dagen wachten) Nieuwe schakelaar ingebouwd, ondertussen de as van de snelheidsmeter gesmeerd en de
meter schoongemaakt ( hij bleef vaak op 0 kmh plaken) drie nieuwe microlampjes op de print gesoldeerd, voor de stand
van de automaat( wat een gekkenwerk). Lampjes vervangen voor de dashboard verlichting( kan er nu toch goed bij). Alles
weer voorzichtig terugzetten( hoe was de volgorde ook weer?).Alle contacten met spray gereinigd. Massa kabel weer
aansluiten, sleutel omdraaien en...... een fraai schouwspel van alle controle lampjes, even doordraaien en hij loopt
onmiddelijk! Even door de bak schakelen, wau een groen lichtje voor D. Fantastisch, Maarten bedankt voor de tip, een
consumptie voor jou! Op naar de volgende uitdaging ( nieuwe schijven en blokken voor en achter)

Math

Hi Martin, Heeft het schoonmaken van de snelheidsmeter geholpen? De mijne heeft nl. hetzelfde probleem en ik ben
Re:
contactslotschakela benieuwd of je er zo makkelijk vanaf zou kunnen komen. Math
ar
benzinelucht
Hallo allemaal, ik heb een klein probleempje, na het tanken (vol) ruik ik zowel binnen als buiten de auto een benzinelucht,
als het benzine nivo in de tank weer wat daalt (ongeveer 20 liter) dan is de lucht weer verdwenen. iemand enig idee
waardoor dit komt?
Re: benzinelucht
Dennis, Kijk bij de vulopeningen of de rubber hoes die tussen carrosserie en dieper gelegen deel van de tank-toevoer niet
los zit. Daar zit ook wel eens een scheur in het oud geworden rubber. Bij een volle tank klotst de benzine daar dan
overheen. Math
banden
voor iedereen die eens een keer goedkope bandjes wil 225/50-ZR16-92w van af € 82.60 www.autobandenmarkt.nl
groeten Maarten member 928092 mvspor@wanadoo.nl
Aanschaf 928
Hoi Allemaal Ik ben al een tijdje voorzichtig opzoek naar een 928 (liefst belastingvrij. Maar wat is ongeveer het benzine
gebruik van een 928 en wat is het verschil (behalve dan dat er een V8 motor in ligt) met een 944 Turbo waar ik nu in rijdt.
En dan bedoel ik met onderhoud. Groetjes Arie
Re: Aanschaf 928
Rob heeft zowel een 944 turbo als een 928 S4. De bofkont kan de verschillen wel uitleggen dus. Mijn handgeschakelde S4
uit 1987 heb ik nog niet beter gezien dan ruim 1:9. Dan moet ik wel een hele tank lang op de duitse snelweg blijven en niet
harder dan 120 rijden (= erg moeilijk). In de stad 1:6, 5 en op het circuit 1:3.
airco
Weet iemand nog een adresje waar ze nog de oude airco's vullen met freon? of is dat helemaal over? Is het systeem
geschikt te maken voor het nieuwe koelmiddel (R134a meen ik)? of gaat dat een vermogen kosten?

Dennis

Math

maarten
Arie Visker

Math

Dennis

versiedatum: 06-01-2017
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Porsche-service??

Philippe

vocht in koplamp

Arnold

Re: vocht in
koplamp
plakkende
snelheidsmeter

martin

Frank

Lakwerk

versiedatum: 06-01-2017

bericht
mijn garage zei me dat dat oude koelmiddel niet meer gebruikt mag worden sinds 2003, dus ombouwen. Mij airco laten
repareren ( lekke condensor) ombouwen en vullen : kosten ruim 1000 euro. De kosten nogal snel op, net als de
temperatuur in de 928. Dus of alleen op koele dagen rijden of de airco laten maken!
er bestaan helaas veel fabels omtrent airco. en dat terwijl het een van de simpelste systemen is. het is niet meer als een
pomp, filter. verdamper, schakelaars.leidingen en een condensor. tegenwoordig zijn er "medicijnen" op de markt voor de
airco zoals een pil voor het opsporen van minuscule lekkages of het dichten van kleine lekkages. de laatste is discutabel
deze werkt als een radiator pil. het probleem van oud en nieuw is niet het koelmiddel maar de gebruikte smeerolie
vroeger was het een minerale olie tegenwoordig een synthetische olie en deze verdragen elkaar niet, het word een
stroperige blubber vandaar het vervangen van het filter. ook heeft 134A de nare eigenschap om de rubberafdichtingen op
te lossen. vervangen is niet nodig bij het gebruik van een tussenmiddel dit vervangt R12 en is nog toegestaan ik zelf
gebruik DI 24 al jaren met succes maar de een zweert er bij en de ander vervloekt het. vacumeren en vullen om de 2 jaar
is normaal en koste mij vorig jaar € 110, - bij COOL-CAR NEDERLAND in Groesbeek tel. 024-3976122 Heeft iedereen zijn
kijkglas al gevonden. zit voor de condensor aan de rechterkant van de auto.
Eentje van rennlist, lol A few years ago I went to one of the P-dealerships in the area, had to get that foam gasket which
fits between the alternator and cooling shroud. As I was in the process of finishing that transaction, one of the employees
came running in and yelled at the parts counter guy to come outside and take a look at this modified, weird looking Porsh
which just pulled in. Figured I might as well look at it also, thought it might be some triple-decker Cessna wing/radical flare
design, and followed the guy out the side door.....only to see them all standing around my perfectly stock '88 S4. Oh yeah,
that's where I wanna take my 928 to get work done!
in de rechter koplampunit van mijn 928 ('78) zit condens. wie weet hoe je dit eruit kan krijgen als dit al kan, en wat kan ik
er tegen doen? Grtz. Philippe
Lamp er uit nemen en met warme lucht in het gat blazen met haardroger, of lekker een uurtje in de zon laten staan.Je
hebt misschien een lek in het glas?
Ik heb nog niet goed kunnen testen of de snelheidsmeter niet meer plakt op 0 KM/H, want ik kon gelijk in de file
aansluiten, toen ik een testritje wilde maken.Tijdens dit korte stukje deed ie het wel goed. Ik zal het je wel mailen als hij
het goed blijft doen. Je e-mail adres werkt niet Math.
Bij de spatborden heb ik wat blaasjes. Daaronder zit (vermoedelijk) corrosie. Wat kan je hier het beste tegen doen en is
het erg schadelijk op korte termijn (= een paar maanden)? Alvast dank, Frank
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Hoi Frank, Je aanmelding is binnen. Welkom bij de club. Ik heb zelf twee jaar rondgereden met zo'n blaasje aan de
spatbordrand (barst door uitgeschoten zwaar gereedschap van een vorige eigenaar) en een blaasje midden op de deur
(onbekende oorzaak). Ze werden maar heel erg langzaam groter. Toch maar laten schuren, plamuren en spuiten voor de
prijs van anderhalve tank benzine. Ga wel naar iemand die vaker met aluminium heeft gewerkt. De meeste spuiters
zeggen dat ze het wel kunnen, maar gaan dan op jouw auto oefenen, betaald door ...
onderdelenauto
Aan alle 928 liefhebbers: Ben druk bezig met het perfectioneren van mijn zilver grijze 928 s4 uit 1989. Heb al veel
informatie van dit forum kunnen halen en hoop dat dit zo blijft... (heel weinig nieuwe berichten de laatse tijd) Graag zou ik
weten of één van jullie een onderdelenauto heeft of weet te staan, ben op zoek naar diverse kleine delen, maar in het
bijzonder naar de aluminium daklijst/watergoot aan de bestuurderszijde. Liefst nog op de auto, moet nl. zeer voorzichtig
gedemonteerd worden. Ook ben ik benieuwd welk bedrijf naar jullie mening de meeste kennis heeft van de 928. Alvast
bedankt voor je reaktie!
dashboard
Hallo, weet iemand een goed adres waar ik mijn lederen dashboard opnieuw kan laten bekleden? heeft iemand ervaring
met de dash and pod covers van 928 international? is dat wat of ziet het er niet uit???
Onderhoudsboekje Ik ben in het bezit van een 928 onderhoudsboekje van auto chassisnummer wp0zzz 92 z HS 841135. intresse? mail je tel.
nummer.
heeft iemand ervaring met het inbouwen van een vector 966r radardetector? zijn er nog bepaalde tips?
tips inbouwen
radardetector
vector 996r?
Re: tips inbouwen Er is bij mij een 966r ingebouwd en zoals je misschien weet geeft hij het beste resultaat als de antenne dwars en aan de
radardetector
voorkant van de auto geplaatst wordt. Ik zal proberen een foto te nemen van de antenne zoals hij bij mij ingebouwd is.
vector 996r?
Moeilijk uit te leggen nl. Antenne moet je wel omhullen met schuimrubber oid en vastzetten met tie-raps en dus niet met
schroeven! Breekt af en ik spreek dan uit eigen ervaring ! Bereik is nu giga >250mtr ! Werelddetector gewoon ! Suc6, Rob
Re: inbouwen
radardetector
vector 996r
Re: inbouwen
radardetector
vector 996r

versiedatum: 06-01-2017

Rob, Ik kan een foto's op de webpagina plaatsen, ter verduidelijking. Is dat niet lastig, zo'n groot bereik, dat ie steed afgaat
bij ieder benzinepomp, winkel etc.? Math
Math, ik heb foto's gestuurd naar Haco. Ik zal ze jou ook toesturen zodat ze misschien op de website geplaatst kunnen
worden. Het grote bereik is voor winkels, benzinepopmpen etc. geen enkel probleem. De Vector is hierop afgestemd en
reageert op (loos) alarm dus héél laat. Tevens bestaat er een stand "high" die uitgezet kan worden om minder loos alarm
van b.v. benzinepompen te krijgen. Mijn policy is echter...beter 10 keer teveel gewaarschuwd worden dan 1 keer te weinig
! ;-)
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Vergeten....hier nog een leuke en interessante test van de Vector Europe 966R.
http://www.radardetectorshop.nl/test.html
Ik heb deze week een porsche 928 s gekocht. Ik moet alleen de zitting van de linkerachterstoel vervangen. In bordaux
leer.... heeft u deze wellich voor mij? Weet u anders iemand bij wie ik het kan navragen?? Michiel Mokkenstorm 0614675416
Wie kan mij helpen aan deurrubbers en een linksachter kunstof binnenspatboard? Voor 928 GT 1991. Misschien heeft
iemand een tip van een demontage specialist van Porsche?
Hallo, ik ben op zoek naar een FIA-gekeurde rolkooi voor een 928 van 1980. Kan iemand mij hieromrent nfo bezorgen?
Alvast bedankt. Jerry
"http://www.devek.net/index.php?page=nfo_products" www.devek.net
groeten, Math
hallo ik heb een vraag mijn 928s2 uit 1985 loopt goed stationeer 950 toeren en als je op de kickdown gaat staan vliegt ie
weg maar als je half gas geeft houd ie enorm in en brand iets na in de uitlaat ik heb onlangs alle bougies en kabels en
bobines vervangen en ook het brandstof filter maar hij doet het nog steeds heeft iemand een idee wat dat kan zijn
groeten henrie
wie kan mij helpen ik heb een 924S uit 1984 met het Chassisnr WP0ZZZ92ZES841242 hoeveel kleppen zitten hier in 16 of
32? hij heeft 88000 gelopen en ik wil de bougies en de verdeelkappen vervangen wat voor bougies gaan er in (ik denk dat
er geen goede bougies in zitten) en is de verdeelkap nodig en hoe zit het met de Rotors na deze km stand.

Jean Paul

onderdelen

Jerry De Weerdt

Rolkooi

Math

Re: Rolkooi

henrie

inhouden

Dirk

kleppen

dirk
dirk

Re: kleppen
bougies

928S natuurlijk 179692
hoi iedereen, heeft er iemand een idee hoeveel de electrodenspeling van de bougies moet wezen van een 84er 928S
(trouwens best wel duur een rotor en verdeelkapje he en je hebt er nogwel 2 nodig (had ik maar een fiat panda gekocht)

Arnold
bart

Re: bougies
verwarming

Electrode afstand 0.7 + 0.1 mm Bougies: Bosch WR7DC
Wie kan me helpen ????? heb het volgende probleem; de kachel werkt niet goed dwz of koud of warm. wanneer je de
regelunit op vb. 25 grad zet, werkt deze niet. de regelketen, zit boven de rechterknie onder het dashbord bijft niet staan
bij 25 grad. deze regelketen gaat naar de koudestand of naar de warmestand heb al van alles uitgeprobeerd echter geen
resultaat Wie kan me helpen gr.bart

versiedatum: 06-01-2017
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beste Bart is je meet circuit inorde? dwz binnen en buitensensor en de temp regelschuif deze staan in serie geschakeld
dus bij onderbreking krijgt de temp regelklep geen temp gerelateerd signaal je kan dit met de ohm meter kontroleren de
waarde staat vastwel in het werkplaatshandboek als dit goed is kan ook de elektronica voor het motortje van de regelklep
gesneuveld zijn. hou ons op de hoogte van je vorderingen vriendelijke groeten maarten lid no 928092

Martin

koppeling

Math

Re: koppeling

Beste lezers, Begin mei heb ik een 928 '86 gekocht waarvan ik dacht zonder problemen ja de verkoper vertelde dat er af
en toe een beetje remolie moest worden bijgevult, leek mij geen reden om deze aan te schaffen en inderdaad om de 2 a 3
maanden moet er wat vloeistof bij echter was dit voor mij geen prioriteit nu wilde ik op een ochtend weg rijden kon ik
zonder weerstand mijn koppelingspedaal in trappen het lijkt wel of ik geen druk heb, ik heb geen lampjes branden, wie
heeft er een idee waar ik moet zoeken of heeft iemand dit eerder gehad.alvast bedankt
Hallo Martin, Rem en koppeling gebruiken dezelfde vloeistofvoorraad. Er kan een koppelingsleiding of de hulpcylinder bij
de koppeling zelf lek zijn. Maar meestal is het de hoofdkoppelingcylinder. Die lekt vloeistof aan de kant waar het stangetje
van het koppelingspedaal erin gaat. In de cabine dus. Deze vloestof verdwijnt waarschijnlijk achter/in de bekleding. Je
kunt de hele hoofdkoppelingcylinder vervangen. Als de binnenkant van het huis nog goed is, dan kun je ook het
binnenwerk van een nieuwe erin zetten vanuit de voetenruimte. Dit is veel makkelijker. Als je de positie van de cylinder,
onder de rembekrachtiger in de motorruimte ziet, dan begrijp je wel waarom. Succes, Math

Rob

natte achterlichten Sinds mei ben ik vrijwel wekelijks (wie heeft nog van die spaarzame momenten in het weekend?) bezig met mijn 928 S4
'87-er. Daarbij probeer ik stap voor stap, deel voor deel, de auto een flinke opknapbeurt te geven. En nu ik met de
achterzijde / achterlichten bezig ben valt het me op dat er telkens vochtdruppels aan de binnenzijde van de lichtunits te
zien zijn. En als ik de lichtunit eruit haal komt er soms zelfs een straal water uit.... Nu vraag ik me af hoe het water erin
komt en vooral hoe ik de boel droog kan krijgen en droog kan houden!?? (voordat ik de kitspuit pak)
verzekering
Mijn 928 s4 is bijna klaar! Heeft een van jullie misschien een tip waar de auto te verzekeren? Is tweede/hobby auto. Alvast
bedankt!
Re: verzekering
Ik ben van plan om mijn S4 bij http://www.klassiekerverzekering.nl te verzekeren, heeft iemand ervaring met deze
verzekeraar??
beste martin, ik zou zeker ook even kijken op www.multisafe.nl. daar hebben ze ook goedkope verzekeringen voor de 928.
Re: verzekering
succes!
Uitlaatdempers 928 Wanneer ik voor mijn 928 S4 uit '88 2 uitlaatdempers moet vervangen, ben ik dan aangewezen op de Porsche-dealer of
zijn er goedkopere manieren met gelijkwaardig resultaat?
porsche 928 1980 met groot genoegen meld ik u, toch al ruim een jaar in bezit te zijn van een fantastische 928.

Bas
Martin
Haco
Frank
damiaan

versiedatum: 06-01-2017
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Betrouwbaar adres Hi, Ik ben sinds kort in het trotse bezit van een 928 uit 1978 en ben nu op zoek naar een goed adres voor onderhoud. Het
voor onderhoud? liefst een adres waar ze verstand hebben van de wat oudere 928 en waar de kwaliteit/prijs verhouding zeer goed is.
Belangrijk is verder dat ik ze vertrouwen kan en dat ze geen misbruik proberen te maken van mijn onkunde op motorisch
en technisch gebied. Als het dan ook nog ergens in Noord-Brabant of omgeving is, dan is het helemaal perfekt. Alvast
bedankt voor jullie tips en advies. Met vriendelijke groeten, Manuel.
startprobleem
heb vorige week het riempje welke de tweede rotor aandrijft op de 928 s vervangen volgens het boekje.de motir slaat wel
aan, maar loopt niet langer dan 2 tellen.wie heeft advies voor mij?mvg eric
Re: startprobleem Als je zeker weet dat beide rotors goed staan op BDP 1e cil., (merkjes op verdelers), is er iets anders aan de hand. Relais?
Alarminstallatie?
spuiten van
Nu de zaak toch helemaal uit elkaar ligt, ook maar eens de deksels en spuitstuk opnieuw spuiten. Ze zien er goudkleurig
kleppendeksels
bruin uit, dus een fris zilverkleurtje zou weer wonderen doen. Iemand ervaring hiermee? Moet je bv. de oude verf er eerst
helemaal afhalen? Ik heb nu een hittebestendige acryllak van Motip gekocht. Is de oude verf van Porsche ook acryl, zodat
ze elkaar niet bijten? Motip vooonderstelt geen ondergrond nodig te hebben, omdat anders de hitte niet meer door de
verf kan komen (ademen), maar kan dat dan zomaar kaal op aluminium? Wie weet wat?
Rick zie: "http://www.nichols.nu/tip012.htm" nichols.nu groeten, Math

Dennis

Re: spuiten van
kleppendeksels
RDK

Philippe

olielekkage

Math

Re: olielekkage

jasper

c2 velgen

Gegroet allemaal, ik heb een aantal maanden geleden de olie van mijn 928 '78 vervangen. ik heb er 0W40 ingegooid en
sindsdien lekt hij wat olie, in het begin niet echt merkbaar maar nu best wat, zeker als de motor warm is. kan het zijn dat
er lange tijd 5W40 in heeft gezeten en dat de keeringen daar naar gezet zijn? zo ja, wat te doen? en wat zijn bekende
plaatsen van lekkage? alvast hartelijk bedankt! Grtz Philippe
Hoi Phillipe, Volgens mij hoe dunner de moderne olie, hoe meer kans op lekkage door de gemiddeld 15 jaar oude
pakkingen. Moderne synthethische olie staat er bekend om. Ik heb ook een keer 0w40 geprobeerd en ja hoor, meer
lekkage. Ik heb de kleppendekselpakkingen en de voorste krukaskeering vervangen. Verder zijn berucht de carterpanpakking en de nokkenas keerringen. groeten, Math
Hallo, ik heb een vraag weet iemand wat het draag vermogen is van c2 velgen ? greoten jasper

versiedatum: 06-01-2017

Hallo allemaal, Weet iemand toevallig hoe je het RDK (bandenspanningscontrole) systeem uit kunt zetten, zodat ik niet
steeds de melding dat mijn bandenspanning niet in orde is te zien krijg in m'n display? (ik heb nl andere velgen
gemonteerd (zonder de zenders erin). Ik heb al eens iets gehoord over dat je de stekker van de RDK unit los moet nemen
en dan 2 pennetjes met elkaar moet doorverbinden, klopt dit? Ik hoop dat iemand me kan helpen. Mvgr. Dennis.
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Hallo 928 rijders, Grote problemen met mijn 928GT ik wilde vanochtend de auto starten, hij sloeg aan en ging meteen
weer uit om het vervolgens niet meer te gaan doen. alle voor de hand liggende zaken nagelopen, benzine aanwezig, vonk
aanwezig.wat opvalt is dat als je het contact aanzet er (soms) getikt bij de motor vandaan komt soms kort (3sec) soms
langer voor het weer stopt. het geluid komt volgens mij bij de injectoren vandaan. als hij dit tikken heeft gedaan en ik doe
een startpoging, dan slaat hij weer even aan en meteen weer af. ik denk dat de inspuitcomputer is overleden, heeft
iemand hier ervaring mee? en hoe kom ik er achter of het werkelijk de computer is?

Math

Re:
Inspuitcomputer
defect?
CD-wisselaar doet
het niet.
afslaan /
inspuitcomputer

Hoi Dennis, Het is vrijwel zeker de computer. Klikken na niet starten is typisch. Zie: "http://www.jdsporsche.com"
www.jdsporsche.com Math

Re: afslaan /
inspuitcomputer
GEZOCHT:Inspuitco
mputer 928 S4
gebruiksaanwijzing
grundig 5500 rds
tuning 928 S 1980

Kom op Bart wees niet bang en ga gewoon rijden.Je bent toch lid van de ANWB!! Kom dan bij mij langs dan lees ik hem
voor je uit. Tot horens, Rocco
Heeft er iemand nog eentje voor me liggen? BOSCH:928.618.123.11 Alvast bedankt !! Pascal

Ton Schall
bart

Rocco
Pascal
rob goedknegt
jochemderooij

versiedatum: 06-01-2017

De CD-speler(wisselaar) doet het niet.(In Blaupunkt/Symphony pakket) Is deze wisselaar evt. apart gezekerd, en zo ja,
waar?
Hallo 928 liefhebbers, mijn 928 S4 1989 heeft het volgende probleem De auto is me vorige week onder het rijden
plotseling afgeslagen, na een herstart liep hij weer. Paar dagen later weer hetzelfde probleem echter hij starte niet meer.
auto naar huis gesleept en opnieuw gestart en ja wel hoor hij loopt weer. ( eerst gekontroleerd of hij wel brandstof kreeg
en aan div. relais gedrukt ) heb hem al een paar keer stationair laten lopen(1 uur) hij slaat niet meer af.!!!!! wat kan dit
voor een probleem zijn. lees veel verhalen over de inspuitcomputer !!! ik hoop dat jullie een antwoord hebben want ik
durf niet meer rijden, bang dat hij me laat staan. als vast bedankt voor jullie reactie gr.bart

Wie kan me helpen aan een (kopietje van) de gebruiksaanwijzing van een grundig 5500 rds. zit in mn '89 S4
Sinds januari dit jaar in bezit van 928 S, bouwjaar 1980; reeds veel aan de [origineel Nederlandse] auto gedaan en laten
doen. Ik ben echter al lange tijd op zoek naar een "sport"-uitlaat; vooral om MEER geluid te krijgen; eventuele
vermogenswinst zou mooi meegenomen zijn...Verder zoek ik verlagingsveren of een compleet sportonderstel [veren en
dempers]. Ik kan niets vinden. Kan een van jullie mij verder helpen?? Bij voorbaat hartelijk dank!

Pagina 29 van 288

Discussies oude forum
alias
Arnold

onderwerp
Re: tuning 928 S
1980

Dennis

Waarschuwing!
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spoilers

Math

Re: spoilers

Dennis
Hans

ECU
(inspuitcomputer)
torque tube

maarten

Re: torque tube

beste Hans www.v-zweeden.com/ned.htm verkoopt gereviseerde tussenassen voor 550.00 ex. voor s4 automaat. Voor
een beschrijving zie 928links/928 technische tips/Tony's tips/non routine maintenance biggerstuff/torque tube
replacement. Kompleet met 40 foto's en beschrijving. Voorwaar geen eenvoudige klus. Zelf lagers vervangen lijkt mij ook
mogelijk maar vergt het maken van diverse pershulpstukken en een speciale pers opstelling. Of je slaat het eruit en erin.
Graag horen wij van je ervaring met deze klus. Wij wensen U veel succes. Groeten Maarten Member 92892

bart

gezocht sportuitlaat
928 S4
Re: gezocht
sportuitlaat 928 S4

Hallo liefhebbers, Ben op zoek naar een sportuitlaat voor mijn S4 Het geluid is veel te zachtaardig Heeft iemand er eentje
over of weet een adresje ALvast bedankt
Om een ander geluid te krijgen kan je ook de laatste demper eraf halen en d.m.v. 2 stukken pijp verlengen tot einde auto.
Het resultaat zal je verbluffen!! Succes

Hans

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Nog meer geluid? En dit type S maakt al zo'n mooi geluid! Je kan de achterste demper leeghalen of vervangen door een
mooie rvs set pijpen.Kan je laten maken, of zelf maken.In de US bij 928 Int. of 928 Specialist hebben ze ook mooie
kachelpijpen....Meer vermogen? En je hebt al 300 PK! Veren en dempers kan je op E-bay vinden.Vind je de auto te hoog?
Hoogte is verstelbaar bij de meeste typen. Er zitten draadbussen onder de veren. Zou dan ook maar een spare frontspoiler
zien te krijgen, want die ben je zo kwijt bij een verkeers- drempel......
Even een waarschuwing voor mensen met ECU (inspuitcomputer) problemen, stuur hem NIET op naar de firma ACM
elektronik in duitsland (http://www.acm-elektronik.com). Ik heb dat helaas wel gedaan en wacht nu al bijna 6 weken op
m'n ECU, daarbij komt dat de reparateur (mr. Mueller) gewoon z'n e-mail niet beantwoordt en de telefoon niet opneemt.
Ik ga nu een 2e poging wagen (ik heb een andere defecte ECU gekocht) bij John Speake van JDS-Porsche. Hopelijk pakt dit
beter uit. gr. Dennis.
Ik probeer erachter te komen welke 928 serie/jaargang geen spoiler had. Ik meende dat ooit eens gezien te hebben en
vond dat zo de achterkant het mooist tot zijn recht kwam. Wie kan mij vertellen welk type ik moet zoeken. De 928s die ik
nu zie hebben allemaal een spoiler vast erop lijkt het. Dank voor jullie hulp
Hallo Dinko, zie "/Geschiedenis/Ontwikkeling/default.htm" 928 voor alle typen. De 928S was de eerste met spoilers. De
928 daarvoor had er geen. Math
Een tip voor iedereen met ecu problemen:Stuur hem op naar JDS Porsche (John Speake) in Engeland en het komt allemaal
voor elkaar. Goede en snelle service.
Hallo liefhebbers, sedert zaterdag jl. komt er een jankende geluid onder mijn 928 s4 aut.vandaan. Dit geluid zit gekoppeld
aan het toeretal van de moter. Ik vermoed dat de lagers van de tussenas terziele zijn. Wie kan mijn vertellen hoeveel werk
dit is en welke lagers ik moet vervangen en/of de lagers in de tussensas pijp makkelijk te vervangen zijn. Ik kan de auto op
een hefbrug zetten met de wielen vrij. Alvast bedankt voor de moeite, Hans 928s4 '90
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versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo Porsche 928 fans, Via dit berichtje wil ik me even voorstellen als nieuw lid van jullie club. Ik ben Arno van Bommel,
woonachtig in Hellevoetsluis en werkend in de chemie als procesoperator, al 4 jaar in het bezit van een 928 S2 uit
1985.Maar deze 2 jaar verstopt in de garage wegens aanschaf van een motorfiets.Is ook nog steeds een hele leuke hobby,
maarrrrrrr Een Porsche is en blijft een Porsche. Eeuwig zonde dus om in de garage te laten "rusten", het begon toch weer
te kriebelen.Ik ben lid geworden van julie club en alles weer uit het vet gehaal..... En ja hoor in 1 keer starten, niet te
geloven. HIJ LEEFT WEER!!!! Dit euforistiche gevoel duurde echter maar een half uurtje. DE motor sloeg af, de
brandstofpomp krijgt geen stroom. Ook ktijgt het relais v/d computer geen stroom.Startmotor draait en de toerenteller
slaat wel ver door dan.Soms slaat de motor aan na klapperende relais in de relais kast, maar langer dan 2 minuten duurt
de symfonie van uitlaat gebrul niet, tijdens het wel draaien vd motor hoor je de brandstofpomp lopen, De accu is in goede
conditie. Nu las ik in 1 van de vorige mails dat er een algemeen relais is wat de computer van stroom voorziet. Weet
iemand welke dit is. Of zit ik helemaal verkeerd met mijn conclusie???? Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven???
Maasland is dichtbij, en zou jullie graag persoonlijk willen ontmoeten op de sleuteldag. Maar dan wel met mn 928. Arno
van Bommel,
Arno(naamgenoot?) Welkom bij de club hoor, maar je mag je 928 niet meer als een stiefkind behandelen. Hij verdient
beter! Verbaasd dat je motor na 2 jaar nog zo wilde starten. Om te beginnen zou ik een paar Relais no53 kopen bij de
VW/Audi dealer. Check alle relais van fuelpomp, EZF en LH jet.en maak contacten schoon.Met je acculader kan je de relais
checken(klikken als je er 12v op zet). Vocht en corrosie is slecht voor electronica.Verwissel de 3 relais zonodig. Tank snel
verse benzine dat helpt ook.(water in de tank?) Succes! Arnold S2 '86
Hij doet het weer! Ik heb maar gelijk alle 4 de relais vervangen die betrekking hebben tot de stroomvoorziening van
computer ontsteking en brandstofpomp. Gelijk wezen tanken voor verse benzine, heb ik gelijk een vraagje over: Hebben
jullie ervaring met de nieuwe V-power van shell? De S-2 moet 98 ron hebben, maar V-power is 95 ron. Maar volgens
SHELL gedraagd de benzine zich als 98 ron. Het verhaal van de reinigende werking spreek me wel aan......... Of zouden het
verkooppraatjes zijn??? Arno
Beste Arno Met stalenremleidingen bedoel jij waarschijnlijk flexibele (rubber) leidingen omkleed met gevlochten staal.
Deze leidingen zijn perfect en worden in de rally en racesport veel gebruikt. Het pedaal wordt wel harder omdat er minder
rek in zit. Je remmen reageren sneller bij kleinere pedaalslag. De druk in het remsysteem is voor hydraulische begrippen
betrekkelijk laag een slang van bekend merk of bedrijf heeft meestal een dubbele overcapaciteit. Je kan ze ook laten
maken bij de HEBU in veenendaal. Ik heb daar een slang laten maken voor de stuurbekrachtiging, bij porsche € 200, - bij
HEBU € 15, - Veel succes Vrgr. Maarten Member 928092
Maarten, Bedankt voor je reactie! Inderdaad bedoel ik die rubber met stalen vlechtwerk, Op de site van 928 international
zijn 4 flexen te krijgen voor $ 90.= zal ze maar eens gaan bestellen. Je hoort wel van me hoe ze remmen. grtjs Arno
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Re: Benzine

arno

Re: Benzine

André

Re: Benzine

Arno

remslangen
voor/achter

bart jaeken

betrouwbaar adres waar ik de motor van een 928s uit 1981 volledig kan laten checken, afstellen, nieuwe waterpomp, ... (heb jdsporsche.com
in belgië?
al bekeken maar lijkt me voorlopig geen alternatief omdat de wagen een 4-tal jaren niet gereden heeft en omdat ik wil
vermijden om de motor stuk te rijden zoek ik een adres in belgie of nederland. Wie heeft er tips? Alvast bedankt, het 928gebeuren is nieuw voor mij, en ik wil er in mei 2005 bij zijn.

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Arnold bedankt.......Maar weet jij waar en hoe ik aan het werkplaatshandboek kan komen???? Ik heb wel op internet een
site gezien die cd-roms verkoopt voor 20euro in pdf formaat, ook hadden die de onderdelen cd-rom van alle porsche's
voor 40euro.Maar ik ben geen voorstander om mn creditcard gegevens door te geven via het internet. misschien weet jij
een andere optie om aan de werkplaats handboeken te komen????? Arno.
Hoi Allemaal, Heb de klopfsensor / pingelsensor stuk. ( uitgelezen en foutcode was klopfsensor nr.2 ) Wie kan me vertellen
waar ze zitten en hoe je ze het beste kunt demonteren / vervangen. Alvast bedant voor je hulp Groeten bart
Hoi Arno, Leuk dat je het voor elkaar hebt gekregen! We zien je wel weer bij de volgende meeting. Voor jouw 928S2 '85 is
inderdaad benzine met een octaangetal 98 voorgeschreven. Alhoewel V-power enige voordelen schijnt te hebben (geen
ervaring mee). Zou ik toch benzine blijven tanken met een octaangetal 98. Dit is beter voor de motor. Heel af en toe een
flesje Techron door de benzine geeft ook een reinigend effect op de motor. Voor diegene die niet zeker weten wat ze
moeten tanken: type model modeljaar zonder kat. met kat. Advies 928 1978-1979 Eurosuper niet geb. 3 928 19801986 Super plus Super plus
Hè, jammer, heb ik zo m'n best gedaan het staatje onder elkaar te krijgen, staat het nog schots en scheef. Mocht iemand
het lijstje wilen hebben in Excel, stuur me dan even een mailtje.
Wat is Techron???? Is dat ongeveer het zelfde spul wat je ook van Valvoline en Wynns hebt?Injectie cleaner? en waar is
het evt te koop. Grt Arno
Als ik de auto een beurt laat geven, gooien ze het erin. Het is van Chevron, dus waarschijnlijk bij de benzinetankstations
van Chevron te verkrijgen. De meeste Porschedealers hebben het ook. "Chevron Techron® Concentrate Fuel System
Cleaner is a powerful fuel additive. It is unbeatable in cleaning fuel injectors, intake valves and combustion chambers of
gasoline cars and light-duty trucks. Restores power and performance due to carbon buildup in one tankful. Use every 5,
000 kms to keep your entire fuel system clean."
Heeft er iemand ervaring met stalenremleidingen? Ik moet de voorslangen gaan vervangen, maar zag op een internetsite
dat er ook een variant is van staal ipv rubber. Je heb er 4 voor de prijs van 1 orginele Porsche slang...... En dat geeft met
nou net de twijfels of het wat is???? het zijn toch je remmen nl!! Heeft er nog iemand een adres voor nieuwe
achterschijven??? een jaar of 2 geleden zat er bij het clubblad een bijlage met een adres van een schijvenboer. Ik heb er
mn voorschijven toen gekocht maar ben het papier kwijt. En er is vast iemand bij de club die alles bewaard???? Arno
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Ik heb een vacuumlek aan de rechterkant (bijrijder)aan de aansluitslangen kleppendeksel ontluchting riching
inlaatspruitstuk. Waarschijnlijk zijn de o-ringen vergaan!. Aan de linkerkant zitten twee zwarte doppen die hetzelfde
probleem geven. Wie heeft deze wel eens de o-ringen vervangen en kan mij vertellen hoe ik dit kan demonteren zonder
dat de zaak afbreekt!Op de CD-werkplaatsboek kan ik niets vinden. Dank alvast, grt Hans 928s4 aut.

hans

Vraag aan
specialisten

Dag allen, vraag aan de technici; Mij 928s4 start prima en rijdt prima als hij koud is. Naar mate hij warmer wordt wordt de
trekkracht minder totdat hij voorbij de 3500 toeren komt.Daarna trekt hij prima.Totdat hij rond de 80 graden is loopt hij
stationair rond de 1200 toeren in de Drive stand. Ook staat hij wel eens te pendelen naar slaat net niet af. Als hij goed op
temeratuur is zakt opeens het toerental en loopt hij staionair rond de 800 toeren in in drive en is het pendel effekt weg.
Wel wordt de trekkracht naar mate hij wamer wordt minder bijv. bij lang in een file rijden. Werderom totdat hij boven de
3500 toeren komt. Ik heb al de computer/ luchthoeveelheid meter uitwisseld maar dat levert geen verbetering op. Als ik
het gaspendaal volledig intrap incl. de vollast schakelaar dan schakelt hij naar de eerste versnelling en trekt dan goed
omdat hij dan voorbij de 3500 toeren zit.Wie heeft een idee waar ik moet zoeken? ik heb hem wel laten uitgelezen en
geeft geen fout melding. Graag uw gewaardeerde advies. Dank alvast, grt Hans S4 aut.'90

André
dirk

luchtpompje kapot Hans, Ik zou in ieder geval de temp II sensor controleren. Of je hebt een vacuumprobleem.
Re: luchtpompje
hoi allemaal, vanochtend werd ik met een ratelend pompje verrast van mijn 84er 928S, gebeld met de porsche dealer en
kapot
dit pompje kost €600 maar je kan ook het pompje zonder risico laten vervallen, maar de snaar die dit pompje aandrijft
loopt ook over de koelvin van de radiator heen en je stelt deze snaar je raad het al met het pompje nu mijn vraag heeft
iemand hier een betaalbare oplossing voor of een ander idee of kan je de snaar vervangen door een kort snaartje of kan je
dit pompje laten reviseren gaarne u gewaardeeert advies
Re: luchtpompje
Het luchtpompje verwijderen, binnenwerk er zoveel als mogelijk uit halen, lagertjes van de aandrijfas laten vernieuwen bij
kapot
een startmotor/dymamo revisie bedrijf(of zelf vernieuwen kan natuurlijk ook). En je kan de ex-luchtpomp weer op zn
plaats terug zetten. En je kan de bestaande snaren gewoon gebruiken. Grt Arno
Re: Inhouden
Ik heb een probleem met mijn 928 S4 van 1989. Het gaat om het volgende: Ik rij niet zo veel met de porsche dus als de
wagen 3 a 4 dagen heeft stilgestaan, en ik start hem en rij weg, dan houd hij gigantisch in. Maar hij heeft dan ook
momenten dat hij wel goed trekt.Zet ik hem weg en rij naar ongeveer 1 uur weer weg dan rijd hij weer als vanouds. Waar
kan dit probleem vandaan komen? Alvast bedankt!! Pascal

Arno

Pascal

versiedatum: 06-01-2017
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Re: Inhouden

Dennis

Luidsprekers

André

Re: Luidsprekers

Dennis, Je kunt het beste de ring van de originele speakers behouden. Ik neem aan dat je dezelfde speakers hebt als mijn
829 S4 '89. Ik heb ooit een schets gemaakt van de speaker afmetingen: http://www.nichols.nu/speakers89.jpg Je kunt met
behulp van een dremel de oude speaker net onder de rand wegslijpen. Dan hou je alleen die ring over die je als basis kan
gebruiken voor je nieuwe speakers. Lijkt misschien zonde, maar de oude heb je niets meer aan, omdat de foamrand
verteerd is van de speakers. Voordeel van het gebruiken van de oude rand is dat je natuurlijk niet zelf iets in model hoeft
te maken, en je originele speakergrillen passen er gewoon weer op. Als je ze er toch afhaald, heb je mooi de gelegenheid
om die lelijke deukjes (van de gordels) er uit te tikken en opnieuw te spuiten. Zien er dan echt als nieuw uit. Je zult wel van
de nieuwe speakers de opstaande rand moeten slijpen. Houd er overigens ook wel rekening mee dat in de huidige
configuratie met 2 Ohm speakers wordt gewerkt en ze op een speciale manier zijn doorgekoppeld. Je kunt in principe de 2
Ohm speakers niet zomaar door 4 Ohm exemplaren vervangen. Op de tekening heb ik ook de evt. inbouwdiepte
aangegeven en je ziet de maatvoering, zodat je hier je speakers op uit kunt zoeken. Welke soort speakers hangt helemaal
van je persoonlijke smaak en budget af. Ik heb gekozen voor Sony speakers. Zeker niet de beste, maar ik heb als aanvulling
de kleine subwoofer xs-aw200x van Sony achterin staan.

Dennis

Re: Luidsprekers

Bedankt voor je tip Andre, ik zat ook al een beetje in die richting te denken.

versiedatum: 06-01-2017

bericht
beste pascal om jou probleem op te lossen zijn er wat meer gegevens nodig, de auto moet aan de testkast, elke goede
tester is daarvoor afdoende. belangrijk is het om te weten dat je bougiekabels goed zijn en een uitlaatgastest om te
controleren of de verhoudingen kloppen. Mijn gevoel zegt mij dat ook jij een probleem hebt met een temp sensor, deze
sensor is erg belangrijk voor de juiste werking van het injectiesysteem. Maar meten is weten. Een slecht contact in van de
stekkers kan al voldoende problemen veroorzaken om een eerste monteur gek te maken. Mijn advies is doe de metingen
en laat bij een boschservice dienst de ecu (inspuitcomputer) controleren op foutcodes. Graag horen wij van je resultaten
Vrgrn Maarten Member 928092
Hallo Ik heb sinds kort een 928 S4 uit 1987, (handbak) waar ik erg blij mee ben. Als ik hard wil optrekken dan houdt de
motor even in om vervolgens weer te versnellen en weer in te houden. Het gebeurt voornamelijk in de tweede, vierde en
vijfde versnelling. Weet iemand wat dat inhouden is en hoe ik het kan verhelpen. De auto heeft onlangs een grote beurt
gehad.
Hallo allemaal, Ik zou graag 2 nieuwe luidsprekers in mijn 928 GT monteren (die grote achter de stoelen want deze
kraken)maar aangezien de orginele aan de achterkant niet vlak zijn passen hier geen andere dan orginele in. weet iemand
of er adapters of zo in de handel zijn zodat je er wat anders in kan zetten? ik wil nl niet zagen of boren in mijn auto.
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re: Vibraties 928 S4 hoi rick ik denk dat je koppelomvormer niet goed werkt kan zijn door gebrek aan olie om dat de pomp niet goed werkt of
1987 automaat
door beschadiging van de vloeistofkoppeling zelf mijn advies is ga niet naar de dealer maar direct naar een
automatenspecialist en houd je kerstgratificatie van dit jaar en voorgaande jaren bij de hand. graag horen wij van je
bevindingen, succes. vrgn Maarten
ontsteking
Beste leden, Kan iemand mij vertellen op hoeveel graden de ontsteking moet staan. En is het bij het afstellen nodig om de
vacuumslang van de onstekingsmodule dan los te koppelen en af te pluggen???? Ik heb nl het snaartje onder de
verdelerkappen vernieuwd en wil toch even checken of alles goed staat........ bj. 1985 (met 2 rotors) Alvast bedankt voor
de reactie. Arno
Re: ontsteking
Arno, Geen zorgen voor morgen. Je ontstekings tijdstip wordt helemaal voor je geregeld met een sensor op het vliegwiel.
Als de rotors weer op het merkteken staan(alle twee!) na montage is alles ok. De verdeler is alleen maar een
verkeersagent die de vonkjes naar de juiste bougies stuurt. Wordt tijd dat je een werkplaats handboek
aanschaft!(Kerstkado?) Daar staat alles in. Arnold '86 S2(met dubbele verdeler)
porsche 928 4s
ik ben op zoek naar een porsche 928 4s. het liefst met wat opknapwerk aan, als het interieur maar in orde is. het liefst
lederen interieur. wie kan me helpen iets te vinden???
velgen
wie kan mij vertellen wat de max velgen breedte is wat ik op mijn 928 van 1982 kan leggen met de ET waarde van voor en
achter, niemand kan mij dit namelijk vertellen bij de velgen leveranciers. bvd jacques
electrische
Hallo Porsche 928 fanaten, ik heb het instrumentenpaneel (toerenteller, kilometerteller, temperatuurmeter, ...) van een
schema's
porsche 928 gekocht. Ik heb echter geen porsche in mijn bezit maar wel een ford taunus uit '70. De bedoeling is het
instrumentenpaneel in de taunus zijn dashboard in te bouwen. de componenten passen al, nu moet de bekabeling nog tot
een goed einde gebracht worden. Een elektische schema zou hier goed van pas komen. Kan iemand van jullie mij hieraan
helpen? mvg, Thomas
Re: electrische
Beste Thomas Het schema van een 928 is ongeveer 36 a4tjes groot maal 16 modeljaren is 576 pagina's is ongeveer 100mb
schema's
Je kan beter de cd "workshop manual" kopen bij porsche of bij de club Vrgr Maarten member 928092

Arno

Arnold

kenny
jacques
Thomas Krick

Maarten van Sijp

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Boven de 1500 toeren gaat de auto schudden als ware het een metalen epilepsie-aanval. Hij doet dit alleen als de bak niet
in P of N staat. Staat ie wel in Park of Neutral, dan kan je zonder probleem de auto naar 5000 toeren jagen. Kan je daarom
de fout uitsluiten dat de dempingrubbers van de motorsteunen kapot zijn? En hoe controleer je die steunen nu eigenlijk
precies? Voorts hebben we de versnellingsbak bijgevuld. Het level stond minimaal. De vibraties werden een stuk minder,
maar de volgende dag kwam het weer net zo hard terug, terwijl het level (meer dan) maximaal was gebleven. Is de bak
misschien te vol nu, dat ie daarom weer dit soort problemen geeft? De derde optie was nog dat de lagers van de transaxle
kapot zijn, maar volgens de Yanks zou je dan altijd een schurend of slijpend geluid moeten horen en dat hoor je niet.
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Arnold

Re: vouwband

jacques

et waarde velgen

Maarten

Re: et waarde
velgen

hoi jacques De ET waarde voor je auto kan je vinden op deze site bij 928 geschiedenis en info en dan wielen en banden
Einpress Tiefe is de afstand tussen buitenste velgrand en aanslag op wielnaaf dus de ruimte tussen wiel en spatscherm is
je speling, trek daar ongeveer een centimeter af en tel de standaard ET waarde daar bij op en je weet de max ET waarde
maar je moet dit wel in de praktijk eerst controleren. Diepbed velgen zijn standaard, dit is nodig om op normale wijze een
band te monteren, er zijn natuurlijk uitzonderingen voor abnormale maten en/of toepassingen Vrgn Maarten

eric
André

kickdown
Re: kickdown

Pascal

Waar zit de
benzinepomp?
Re: Waar zit de
benzinepomp?

mijn kickdn reageert niet merr, verder schakelt de automaat goed .wie weet de oorzaak kan zijn ? mvg eric
Eric, Begin eens met kijken achter het gaspedaal of de schakelaar zelf nog wel goed zit. Hij is verstelbaar, dus kan na
verloop van tijd zijn verlopen. Als hij goed zit, check dan de werking van de schakelaar mbv. een multimeter.
Bij mijn 89'er S4?

Math

Rob

Olielekkage

martin88s4

Re: Olielekkage

versiedatum: 06-01-2017

bericht
gisteren een lekke band gehad, in de kou vouwbandje erop en met de compressor opgepompt.Gelukkig werkte alles, maar
hoe krijg ik die vouwband weer terug in zijn compacte vorm?
De vouwband(thuiskomertje)laat je leeglopen en draait het ventiel er uit.Na een paar dagen komt de band weer in zijn
oude vorm. Desnoods doe je er een spanband omheen om hem te helpen.Ventiel er weer op en hij is weer klaar voor zijn
plekkie. Geduld is ook hier een schone zaak!
Wie kan mij aan velgen helpen voor mijn 928 S uit 1982 moeten wel een diep bed hebben en het maximale wat er op past

Pascal, Hij zit achter een metalen afdekking achter/onder de benzinetank. Die zit rechts achter onder de auto. Je kunt hem
zo zien zitten als je bukt. Bij nieuwere modellen, michien ook al '89, zit er ook nog een secundaire pomp in de tank.
Daarvan wil de rubberen aansluiting wel eens los schieten. Math
Afgelopen weekend even een bezoekje gebracht aan de winterstalling van mijn 928 (S4 automaat uit '87). Moest na 2
maanden 'zonder' toch weer even kijken en voelen en zo. Maar nu blijkt sinds c.a. 1 week dat er flink wat ~ rood gekleurde
olie lekt!? Een flinke plas... En voor zover ik kan zien komt dat bij de versnellingsbak vandaan. Vreemd opeens zo'n grote
plas!? Kan iemand mij geruststellen en een tip geven wat er aan de hand kan zijn en wat te doen? De auto wil ik ~ eind
maand voor een beurt naar de garage brengen en moet daarvoor c.a. 50 km rijden. Dat wordt slepen?
gisteren zag ik dat er een scheur zat in de bovenste slang van het koelsysteem.Deze ga ik natuurlijk vervangen maar ik
vraag me af, komt dit doordat het rubber oud is of kan hier nog een andere technische oorzaak zijn?
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koude start

automonteur
martin88s4
haco

Re: koude start
Re: koude start
luidsprekers

michiel
mokkenstorm

bericht
Rob, volgens mij heb je last van een lekkage bij je versnellingsbak (rode olie lijkt mij ATF olie) de hoeveelheid valt
waarschijnlijk mee hoor, het lijkt vaak meer dan het is (gooi maar eens een koffiebekertje half gevuld met olie over de
vloer, moet je kijken wat een vlek je krijgt).De lekkage zit mogelijk bij de in of uitgaande as van de bak (oliekering) of de
pakking van je pan. Dus slepen zal wel meevallen, gewoon even het olie niveau van je bak controleren en zonodig iets
bijvullen en dan laat je er gewoon even naar kijken als je die beurt die je in de planning hebt laat uitvoeren. Succes. Mvgr.
Dennis.
Dennis, bedankt voor je info. Dacht ook meteen aan het lekken langs een keerring of pakking. Het enige wat me
bevreemdde, was de plotselinge lekkage en de hoeveelheid. Ik heb de olie 'opgevangen' in een geloten putje in de vloer
en kon zo bij benadering vaststellen dat het om c.a. 250 ml ging. Zal de volgende keer met zaklamp kijken waar de lekkage
precies vandaan komt en zorgen dat ik de olie t.z.t. (zonodig) bijvul. Is dat een beetje te doen als je onder de auto ligt,
waarbij aan 1 zijde de auto door een krik wordt opgetild? En ik meen dat je een knijpflakon nodig hebt om bij de
vulopening te komen?
De pakking kan lekken, maar het kan ook dat er lekkage ontstaat boven de pakking omdat het olieniveau stijgt in de bak
door de hogergelegen koeler in de radiateur.Dat gebeurt door koude en lang stilstaan. Ik heb dezelfde ervaring in de
winterstalling, maar in de zomer geen last. Nieuwe pakking hielp niet. Bak aan zijkanten goed droogmaken en kijken waar
het lek zit Bijvullen met niet horizontale auto is een gok. Er onder kruipen en het niveau checken is mogelijk als je niet te
dik bent! Beschermplaatje kan je weghalen als je onder de auto ligt.Beste is met warme motor bijvullen op de brug met
een knijpfles met ATF.Het verschil tussen min.en max.is 200cc.
Na het vervangen van de koelwaterslang heb ik de motorruimte schoongespoeld.Nu wil de auto alleen nog koud starten
als ik gas geef. voorheen draaide hij bij een koude start met een verhoogd toerental, nu draait hij met een laag toerental
en moet ik hem een minuutje aan de gang houden door een beetje gas te geven. Daarna draait ie goed. Wat kan het zijn?

Ik denk dat je de stationair sproeier even schoon moet blazen, zit onderaan je carburateur!
het is vanzelf weer overgegaan, hij rijdt weer als vanouds
ik wil de stereo in mijn 928gt opwaarderen. ben eerst op zoek naar nieuwe luidsprekers. heeft iemand hier ervaring mee?
een suggesie? ik wil eigenlijk geen nieuwe draden trekken. aan/in de oude woofer zit een filter zag ik. als iemand dit al
eens heeft gedaan, dan hoor ik het graag! dank je wel!
wat voor benzine? ik heb een porsche 928 s van 21/22 jaar oud... ik tank nu super plus met een dopje llodvervanger uit zo n flesje? is die
olie? hoeveel liter? benzine goed en moet die toevoeging?? Wat voor een motorolie moet ik gebruiken, en hoeveel liter gaat er in als ik ook
de filter vervang???
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vacuumlek via
Hallo, ben al een tijd op zoek naar vacuumlekkage's. Ik heb conform het werkplaats handboek druk gezet via de
kleppendeksel slang luchtshoeveelheidsmeter. ongeveer 1 bar Nu lekt er alleen lucht weg aan de rechterzijde (bijrijderzijde) langs de 2 pijpje
waar de 2 slangen op zitten. Voor de duidelijkheid: tussen de kleppendeksel en het pijpje.Hierop zitten de oliedamp
slangen die onder de het intake manifold verdwijn en.Ook deze lekkage ontstaat aan de rechtkant(bestuurders zijde )Hier
zitten 2 zwarte doppen i.p.v pijpje. Deze vertonen tevens sporen van oliezweten. Mijn vraag; heeft iemand al eens deze
lekkage meegemaakt en opgelost of kan ik dit verwaarlozen? Ik heb nog steeds een preformance probleem onder de 3500
toeren. Dank alvast, grt Hans
Re: vacuumlek via Mijn S4 zwete ook langs deze doppen/slangaansluitingen. Er zitten o-ringen omheen. Om ze te vervangen moet het deksel
kleppendeksel slang eraf. Bij mij maakte het overigens niets uit op performance bij lage toerentallen. Als die o-ringen hard zijn, dan zitten er
vast ook andere rubber-afdichtingen onder de inlaat die hard zijn geworden en lekken ...
vleugeldeuren
heyy ik heb een vraag ik heb me zitten verdieppen om vleugeldeuren in een 1985 er s2 te gaan maken heeft hier iemand
ideeen voor of opmerkingen bij bvd henrie
Warme startmotor Mijn 928 start koud goed, maar als de motor warm is dan wil de startmotor in z’n geheel niets doen. Geen enkel geluid te
probleem
horen, niet ronddraaien, etc. Als de motor weer afgekoeld is dan pas start hij weer. Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Gerrit
Hoi Gerrit, Meestal is dit een versleten start relais. Dit zit tegen de startmotor aan en blijft "plakken" bij een warme
Re: Warme
motor. Door de warmte neemt de weerstand van de contacten toe en valt over die weerstand zoveel spanning, dat er te
startmotor
weing overblijft om het relais te bekrachtigen. Korte termijn remedie: een klap op de startmotor, daardoor schiet het
probleem
relais vrij. Midden termijn: uit elkaar halen en schoonmaken. Structureel: gereviseerde of nieuwe startmotor. groeten,
Math
sensor remmen
het lampje welke aangeeft dat de rempads versleten zijn brand zo nu en dan.de remmen zijn nog goed, wie heeft advies
bvd eric
re: sensor remmen Over lampje rempads: bij ieder wiel zit een "sensor" hiervoor. Dit is een draad die doorslijt als de remblok te dun wordt.
Dan is het contact verbroken en blijft het lampje aan. Het kan dat er bij jouw een of meer net door is en dan af en toe nog
contact maakt. Meer waarschijnlijk is dat een connector waarmee de draad aangesloten is bij het wiel, slecht is en af en
toe geen contact maakt. Math
Snelheidsmeter,
Hallo, ik heb een klein probleempje met m'n snelheidsmeter nl. als ik stil sta geeft hij soms 300 km/u aan, soms 100 km/u
PSD
en soms gewoon 0 zoals het hoort. Als hij 300 of 100 aangeeft bij stilstand en ik trek op dan geeft hij wel weer meteen de
juiste snelheid aan. Tevens geeft m'n display regelmatig aan psd abgeschalt... iemand hier ervaring mee en een idee hoe ik
hier vanaf kom?
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Re: Snelheidsmeter, Hoi Dennis, Nou dat is een flink probleem als je naast een flitspaal geparkeerd staat! Of als zo'n overijverige diender
PSD
toevallig op je dashboard kijkt, je gaat zo een week de bak in. Het is waarschijnlijk een contact probleem met de bedrading
van het instrumentenpaneel. Duik eronder en je ziet twee brede platte connectors. Loshalen evnt. schoomaken en
terugsteken. Daar zitten ook aardverbindingen met veel bruine draden erop. Ook loshalen en goed schoonmaken. Dan zit
er in de bak van het reservewiel een connector van de draad van de snelheidsmeter. Die komt vanaf de versnellingsbak.
Ook checken en schoonmaken. Helpt dat niet dan moet het instrumentenpaneel "even" uit elkaar en de bewegende delen
schoon gemaakt.. PSD probleem kan ook nog komen door slechte/gecorrodeerde contacten bij de wielsensors. Dezelfde
als die van de ABS loop ze allemaal na. De sensors kunnen geloof ik ook getest met de diagnose unit, maar ik weet niet wie
zo'n ding heeft. Tot slot kan de PSD pomp zelf niet meer genoeg druk geven. Dat is zeldzaam, hij zit bij het
linkerachterwiel. Check ook even zijn zekering. Succes, Math

Arno

remschijven

arnold

Re: remschijven

Ton

Waar onderhoud
Porsche in
Friesland?
Automaat 928

Frans

dirk
Ton
Henk

Beste clubleden, Heeft iemand nog een adres voor remschijven?? 2 a 3 jaar geleden zat er een reclamefolder bij het
clubblad van een schijvenboer. Helaas ben ik dit kwijt, heeft iemand dit adres nog?? Alvast bedankt. Arno
Kijk op E-bay. daar worden ze regelmatig aangeboden voor een beschaafde prijs. Check wel of de schijven gebalanceerd
zijn, anders wordt het moeilijk de wielen behoorlijk te balanceren. Schijven van Zimmermann (D) zijn OEM en zijn goed.
Hallo, Ik ben mij aan het orienteren om een Porsche 928 aan te schaffen. Nu vroeg ik mij alleen af waar/bij wie ik het
beste mijn aanstaande aankoop in de provincie Friesland in onderhoud kan doen? Mvgr, Ton

Ik ben druk op zoek naar een 928 en onlangs kwam ik een mooie tegen uit '86. Wat mij echter opviel en waar ik eigenlijk
bezorgt om ben is dat ergens bij de "versnellingsbak" in de auto een piepend geluid te horen was. Zelfs als de radio
aanstond was het geluid nog duidelijk hoorbaar en werd alleen maar erger op het moment dat ik ging rijden. Nu ben ik
geen deskundige maar volgens de autoverkoper komt dit bij alle porsche 928 automaten voor en is heel normaal.klopt
dit? Graag jullie reactie. mvrgr, Frans
Piepend geluid
het enige wat bij 84er 928 automaat piept is mijn vrouw(boven de 245)
Re: Piepend geluid Is dat piepen van jou vrouw dan van genot of uit protest?
distributie
Hola! Ik wil graag mijn 83'928s automaat(usa versie) weer in oude luister herstellen. Echter de bak lekt(schakelt goed). En
de distributie had al 40x vervangen moeten worden. Maar als je bij een garage komt met een 928 is het net of je een enge
ziekte hebt, veeeeeel te moelijk hoor je dan! Weet iemand een garage met redelijke tarieven en verstand van zaken?
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hallo! als ik het grootlicht van mijn 928 '78 aanzet gingen er altijd 4lampen branden. nu zijn het er nog maar 3. het grote
licht in mijn linkerkoplamp (het Bolletje) doet niet mee. een nieuw lampje heeft niet geholpen. heeft iemand een idee?
alvast bedankt! Philippe
Aankoop 928 S4 '87 Nadat ik ruim 2 jaar terug mijn 928 S verkocht heb omdat ik naar het Zwitserland ben verhuisd, begint het me toch weer
te kriebelen en wil ik er hier toch weer een kopen!! Nou heb ik een S4 uit '87 te koop zien staan, ik ben wezen kijken en
heb een stukje gereden. De auto is top, maar..... na zo'n 20-30 minuten rijden was de oliedruk bij stationairloop nog
steeds 5 bar en de watertemperatuur was bovengemiddeld warm, het kwam bijna in het maximumbereik. Is dat
normaal/Wat kan het zijn? Bij stationairloop gaf mijn oude 928S rond de 2/3 bar aan als hij warm was, en
watertemperatuur was ook iets onder het midden. Verder staan er 133000 km op de teller, boekjes en bonnen kompleet.
Porsche-dealer onderhouden. Vorig jaar distributie gedaan. Prijs CHF16000 (E 10/11 000). Is dat een mooie prijs? (moeilijk
te zeggen als je hem niet hebt gezien, maar hij ziet er vlekkeloos uit) Vincent Lengkeek (ex-lidnr 928125)
Re: Aankoop 928 S4 Hallo Vincent, Die hoge oliedruk en watertemperatuur bij warme motor zijn niet normaal. Het moet ook voor een S4 net
'87
zo zijn als jij beschrijft voor de S. Meestal is de oliedruk bij een versleten motor te laag, ipv te hoog. Het zou een
aardprobleem bij het dashboard kunnen zijn, waardoor de meters domweg te veel aangeven. De prijs is goed. Ik zou de
verkoper vragen het euvel te (laten) verhelpen alvorens hem te kopen. Mischien alleen contacten schoonmaken of
temp/olie sensor vervangen. Succes, math
Re: Aankoop 928 S4 hallo Math Heeft de 928 geen spanningstabilisator voor het instrumentenpaneel, niet te verwarren met de
'87
spanningregelaar van de dynamo want een massa probleem zoals jij beschrijft geeft altijd een overgangsweerstand welke
de stroom verlaagd en dus een lagere spanning opleverd (U=IxR) Vaak is het niet meer als een transistortje (IC) op de
printfolie gesoldeerd, gemakkelijk te vervangen maar moeilijk te krijgen. Tijd om het fijne schema van de 928 te
raadplegen. Groeten Maarten
Re: Aankoop 928 S4 Bedankt voor de tips, maar helaas gaat de koop niet door...en jammer genoeg zal er op dit moment geen andere 928
'87
komen ook. De verzekeringspremie die ik zou moeten betalen is gigantisch: WA + Kasko (niet eens allrisk) zou me
omgerekend ruim E3300/jaar kosten, aangezien er hier ook naar nieuwwaarde wordt gekeken (ongeacht leeftijd). En naar
een andere maatschappij kan ik pas aan het eind van het jaar, aangezien de contracten per kalenderjaar worden
afgesloten, en ook dan pas op te zeggen zijn. Dus jammergenoeg geen 928 voor mij voorlopig :( groetjes Vincent
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Re: Aankoop 928 S4 Hallo Maarten, Ik heb me nooit gerealiseerd dat er wel eens zo'n stabilisator in het dashboard zou kunnnen zitten! De
'87
mijne ('87) geeft nu weer op alle kleine instrumenten te weinig aan. Vooral de spanningsmeter, die zie ik zelfs
meebewegen met de knipperlichten. Overgangsweerdstand verminderen door dashboard-aardcontacten en andere
contacten van de printfolie schoon te maken hielp vijf jaar geleden. Maar nu is het weer terug. Voor mij ook tijd om eens
het schema te bestuderen en het dashboard uit elkaar te halen.
embleem
Ikke ook balen !! porsche 928 net gespoten en ja hoor, embleem s'nachts eraf gewipt. Heb een nieuw embleem gekocht
en bij het alarm aangesloten. Best een leuk systeempje hiervoor bedacht, zodra je het embleem 2mm optilt, gaat het
alarm af. De meeste snotjong laten hem dan weer los, en veert hij weer terug op zijn plaats. Kijken of dit de "meeste"
boeven een beetje afschrikt. Groetjes
Re: embleem
Zie bijvoorbeeld: "http://cgi.ebay.nl/Porsche-968-944-928-911-924Emblem_W0QQitemZ4567211648QQcategoryZ61520QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem" ebay of
"http://cgi.ebay.nl/Porsche-911-924-944-964-993-968-928-Bonnet-BadgeKit_W0QQitemZ4566703318QQcategoryZ10408QQrdZ1QQcmdZViewItem" nog een
Banden
Net 2 achterbanden erop laten zetten, steekt er ineens zo'n mooie schroef uit linksachter. Misschien niet helemaal de
juiste plek om te vragen, maar ik heb er nogal haast mee; wie heeft er nog 2 bandjes 245/45-16"? Hoeft niet nieuw te zijn,
maar nog wel bruikbaar. Mail me even als je wat hebt. André 928133
Re: Banden
Net 2 nieuwe banden besteld, dus ik kan er voorlopig weer tegenaan.
koplamphoogte
Heb problemen met mijn koplamphoogte verstelling (vacuum?)Kan in het (digitale)werkplaats handboek niks vinden
verstelling
m.b.t. de koplampen. Welk hoofdstuk/bladzijde zou dit moeten zijn? Betreft een 89-er S4. Alvast bedankt voor de moeite!
Re: koplamphoogte hallo Bas Het systeem werkt met olie o.i.d. De olie verdwijnt langzaam door lekkage. Je kan het complete mechanisme
verstelling
vervangen maar het probleem komt terug. Daarbij is het een monster klus want je moet de halve auto slopen om er bij te
komen. Er heeft een keer een artikel gestaan in het Porsche 928 clubblad over dit probleem ik weet alleen niet meer
welke uitgave. Het beste is de koplampen vast zetten zodat alleen de schroef-verstelling nog mogelijk is. Ik kon het ook
niet vinden in het werkplaatshandboek. Groeten Maarten.
Re: koplamphoogte Bedankt voor je reaktie! Moet ik er dus maar van uit gaan dat dit systeem (bijna) nooit functioneert? Dan leg ik me erbij
verstelling
neer. Als iemand er anders over denkt zie ik het graag, ik kan er nu namelijk nog goed bij aangezien de voorbumper en
modderkuipen nog niet gemonteerd zijn. Trouwens ook de werkplaatshandboek-cd laten printen. Kan het morgen
ophalen, waren ruim 2.500 afdrukken.. Groet.
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Effe schrikken man!!! Als ik dit bulletin board bekijk lijkt het wel of de 928 alleen maar problemen en nog eens problemen
geeft. Ik ben sinds kort eigenaar van een onberispelijke 928 S4 uit 1987 (na een 944 en 911 Sc)en heb of had daar toch wel
vertrouwen in. Is de 928 nu echt zo'n probleem auto of tref ik op het bulletin board vaak auto's aan van het minder
berispelijke type. Voorlopig blijf ik vertrouwen in het beste wat Porsche ooit in het verleden heeft geproduceerd. Mocht
het anders worden dan laat ik mij weer horen hoor. Groetjes.
Johan, als jij een onberispelijke s4 hebt, laat hem goed onderhouden en hij blijft onberispelijk. Jij hebt één van de
allerbeste auto's ter wereld in je bezit en dat mag je gerust weten. (weet je al) Alleen is de auto dermate complex, dat als
er een storing optreedt die niet wordt verholpen het een kettingreactie van mankementen teweeg kan brengen op
termijn. Dat is wat je hier soms tegenkomt. Nogmaals, onderhoudt hem goed en je hoeft je geen zorgen te maken.

Bedankt Ton. Ik ben weer helemaal gerustgesteld. Mijn vorige Porsche's (944 - 911 SC)heb ik ook met veel plezier en
zonder problemen gereden en ik ben er van overtuigd en heb er ook vertrouwen in dat dat met mijn huidige ook het geval
zal zijn en ja... goed onderhoud is belangrijk!! Eh.....voor wat dit onderhoud betreft sta ik altijd open voor tips, adressen en
zo. Ton, nogmaals bedankt, ik kan weer rustig slapen.
startonderbreker/al Mijn auto wil soms niet starten. het lijkt erop dat de startonderbreker hiervoor zorgt. maar hoe krijg ik die uit. met de
arm 928 S4
portieren sluiten en openen lukt het niet, met de achterklep ook niet...en dan ineens start hij weer. Hoe kan dat? kan ik
eventueel het standaard porsche alarm de-activeren?
niet meer strarten Mijn 928 S van 1984 slaat niet meer aan. Hij start wel, bougies en ontsteking volop werkend, benzinepomp wordt niet
aangestuurd maar apart aangesloten werkt de pomp goed, maar motor slaat niet aan. Is er ergens een censor voor
aansturing van pomp en of injectors ? Of moet ik aan vervanging van de boardcomputer denken ? Zie gaarne advies in
deze.
Re: niet meer
Frans Ik had het zelfde met de mijne uit 85. IK moest 3 relais vervangen: Het X relais. Het brandstofpomp relais. Het relais
strarten
van de computer. Succes Arno
schakelproblemen Met mijn handgeschakelde 928 S, bouwjaar 1980, heb ik het volgende probleem: bij koude motor [en bak] krijg ik de auto
niet meer zonder gekraak en forceren in 1e versnelling of achteruit. Als de auto 3-5 km gereden heeft schakelt hij weer
perfect. Als de auto echter zeer warm wordt [file bijv.] krijg ik 'm weer zeer moeilijk UIT z'n versnelling en heeft de auto
kruipneigingen [d.w.z. dat ik op de rem moet trappen om te zorgen, dat hij niet gaat rollen..] Iemand een suggestie?
Re:
schakelproblemen
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Ik denk dat je koppeling niet goed vrijkomt, gezien je kruipprobleem met ingeschakelde versnelling. Het is tenslotte geen
automaat.... Eerst de (rem)olie en cilinders van het koppelings-systeem controleren.Dan onder de auto of op de brug her
deksel van het kopp.huis eraf en kijken hoe de zaak er daar uitziet.... Sterkte!
bij vertrek van de 928 recordpoging wilde mijn 84er 928 niet starten in de parkeerstand maar wel in de neutraalstand
iemand een idee wat dit kan wezen
je bedoelt dat de startmotor niet draaide? Er is een schakelaar die zorgt dat je alleen in de P en N stand kan starten.
Waarschijnlijk moet je het in deze schakelaar zoeken. Anders het startrelais? Arnold
Hallo iedereen, wie van jullie heeft er ervaring met het (laten) inbouwen van lpg in een 928S? Rij 50000 km per jaar en de
benzine is toch wat te duur aan 't worden ... graag feedback op mijn email adres Lde@urleurope.be
Luc, ik hoorde dat er bij porsche classic center in Den Bommel momenteel een 928 staat waar LPG in wordt ingebouwd.
misschien kun je daar je licht eens opsteken...www.porsche.pagina.nl en dan even zoeken naar porsche classic center
succes
Wie weet een goed en betrouwbaar adres voor het laten vernieuwen van de distributie riem van mijn 928?
Hallo ik heb sins een 1/2 jaar een 928GT uit 1989 met de volgende storing: mijn remlichten werken wel op contact maar
niet wanneer de motor loopt. (krijgt ergens een 2de + van?) Kan dit in het lichtrelais zitten (VDO 928 841 603 06)? Kent
iemand meer dit probleem? Trouwens een leuke meeting met de recordpoging. Groeten Erwin
Ben vergeten te melden dat ook de koplampen aan gaan wanneer ik op het rempedaal trap. Het is geen massa probleem
wat ik in eerste instantie dacht dat het dat was, maar echt een 2e plus.
Erwin, Dit probleem heb ik nog nooit gehoord. Maar onder het rempedaal zit de schakelaar voor de remlichten. Dan komt
er ook nog een signaal vanaf de remlichten naar de "warncomputer" die onder je linkervoetpedaal zit. Dit signaal zet het
dashboardlampje uit nadat je voor de eerste keer op het pedaal drukt. Dat lampje moet aanblijven na starten. De signalen
lopen via het relais. Dus dat zou ik proberen tijdelijk te verwisselen met een goed werkend exemplaar. Dan kan het in de
"warnautomaat" zitten, of in de bedrading. Math
Math, Ik ga me er nog eens in verdiepen en dat dashboardlampje gaat inderdaat uit maar alleen wanneer de motor niet
loopt. Het is en blijft een vreemde storing. Maar bedankt voor je reactie.
hoi kan iemand mij vertellen waar de schakelaar voor het starten in de p en n stand zit de startmoter draait niet in de p
stand. en weet iemand waar het signaal voor de toerenteller vandaan komt deze gaat van laag naar hoog maar niet met
de toeren van de moter mee BVD
Hoi Dirk, Bij mijn handgeschakelde S4 komt het signaal voor het toerental uit de versnellingsbak. Er loopt een kabeltje via
de uitsparing van het reservewiel naar voren. Daar zit ook een connector die gecorrodeerd kan zijn. Ik weet niet zeker of
dat bij een automaat ook zo zit. Math
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pendelend
Het stationair toerental van mijn porsche 928 s4 1988automaat, is vaak niet regelmatig en hij slaat soms bijna af en
stationair toerental daarna gaat het toerental weer erg omhoog. Als ik een versnelling inschakel of de airco aanzet is het toerental weer
constant Wat kan dit veroorzaken.
Re: pendelend
Hallo Martin, Dit wordt meestal veroorzaakt door de stationair toerental regelaar die helaas onder het inlaatspruitstuk zit.
stationair toerental Nogal ontoegankelijk dus. Het zou ook nog een sensor kunnen zijn: vliegwiel-sensor of luchtmassameter oid. Die zitten
onder het luchtfilter. Je kunt ze uit laten lezen door iemand die een BOSCH hammer heeft. In het slechtste geval is de LH
computer stuk, of stuk aan het gaan.
Schildje (embleem) WIE KAN MIJ HELPEN AAN EEN EMBLEEM VOOR OP DE MOTORKAP? ZE HEBBEN DE MIJNE ER AF GEJAT, EN HEB NU EEN
LELIJKE PLEK.HET IS DAT BEKENDE SCHILDJE VAN PORSCHE. HET IS EEN 928 S4. IK WEET NIET OF DAT WAT UITMAAKT, OF
DAT HET ALLEMAAL DEZELFDE ZIJN. KAN IEMAND ME ER AAN HELPEN?
deursloten
Dag, ... recentelijk heb ik een 928 S bj 1980 aangeschaft, .. laat de sleutel in het slot zitten, stap uit doe het portier dicht,
kijk naar de aankoop, loop erom heen, wil de passagiersdeur openen, ontstaat echter een signaal, die de beide portieren
op slot zet, ... Is dit normaal, ? Hoe werkt /moet het werken, ? groetjes, Remco.
Re: deursloten
Hallo Remco, Dit hoort niet te gebeuren. Ik heb er echter al eens eerder van gehoord. Bij een 928 S met vacuum bediende
sloten. Als die van jouw dat ook heeft is het zeer waarschijnlijk een vacuum lek in het systeem of in de aansluiting in de
deur. Bedenkt dat het geheel 25 jaar oud is. Voordat je het lek boven hebt zou ik een reservesleutel in mijn zak houden en
nooit de sleutel in het contact laten zitten, bij uitstappen. groeten, Math

Math

COR

R Bos

Math

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Wie heeft er een werkende liggen. De mijne is afgelopen zaterdag overleden. Type 928 LH-01, Porschenummer
928.618.123.10, Boschnummer 0 280 002 504. Math
Math, op Ebay.de staan er vaak wel een paar op. Maar of het het goede type is weet ik niet. Maar daar zul je al wel eens
hebben gekeken denk ik. Ik kan hem wel nieuw leveren maar dan zul je niet vrolijk worden denk ik zo, maar als je wil wil ik
wel voor je informeren. Laat maar weten wat je wilt. Wie weet heb je geluk. Groeten Erwin.
Hoi Erwin, Bedankt voor het aanbod en de tip. Ik heb al op Ebay gekeken en nu staan er even geen op. Maar dat komt wel
weer. Een nieuwe kan ik/wil ik niet betalen. Een revisie eigenlijk ook niet. Ondertussen heb ik de mijne opengemaakt en
hij heeft dezelfde fout die een paar keer op internet beschreven staat. Keramische hybride functioneert niet. Zaterdag kan
ik een tweedehandse kopen. Hopenlijk doet die het of kan ik er onderdelen uit halen. groeten, Math
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mijn 84er word te heet als hij stationair draait dus de meter in het rood en als je lang genoeg wacht kookt hij via het
reservoir met gemak een eitje, ik het de viscofan vervangen maar geen resultaat, waterpomp vervangen probleem blijft.
Nu heb ik geconstateerd dat de radiateur koud blijft maar de moter warm loopt, de kachel werkt wel. ik heb ook de
thermostaat verwijderd geen resutaat kan het wezen dat de thermostaat de stroming de van de koelvloeistof regelt dus
dat je zonder thermostaat het zelfde probleem houd als dat je een defecte thermostaat hebt? Of is een ander probleem
de oorzaak van de oververhitting? BVD
Hallo Dirk, Waarschijnlijk werkt jouw thermostaat niet meer goed. De functie is wat anders dan normaal, zoals bij wel
meer 928 techniek! Dicht bij koude motor en open bij warme motor. Het is niet verstandig om zonder thermostaat te
rijden. Hierbij wat info: From: Wally Plumley [wplumley@avana.net] Subject: [928] Re: thermostat At 02:16 PM 7/24/00
+0000, eds928gt@freewwweb.com wrote: >Not exactly. When the engine temp is lower than the temp setting to open
>the thermostat, it is CLOSED. While it is closed the water in the engine >is recirculated. When the temp reaches that
needed for opening the >themostat, it OPENS and allows cooled radiator water to circulate through >the engine. When
the thermostat is fully open, the section that allows >water to recirculate in the engine gets closed off. > >Caution. Never
run a 928 without a thermostat. This leads to an interesting problem. When the thermostat on most other cars fails on the
road, causing overheating, you can usually just remove the thermostat and continue on your way. Doesn't work on a 928 so what do you do? One of the 928 Owners Club members was faced with exactly that problem on the way to Wichita.
Luckily, he had read on the list that he couldn't just remove the thermostat, so he didn't make that mistake. What he did
was to take the thermostat out and place an 11 mm socket between the operating disk of the thermostat and the engine
housing. When he reinserted (carefully!) the thermostat, the socket pushed it to the open position - Problem Solved!! I
think that it was Fred Clark, but I may be wrong about that. Darned clever, in any case. Wally Subject: [928] Re: thermostat
Jim, If you look at the 928 thermostat you will notice an extra plate on the bottom. When the engine is cold, this plate is
up and allows water to circulate throughout the block. This reduces hot spots during warm ups. As the valve to the
radiator opens, the plate closes the recirculation through the block. If you run without a thermostat, the water will take
the path of least resistance and just circulate in the block with very little going through the radiator. Dennis

Bedankt Math ik heb een nieuwe termostaat gemonteerd en het probleem is op gelost. Maar ik het nu wel een goed
werkende viscokoppeling en waterpomp over dus als iemand intresse heeft (van een S2/S3) voor weinig?
zekeringenoverzicht Hallo, Wie zou mij een copy van een zekeringenoverzicht van een S4 kunnen bezorgen, heb waarschijnlijk ergens een
zekering kapot van de elektrische stoel bestuurder maar weet niet welke zekering dit kan zijn ? Heb ze uiteraard allemaal
nagekeken, maar een overicht zou fijn zijn. ( eventuele faxnummer 040 2264632 ) Thanks.

versiedatum: 06-01-2017
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Re:
Hallo Patrick, zekering 20, 21. Maar ze zijn per bouwjaar verschillend. Dit overzicht is bijv. voor '89:
zekeringenoverzicht "https://www.928gt.com/t-89fuse.aspx" relais&zekeringen Math

Jos

Re:
Hallo Patrick kijk eens op: https://www.928gt.com/default1.htm Daar staat alles wat je zoekt! (Klik op 928 fuse/relay
zekeringenoverzicht charts) Kan zijn dat je je eerst moet aanmelden. succes Jos

Jos

lek stuurhuis

Math
Jos

Re: lek stuurhuis
stuurhuis

Math

Re: stuurhuis

Maarten van Sijp

trilling

versiedatum: 06-01-2017

Weet er iemand een adres waar je een revisieset afdichtingen voor het stuurhuis (S4)kan kopen? Revisiebedrijven willen
alleen maar een complete revisie aanbieden. Die ik liever zelf. dank Jos
Hallo Jos, Bij "http://www.autoahrens.de/928.html" autoahrens Zoek op: V1050/2
Hallo Math bruikbare site voor onderdelen! Nou alleen nog een goede beschrijving voor de (de)montage van zo'n
stuurhuis. Staat niets in de werkplaatsboeken. Zelfs de technische leergangen (Delta Press) hebben daar geen boek aan
gewijd. Alleen als hoofdstukje in meer algemene boekjes. Maar misschien is dat genoeg. groeten Jos
Hoi Jos, Ik heb mijn revisiesetje gekocht van iemand uit Engeland. Die heeft het zelf gedaan en meldde dat het niet
moeilijk was. Gewoon alles uit elkaar, heel goed noteren wat de volgorde van de diverse kleine onderdelen is. Verder alles
heel schoon houden, dus niet op de stoffige garagevloer doen. Geen speciale gereedschappen nodig. Ik ben er zelf nog
niet aan begonnen, lijkt me een echte winterklus. groeten, Math
hallo Math Ik heb een nare trilling in de motor van mijn 928s4 automaat. Bij precies 1500rpm begint het en stopt bij
1800rpm zowel bij optrekken als bij afremmen op de motor ook bij veelvouden van 1500 dus bij 3000. Bij 6000rpm is het
moeilijker te voelen omdat de motor dan in vollast draait. Ook een Stall test bij 1500rpm geeft weinig uitsluitsel omdat de
werkdruk dan hoog is Ik zelf verdenk de trillingsdemper (krukaspoelie). Helaas is dit een zeer prijzig onderdeel en wil
daarom graag wat info verzamelen. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij meer vertellen. Ik weet dat er veel met deze
kwaal rondrijden die denken dat het normaal is, is niet zo. Destijds toen ik mijn huidige 928 kocht, 8 jaar geleden, heb ik
meerdere 928, ers hier op getest en de meeste vielen hier door af. De test is simpel, onbelast gas geven tot ongeveer
2000rpm en de motor mag niet noemens waardig gaan trillen. Graag tot horens Groeten Maarten
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bericht
Hallo Maarten, Dat die demper voorop de krukas problemen geeft hoor ik eigenlijk nooit. Ik denk eerder aan versleten
motorsteunen of transaxel lagers. Die laatste maken trouwens vooral veel herrie. Van Rennlist: >Now that the 86.5 issue
appears to be resolved, I would like to get some >feedback from you about driveline vibrations. I have noticed that on
>several 928s, that I have test driven or just reved the engine, that some >have a slight to very noticible vibration from
about 1500 rpm to about 2500 >rpm. My guess is that the motor mounts are starting to (for lack of a >better term) fail.
Has anyone else noticed this? Has anyone replaced their >mounts? If so, did it eliminate the vibration or was there
something else? That is the classic symptom of worn motor mounts. Every 928 that I have owned (and many others that I
know of) have had that same 1500-2300 vibration and after installation of new motor mounts the vibration disappears.
This is the single most rewarding repair I have ever made to a 928, the difference is dramatic, makes it like a new car
again. I have noticed that the mounts seem to wear out on 5-speed 928s with over 60-70k miles and Autos over 100k
miles. There are actually wear gauges on the mounts themselves and they can be easily checked once you know how and
where. However it is very hard to describe by typing, remind me at the Frenzy and I will show you and anyone else that is
interested. I will also try to put some photos on my website later to illustrate this. David Roberts 928 SPECIALISTS

hallo, sinds twee dagen heeft mijn S4 (aut) een bijgeluid, wat met name hoorbaar is bij stationair toerental en bij
optrekken in de eerste versnelling. het gaat met de toeren mee en klinkt een beetje zoals een (goedkoop) elektromotortje.
het is van binnen het best hoorbaar voor het middenconsole (ventilatieopeningen) en boven de motor rechtsboven het
blok. wie heeft dit wel eens eerder gehoord?
Re: bijgeluid als van Patrick, ik vermoed dat het de lagers zijn van de transaxel ( de as tussen de motor en de versnellingsbak)Deze draait even
een elektro
snel als de motor ook als je stilstaat. Wordt alleen maar erger.Oplossing revisie van: A) de as. B) de twee lagers op de
motortje?
voorzijde van de versnellings bak. Een gereviseerde as kan je bij v.zweeden bestellen kosten +/- € 550, - bij inlevering van
de oude en het vervangen van de 2 lagers op de bak weet ik niet precies.maar kunnen ze je ook wel vertellen. Wel een
hoop werk want de achteras moet er onderuit. Dus je heb een hefbrug nodig en enig technische kennis. Er staat op
diverse 928 sites e.e.a beschreven waar je op moet letten bij de-montage. Laat even weten waar je ongeveer woont,
misschien is er een oplossing dicht bij je woonplaats. Hans S4'90 aut
Re: bijgeluid als van bedankt vast Hans voor je reaktie. ik woon in de omgeving van Breda. Ik moet nog even vermelden dat dit geluid is
een elektro
begonnen vlak nadat ik een storing had wat uiteindelijk was verholpen met het vervangen van het relais van de
motortje?
brandstofpomp. kan dit er mee te maken hebben of staat het een los van het ander?
Re: bijgeluid als van Ben bang dat dit niets te maken heeft met je storing. Als je even de beschikking hebt van een hefbrug kan je de auto
een elektro
omhoogzetten en met behulp van een grote schroevendraaier e.e.a opsporen. Ik weet niet of je weet hoe dat dan moet.
motortje?
laat dat dan even weten. Hans

versiedatum: 06-01-2017
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kilometerteller

patrick

Re: kilometerteller

Math

Re: kilometerteller

gerard

Re: kilometerteller

versiedatum: 06-01-2017

bericht
hans, ik weet helaas niet hoe dat moet. wellicht kan iemand een tip geven waar ik dat kan laten bekijken. kan het
overigens kwaad als ik er nu gewoon mee rijd?
Patrick, je moey de auto op de brug zetten. motor starten en een grote schroevendraaier met de platte kant op de buis
zetten. Het handvat tegen je oor drukken. Zo kan je opsporen of de transaxel lagers aan vervanging toe zijn.Als de lagers
versleten zijn hoor je de bijgeluiden zeer sterk. Je kan ook even een diagnose laten stellen bij een ( porsche Garage. Kijk
even op het net wat er bij jouw in de buurt zit. Zitten wel kosten aan, maar is goedkoper dan wat nutteloos vervangen.
Hans
Patrick, al eerder was mijn zorg het lager voorop de bak en / of de lagers van de Transaxel as. Bij beide problemen moet
de BAK er onderuit. Als je dit niet zelf kan moet je het laten doen. Wel even liggen van de prijs denk ik. Bedenk wel dat, als
je alleen de twee lagers van de bak laat doen, je misschien binnenkort ook de lagers van de transaxel moet laten doen.
Werderom moet de bak er dan weer onderuit. Mijn advies is om alle twee te laten doen. Vraag eens prijs aan meerdere
Porsche reparateurs. Hans
Hallo, Ik ben sinds vorig weekend trotse eigenaar van een 928s uit 1980 waarvan de kilometerteller niet werkt. Nu heb ik
op het BB gezocht en alleen de vraag maar kunnen vinden en niet het antwoord. Is het alleen een kwestie van kontacten
schoon maken van het Daschboard of moet er meer gedaan worden? Alvast bedankt, Gerard.
Hoi Gerard, ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn S4. wellicht is de oorzaak niet hetzelfde maar je kunt altijd even
kijken. bij mij deed het probleem zich vooral voor bij warm weer en (zeer) warme motor. de motor wilde ook wel eens
niet starten. na uitgebreid onderzoek kwam er uit dat het relais van de brandstofpomp dit veroorzaakte. na vervanging
deed de storing zich niet meer voor en werkt ook de kilometerteller weer gewoon! of dit de oorzaak was kon de monteur
niet zeggen. hij had ook wat grote stekkers losgetrokken en weer vastgemaakt en dit kan het ook verholpen hebben. het
los- en weer vastmaken van deze stekkers kan een eventueel opgebouwde weerstand weer opheffen. probeer het eens.
een relais kost je maar een paar euro. groeten, patrick
Hallo Gerard, In de ruimte voor het reservewiel zit ook nog een connector voor de bedrading van de kilometerteller. Is
vaak gecorrodeerd of ligt mischien los. Verder kan het natuurlijk ook de teller zelf zijn: mechanisme vuil en daardoor
stroef of echt defect. Succes met zoeken, Math
Hallo Math, De snelheidsmeter doet het wel, is deze gekoppeld in het dashbaord of is dit een apart signaal. Volgens de
vorige eigenaar deed de dagteller het nog wel maar de kilomerteller het niet, maar nu in iedergeval beiden niet. Dus
wordt mijn eerste klus het Dashboard demonteren of moet ik het onder het rezervewiel zoeken. Groeten, Gerard.
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Re: kilometerteller Je kan meten of de sensor op de bak puls geeft op de stekker onder het reservewiel. Dit moet je wel met z'n 2en doen en
al rijdend, 1 achterin en 1 rijden. Het kan ook zijn dat de teller kapot gedraaid is door sluiting in de
dagtellerknop/bedrading.(Heb ik zelf ook gehad) Als de teller kaduuk is kun je hem laten reviseren en dat heeft mij 150
euro's gekost. Succes en groeten, Henk.
niet startende s4
Sinds een paar weken heb ik een 928 s4. Reed steeds goed maar sinds vorige week start hij niet meer. Heb eerst de accu
vervangen (zat een veel te lichte in) en ook het relais van de brandstofpomp. Nog start hij niet. Het is net alsof er geen
benzine in de motor komt. Relais van injectiesysteem lijkt nog goed te zijn. Heeft iemand een idee? Alvast bedankt.

Math

Re: niet startende
s4

Hans

motorsteunen

Math

Re: motorsteunen

Ramon

niet starten

Math

Re: niet starten

dvannaarden

Porsche 928
monteur
automaat

Dirk

versiedatum: 06-01-2017

Hallo Ramon, Wat zijn precies de verschijnselen tijdens het starten? Als je een seconde start en dan de sleutel loslaat,
moet nog even de benzinepomp te horen zijn. Is dat niet zo dan krijgt die geen spanning. Dat kan aan wel tien zaken
liggen. "http://www.electronikrepair.com/wst_page6.html" Hier staat een duidelijke checklijst die je kunt aflopen. Succes,
Math.
Wie weet de maat van een nieuwe motorsteun. Het betreft de hoogte zonder het draad end. Tevens ben ik opzoek naar
alternatief voor het orgineel. Op diverse links wordt gesproken over ANCHOR 2698 die het goed schijnt te doen en redelijk
in prijs is.Alleen kan ik deze nergens vinden. dank alvast, Hans
Hoi Hans, Ze zijn 79 mm hoog. Meer info hier: "http://www.nichols.nu/tip706.htm" steunen Lees eerst even goed door
voor je beslist. Ben wel benieuwd hoe het gaat en hoe ze zich houden. Succes, Math
Ik heb pas geleden ook al een bericht geplaatst over mijn niet startende 928s4. Heb diverse berichten op het bulletinboard
gelezen en ben bezig geweest met relais en waar nodig deze vervangen. Start nog niet. Nu denk ik nog aan 2 dingen. De
brandstofpomp of de LH computer(wat ik echt niet hoop) Nu zoek ik dus de brandstofpomp. Kan iemand mij aangeven
waar de brandstofpomp zich precies bevindt en hoe je deze kan testen? Alvast bedankt. Voor verdere suggesties sta ik
natuurlijk ook open.
Hallo Ramon, De pomp zit rechts achter, onder de tank. Er zit een metalen afdekkap overheen. Check de electrische
verbindingen. Als je de zekering voor de pomp kortsluit, dan moet hij zoemen. Succes, Math
Ik heb een 928 drie jaar stil gestaan start wel maar loopt niet wie wil mij HELPEN beloning uiteraard benzinepomp achter
gecontroleerd werkt p.s info ook welkom ik woon in utrecht
hallo, Ik heb een probleem met mijn automatische versnellingsbak n.l. als ik de hendel in zijn p zet schakeld hij naar zijn
achteruit dus ik kan hem niet meer in zijn p zetten en das knap vervelend heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad
of heeft iemand een idee wat er kan wezen .
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bericht
Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan eerst gekeken bij de versnellingpook maar dat zag er nog redelijk goed uit voor zijn 21
jaar, toen onder de auto gekropen daar zag ik dat de kabel die de versnellinghevel bedient niet de kracht had om de hevel
naar achter te duwen, ik met een schroevendraaier de kabel op zijn plaats gehouden en dan drukt hij hem wel naar achter
en schakelt hij weer prima MAAR waar zit dit probleem in de kabel? lijkt me niet of loopt de as van de hevel die in de bak
gaat zwaar en is dat schoon te maken of moet je dat smeren of vervangen of zit dit probleem dieper in de bak(dat hoop ik
niet) iemand een idee of de kennis wat ik moet doen.
Hallo Dirk, Ik heb zelf geen automaat, maar wat ik gelezen heb is moeizaam schakelen meestal te veel speling in de kabel.
Hoe je doe weer strak afstelt zou je moeten kunnnen zien als onde de auto bent. Een andere veel voorkomende oorzaak is
een te laag peil in de versnellingsbak. Het min of meer doorzichtige reservoir met peilstreepje zit links naar de bak. Succes,
Math
Hoi Math, ik ben onder de porsch gekropen en de kabel bekeken, de kabel loopt door een aluminium buisje wat de kabel
stevigheid brengt om druk te kunnen geven voor het schakelen deze was bij de bevestiging gebroken dus hij had geeen
stevigheid meer om de p stand te bereiken. De stelmogelijkheden zijn zeer beperkt en 1/2 cm voor de kabel en dit maakt
voor de werking niet veel uit wel kan je de schakelhevel verstellen maar dit is alleen nodig als je problemen in de bak hebt.
Ik heb voor een breukje van een pijpje (dit is een los onderdeeltje ) een compleete kabel a €140 moeten aanschaffen dus
dat zijn de kosten voor het vervangen van de kabel het werk valt erg mee dit als info voor andere met een
schakelprobleem met de automaat.
Ik ben op zoek naar een gts in topstaat en twijfel of ik er een zal kopen met een handgeschakelde bak of met een
automaat. Wie heeft in allebei gereden en kan me adviseren?
Wie kent een garage met veel deskundigheid over de 928 in de omgeving van Amsterdam?
Berno,
Hans, ik ben op zoek naar een garage voor onderhoud. En welicht voor hulp bij aankoop, want ik heb nog geen 928 maar
ben flink op zoek naar een top-exemplaar.
Hallo, al eerder schreef ik een berichtje over een bijgeluid. nu lijkt het er op dat het het lager van de ingaande as van de
versnellingsbak is. wie kan mij hierbij helpen? ik woon in de omgeving van Breda. vast bedankt!
Ben bij porschetec geweest in Rijen (NB) en de inschatting is dat het een lager betreft dicht bij de motor en niet bij de bak.
waarschijnlijk voor de koppelingsplaten of een van de lagers van de as. ik denk dat ik hem hier maar naartoe breng.
iemand ervaringen met deze garage?
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Patrick, als het een lager van de as moet de bak en de achteras eronderuit. Weet je al wat een nieuwe as kost? Tevens is
het de-monteren arbeidsintensief dus de kosten lopen op. Ik adviseer je om een prijs opgave te laten doen voordat je
verrast wordt!!!!! PS.als alles er onder uit is, laat dat ook het lager ( bij automaat) vervangen. Het is zo jammer als deze
volgende maand hoorbaar is. De ksoten zijn niet in verhouding van het werderom demonteren van de achteras en de bak
Hans
Kleur raamstrippen Ik ben na twee jaar restaureren nu weer bezig om mijn 928 S uit 1980 op te bouwen. De raamstrippen om de voor, zij, en
achter ruiten zijn gedeeltelijk glanzend zwart en gedeeltelijk mat zwart. Het is niet gespoten maar ik kom er niet uit. Wie
weet hoe het er in 1980 uitzag.
Achterbak
Heeft iemand voor mij een foto van de achterbak, maar dan onder het tappijt? Ik wil graag weten hoeveel ruimte daar
onder is. Je mag hem naar mij mailen infoval@home.nl Alvast bedankt!
Afgeknepen?
Naar het schijnt is mijn amerikaanse "s"uit '83 teruggeknepen naar 234pk. Dit heb ik uit een tabel van 928specialists, ze is
ook behoorlijk trager dan andere soortgenootjes. Het is namelijk het enige jaar en type waar dit het geval schijnt te zijn.
De gegevens van de motor zijn hetzelfde als andere s-jes. Weet iemand hoe dit type getemperd is en hoe dit op te heffen?
Heeft rouwens iemand ervaring met het demonteren van een sunroof? Het motortje is ok en gaat ook soms open maar wil
dan niet meer dicht, even smeren denk ik maar hoe gaat dat ding eruit?

michiel

wat voor brandstof ik heb een 928s van 23 jaar oud. Ik hoor allerlei adviezen maar de vraag blijft.. wat moet ik nou tanken.. ik tank nu euro
moet er nou in
super met loodtoevoeging.... is dat goed of kan er ook gewoon euro in??

Dirk

Re: wat voor
brandstof moet er
nou in
Re: wat voor
brandstof moet er
nou in

Math

Gerard

Kilometerteller

versiedatum: 06-01-2017

hoi Michiel, ik tank al 3 jaar euro loodvrij en dat loopt prima ik gooi op 4 tanken een tank vpower er in maar dat is meer
voor het idee ik merk geen verschil mijn 928s is uit 84 dus dat zal niet zoveel verschillen
Advies van Andre op dit BB vorig jaar. Van de dealer gekregen geloof ik. Je kunt trouwens zoeken in het BB door op de
groen GO button to klikken. Resp. zonder en met katalysator: 928 1978-1979 Eurosuper niet geb. 3) 928 1980-1986 Super
plus Super plus 928 S 1980-1986 Super plus Super plus 928 S4 Alle Eurosuper Eurosuper 3) 928 GT Alle Super plus Super
plus 4) 928 GTS Alle Super plus Super plus 4) 3) in plaats van Eurosuper kunt u ook superplus tanken. 4) In plaats van
Super Plus kunt u ook Eurosuper tanken. Dit gaat ten koste van het vermogen!
Hallo, Een tand wieltje van mijn teller was stuk. Ik heb bij Van Zweeden in Middelburg gratis een ander tandwieltje
gekregen uit een sloop teller. Kilometer teller doet het weer maar nu heb ik het volgende probleem. Ik heb met het
proefrijden een ongelukje gehad en ben nu op zoek naar een rechter achterscherm en eventueel een achterbumper wie
heeft hier iets van liggen of een adres voor. Alvast bedankt, Gerard.
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Bij Van Dijk in Rotterdam staat een 928 te koop met afwijkende headlights. Lijkt zoals op de 944. Kan iemand aangeven of
dat een fabrieksmod is of knutselwerk? De auto is trouwens ook te zien op de clubmeeting 2005 en heeft kenteken LV TJ
22. Kent iemand deze auto en zijn er bijzonderheden te melden?
Re: 928 met 944
Hallo Peter, Het lijkt mij geen originele fabrieksmodificatie. Waarom zouden ze dat doen? De enige reden kan zijn dat een
headlights
klant het gevraagd heeft te doen op de "speciale projecten" afdeling waar we tijdens fabrieksbezoeken rondgeleid
worden. Daar doen ze ook restauraties of "gewoon" een beurtje voor je 959. De laatste keer stonden er diverse te
wachten op een grote beurt, ingevlogen uit het midden oosten.
Re: 928 met 944
Hoi Peter, Die 928 van Van Dijk had 1 van onze clubleden mee via van Dijk. Ik ken hem goed en ben nog meegereden in de
headlights
auto. De koplampen zijn niet origineel gemonteerd en zijn ook niet van een 944. Het front, de skirts en de achterklep zijn
waarschijnlijk afkomstig van Strosek. Je moet daar van houden maar de auto is op zich in goede staat en rijdt goed. Het
interieur is vrijwel perfect maar wel lichtrood van kleur. Ik vind de combinatie met de blauwe buitenzijde wel mooi.
Groeten, Richard
Re: 928 met 944
Bedankt Richard, Zoiets vermoedde ik al. Een licht rood interieur en een donkere lak vind ik wel mooi, beetje wild mag wel
headlights
op een 928. Jammer van die lampen, toch. Peter
Vliegwiel blokkeren Ik ben op zoek naar het hulpstukje (9161\1) waarmee het vliegwiel(starterkrans) vastgezet kan worden. Bekend bij
hulpstukje gezocht ! porsche onder 9161/1. Poelie moet los om de nokkenasriem te kunnen vervangen. Wie kan mij aan dit hulpstukje helpen?
Lenen, verhuren of kopen? Maakt mij niet uit. Tips en/of trucs om het op een andere wijze te kunnen uitvoeren zijn ook
van harte welkom. Alvast bedankt.

versiedatum: 06-01-2017
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Een tijdje geleden heb ik mijn remblokken vervangen, nadat “Bremsbelaege Service” op de boordcomputer verscheen. Ik
heb ook de slijtsensoren vervangen. Helaas krijg ik nog steeds de melding dat de blokken moeten worden vervangen. Dit
wil ik aanstaande zaterdag na gaan kijken op de sleuteldag. Ik wil dus gaan meten welke doorslijtsensor het probleem
geeft, zodat ik niet rondom alle wielen enz. hoef te demonteren. Als er iemand tips heeft of hetzelfde al eens aan de hand
heeft gehad hoor ik het graag. Alle info is welkom. In mijn carierre als hobbysleutelaar heb ik ook wat ervaring opgedaan.
Mocht je wat willen weten over één van de dingen uit onderstaand rijtje, loop dan even naar die woest aantrekkelijke
lange donkerharige jongen met een zwarte 928 kenteken XZ-..-.. Een greep uit de kleine reparaties: Achterzijruit
uitnemen/inzetten Stationair toerentaller "reparatie" (WD40 truuk) Benzinepomp (externe) vervangen Raamschakelaars
gereviseerd Aircopomp gedemonteerd en uit elkaar gehaald Velgen laten poedercoaten Bandenspanningssensoren
verwijderd/gemonteerd Raammotoren uitgenomen/schoongemaakt Koplamp gedemonteerd afgedicht (bevatte condens)
MAF (Mass Airflow Sensor) uitgenomen Distributieriem gecontroleerd Metingen electrisch systeem (lading en ontlading)
Benzinepomp getest Richtingaanwijzer welke blijft hangen verholpen (ook stuur afnemen) Reparatie ventilatorstanden
klimaatcontrole (weerstandbank) Speakerafmetingen opgenomen (zie tekening) Deurmechanisme afgesteld (deurklink)
Voorruit helpen vervangen/sierlijsten demonteren Remblokken vervangen

André

Re: dubieuze
blaasjes

Dat de spuiter geen antwoord geeft omdat de auto al 18 jaar oud is vind ik gel*l. Dat zou een reden temeer zijn er geen
oldtimers of wat ook te brengen. Blijkbaar hebben ze daar alleen maar verstand van “nieuwe” auto’s. Aluminium delen
vergen een andere aanpak dan gewone ijzeren delen. Je zegt dat ze een speciale primer hebben opgezet. Is dit ook een
aluminium primer? Als dat het geval is, lijkt het me geenszins redelijk dat het lakwerk na een jaar al weer blaasjes
vertoont. Lijkt me een teken van incompetentie. Als ze geen speciale aluminiumprimer hebben gebruikt lijkt me dat des te
kwalijker. Lijkt me in dit geval dat je recht hebt om de schade te laten herstellen en dit keer op de juiste manier. Als ik jou
was zou ik contact opnemen met de overkoepelende brancheorganisatie waarbij de spuiter is aangesloten. (bovag of iets)
Doe dit wel als je hen de kans hebt gegeven de schade te herstellen. Maar zo te horen heb je dit gedaan. Laat hen
desnoods hun antwoord zwart op wit zetten. De brancheorganisatie zal wellicht een second opinion uitvoeren, op basis
waarvan jij je gelijk of ongelijk krijgt en actie kan ondernemen. Als de brancheorganisatie geen actie onderneemt, zou je
het kunnen proberen bij de consumentenbond. Ik weet niet wat voor garantievoorwaarden dergelijke bedrijven hanteren.
Waarschijnlijk garantie op roest (of aluminiumcorrosie) van binnenuit. Dat is hier het geval als er geen
oppervlaktebeschadigingen zijn, alleen roest van binnenuit. Wellicht is de garantietermijn op het herstelwerk verstreken,
maar kun je wel aantonen dat verkeerde producten zijn gebruikt. Soms hanteren ze een garantietermijn van 2 jaar. Ik zou
in ieder geval eerst bovengenoemde acties ondernemen, alvorens je naar de volgende spuiter stapt.

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Andre, bedankt voor je reactie. Ik ben inderdaad in discussie geweest met de spuiter. Het is een 'erkend' bedrijf en heeft
notabene een eervolle vermelding als specialist. Ook heb ik foto's van de kale c.q. behandelde schermen en
gedemonteerde bumper voor het spuiten. Het verweer van de spuiter was dat hij onmogelijk heeft kunnen zien dat er
wellicht sprake kon zijn geweest van een minuscuul gaatje van binnenuit waardoor de corrosie weer op gang is geholpen.
Terwijl hij voor het behandelen reeds aantasting heeft kunnen waarnemen op dezelfde plek! Hij heeft dan ook blijkbaar
geen inspectie uitgevoerd van de achterzijde van het plaatwerk terwijl hij er wel bij kon vanwege de demontage van de
bumper. De enige suggestie die ik kreeg was het aanbrengen van een plaatje aan de binnenzijde middels metaallijm en
het opnieuw behandelen / spuiten van het aangetaste scherm. en dan weer opnieuw het volle pond betalen dus. Nu ik
met de spuiter niet 'on speaking terms' kan komen denk ik inderdaad dat de Bovag of de Focwa de aangewezen instanties
zijn om bij aan te kloppen. Terwijl mijn 928 rustig in winterslaap is loop ik alweer warm om het e.e.a. alsnog goed geregeld
te krijgen. To be continued....
Heeft er iemand ervaring met het verhogen van motorvermogen van een 928S4 of GT? Wat ik eigenlijk wil met mijn 928GT
is dat zijn max vermogen bij de 7000 tpm heeft ipv 6200 tpm. Dan zou ik tevens meer vermogen moeten hebben, als ik de
versnellingsbak niet aan pas. Het moet moegenlijk zijn, denk ik (met beperkte kosten) Tevens vind ik dat het vermogen
van een 928S4/GT laag is ivm. een 928S. Een 928S heeft al 300pk met maar 16 kleppen en een kleinere cilinder inhoud.
Dus dan valt de 320pk van een S4 nog al tegen vind ik. Ook de 330pk van een GT. 2x zoveel kleppen en 500cc meer. Het
verschil tussen een golf II GTI en GTI 16v is al 27pk met maar 4 cilinders en 1800cc inhoud. Dan zou je bij een V8 van een
928 dus al gauw 50pk verschil moeten zijn. Wie weet er meer van, of wil er iets over kwijt? Laat maar horen op de forum.
Groeten Erwin.
Beste Erwin Natuurlijk is 330pk een beetje weinig, alhoewel menige vrachtwagen het met minder moet doen. Onze
amerikaanse 928 vrienden hebben daar een perfecte oplossing voor. Kijk maar eens op Ebay.com en zoek naar Porsche
928 parts, daar staan leuke setjes te koop. Even wat theorie voor de onwetende onderons. Vermogen (pk of kW) wordt
niet gemeten maar berekend. De formule is P=6, 28 x n x M. n= toerental/sec en M= N.m (koppel). Dus meer toeren geeft
meer pk. Helaas alleen bij die hoge toerentallen. Wat we willen is meer trekkracht dus moeten we het koppel vergroten
en dat kan alleen door een hogere werkdruk in de cilinder en daar is een turbo setje een super oplossing voor. Reken op
een toename van ongeveer 50%. Nadeel is wel dat de levensduur van je motor decimeerd maar ach die staan ook op
Ebay. Ook je onderstel (aandrijving) zal sneuvelen. Wie snel wil zijn moet pijn lijden (in de portemonnee) Iedereen met
vragen over motor-tuning zal ik graag via dit bulletin board beantwoorden (indien mogelijk) Vriendelijke groeten Maarten
hoi, ik ben van plan om een 928S uit 1980 met lpg aan te schaffen. kan iemand mij vertellen of deze auto geschikt is om op
lpg te rijden of geeft dit problemen. alvast bedankt voor je tips.
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koppelingsplaat en hoi, mijn pas aangekochte early 928 (1978 manuele bak)heeft een vibrerende koppeling bij het starten in 1
ring
versnelling.Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit feneomme, enzo ja wat is die dan wel? Goede adressen
hiervoor ? Alvast bedankt ! leo
Re: koppelingsplaat Hallo Leo, De koppeling van vroege 928's heeft een dubbele plaat. De middenschijf moet exact gecentreerd zijn tov de
en ring
twee platen. Anders trilt de koppeling inderdaad. De afstelling valt onder regelmatig onderhoud. Het is beschreven in het
werkplaatshandboek. Specialisten staan op de 928 links pagina. Beschrijving van de procedure staat ook in
"http://www.nichols.nu/tip733.htm" deze link
rottigheid
Nu alweer een jaartje geleden heb ik bij een 'erkende' spuiter de voorschermen en bumper van mijn 928 laten opknappen
en opnieuw laten spuiten. Alles is eraf geweest, mooi kaal gemaakt, in een speciale primer gezet en gespoten. (de reden
om dit (dure!!) spuitavontuur aan te gaan waren de vele bobbeltjes in de lak en enige blaasjes vooraan dichtbij de
aansluiting op de voorbumper) Omdat de spuiter goed bekend staat en ervaring heeft met de 928 (aluminium spuiten!)
werd ik nog geen jaar later zeer onaangenaam verrast door het opnieuw ontstaan van blaasjes in de lak. De spuiter geeft
geen thuis omdat het immers om een al 18 jaar oude auto gaat..... Wie heeft ervaring met spuiters en kan me een tip
geven dit probleem nu eens adequaat op te lossen?
Kachel
Wie kan mij vertellen hoe de kachel van een 928s uit 1980 werkt die van mij wordt niet meer warm. Werkt hij met een
kachel kraan en waar zit hij of werk hij met luchtkleppen? Alvast bedankt.
Re: Kachel
Hallo Gerard, Er zit een warmwaterklep in de waterslang naar de kachel, rechts onder het luchtfilter. Deze wordt door een
vacuumslang bedient en zal het mischien niet meer doen. Groeten, Math
Re: Kachel
Gerard, de heater wordt door vacuum bediend. Veelal is er een substantieel vacuum lek, of domweg een lekkende
warmwater klep. Bij ontbrekend vacuum blijft echter de heater aan. (Math!) Als je *geen* warmte krijgt en alles werkt
verder goed (radiateur heet), dan is er mogelijk een verstopping of blijft de klep dicht staan (de ruststand is open). Ook
kleppen in de luchtstroom kunnen dicht blijven (vacuum) waardoor het lijkt of de heater dicht staat. Er is dan betrekkelijk
weinig warmte. Kijk eens bij de heatervalve als de motor loopt. De vacuum sturing vindt electrisch plaats, en de schakelunit bevindt zich onder de middenconsole, ongeveer achter de radio.
schema '78
ik ben op zoek naar een schema of kan iemand mij zo uitleggen hoe de draden op de schakelaar moeten zitten??928 bjr
78
Re: schema '78
Bolle, heb je een email gestuurd met nadere info.
ABS probleem
hallo lezers, Van mijn 84er 928 gaan als ik over een drempel rijd of door een kuil, de grote I en het lampje van de ABS
branden dus als ik niet rem, het lijkt me een los contact ergen . weet iemand waar ik moet zoeken of waar ik naar moet
kijken vast bedankt voor het meedenken.

versiedatum: 06-01-2017
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antw: mogelijk een losse connector bij een van de wielen wara de sensoren zitten. Handig is eerst even tegen de ABS
controller te kloppen en te zien of dat verschil maakt. Daarna wielen een voor een eraf... Theo '88 928s4 cherry red The
Netherlands http://jenniskens.internet-land.nl http://928s4.no-ip.info
Willem, Theo bedankt voor de reactie maar nu het volgende waar zit in de baterij relais het ABS relais? waar zit de ABS
controller en hoe zien de connectoren bij de wielen er uit hopelijk heeft er iemand er een plaatje of een foto bij die
geemailt kan worden of gefaxt(0251210225) voor een reactie alvast bedankt. Groet Dirk
Dirk, de sensors zitten net achter de remschijven, en de controller onder de dash. De ABS actuator onder het linker
spatscherm. De sensors pikken signaal op van een tandrand aan de binnenzijde vanuit de velg gezien. Is wat moeilijk uit te
leggen. Ik mail je wel even een link met extra info. gr Theo http://jenniskens.internet-land.nl http://928s4.no-ip.info

Wie kan mij vertellen hoeveel olie er in de automaat moet zitten bij koud/warm (zit geen instructie boekje bij de wagen)
Het is een drie traps 79er 928 waarvan ik de olie wil verversen maar het is mij niet helemaal duidelijk hoeveel er nu
precies in moet. VAST BEDANKT (word zeker lid van de club)
Re: Hoeveel atf olie Antw: de 3 traps automaat '79 heeft ca 6 ltr ATF Dexron B of compatibele ATF olie. 5, 5 liter bij restanten in het systeem
(in converter, leidingen, enz) Let bij het vullen op het niveau in het peil reservoir en NOOIT overvullen. Teveel aflaten!
in
automaatenbak?? Check nogmaals nadat de olie heet is geworden. Theo '88 928s4 cherry red The Netherlands http://jenniskens.internetland.nl http://928s4.no-ip.info
Auto kopen
Beste leden en/of lezers, Na het lezen van vele test rapporten en sites ben ik enthousiast geworden over de 928. Er
worden er heel wat aangeboden op het net maar wat is een goede? Of wat is een goed adres? Is er iemand die mij kan
adviseren? Bij voorkeur via email. Bij voorbaat dank, Robert
Re: Auto kopen
Hallo Robert, Koop de 928 in de beste konditie die je kunt vinden en die je budget toelaat. Hou nog wat geld achter voor
reparaties die de vorige eigenaar ongetwijfeld heeft bewaard voor je. Een opknapper is geen goed idee omdat de prijs van
reparaties en onderdelen gerelateerd is aan de enorme nieuwprijs en niet in verhouding staat tot de relatief zeer lage
dagwaarde. Lees aandachtig: "http://www.rennlist.com/techarticles/928/928purchaseinspectfaq.htm" kooptips1 en
"http://www.928.org.uk/mambo/content/view/26/42/" kooptips2 Succes, Math
Re: Auto kopen
velgen

versiedatum: 06-01-2017

Hallo Math, Bedankt voor de informatie. Mvg, Robert
ik ben op zoek naar cup velgen voor mijn porsche 928s uit 1984.ik heb velgen gevonden met de maat 8x17 breed en met
de steek 5x130.past dat?
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Dirk, Je moet ook letten op de offset. Die staat bij originele Porsche velgen naast het ventiel. De offset is hoever het
aanslagvlak dat tegen de wielnaaf komt, uit het hart van de velg ligt. Samen met de velgbreedte bepaalt de offset hoever
de wielen uitsteken. Volgens "http://www.porscheclub928.nl/Geschiedenis/Wielen" wielen is de offset voor 1984 65mm.
Dus daar moet je bij in de buurt blijven. Het beste is altijd passen: achter flink inveren en voor het stuur helemaal van links
naar rechts om te zien of er niets aanloopt. Succes, Math
Zekeringen en relais hallo.Ik ben op zoek naar het schema van de relais en zekeringen voor mijn 928 uit 1984.kan iemand mij hier aan helpen?
'84
Groetjes dirk
Re: Zekeringen en Dirk: kijk eens op 928 specialists website: https://www.928gt.com/t-8384fuse.aspx Weet niet 100% zeker of de euro en US
relais '84
versie identiek zijn op het panel. gr Theo http://jenniskens.internet-land.nl http://928s4.no-ip.info
Bremslicht ??
Heeft iemand enig idee wat bremslicht betekent. Als de motor loopt blijft dit waarschuwingslampje steeds branden en ik
kan echter niets vinden. gr, Frans
Re: Bremslicht ??
Hallo Frans, Dat lampje gaat aan zodra het contact aangaat en moet uitgaan zodra je het rempedaal intrapt. Het is een
controle of de remlichten werken. Gaat het niet uit met intrappen van het rempedaal, dan is waarschijnlijk de schakelaar
die onder het rempedaal zit, niet meer goed. Of er is corrosie in de achterlichten bij de electrische contacten. De kleinste
kans is dat hetgene waar de waarschuwing voor gemaakt is aan de hand is: een lampje van de remlichten zelf defect!
Math
Olie
Hoi, wie kan mij zeggen welke olie toe te passen in de stuurbekrachtiging van mijn S4 van '90 (geen instr.boekje dus...) En,
stuurbekrachtiging zeker zo belangrijk, is er een sleutel na te maken of moet dit besteld worden? (transponder ja/nee?) Wie weet het?

Math

Re: Olie
Hallo Eric, Er moet ATF in, dezelfde rode olie die in de automatische versnellingsbakken gebruikt wordt. Een sleutel is bij te
stuurbekrachtiging maken bij een gespecialiseerde sleutelboer. Niet bij de hakkenbar. Bestellen is ook mogelijk bij de (sub)dealers. Math

Eric Helmhout

Math, bedankt.

Math, thanks for info. De ATF olie was ik intussen al achter, maar sleutel nog niet. Gaan we dus mee aan het werk! Gr, Eric

Robert

Klasse 3 alarm

Beste Lezers, Ik wil in mijn '88 S4 een klasse 3 alarm laten zetten, maar vroeg mij af of dat geen problemen geeft met de
complexe electronika? Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Bij voorbaat dank, Robert Horchner

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Al voor het 2e jaar heb ik te maken met een fors verlies aan ATF olie uit de automatische versnellingsbak van mijn 928S4.
Ik heb eerder begrepen dat met name tijdens een langere periode van stilstaan en lagere temperaturen de olie vanuit de
koppelomvormer terugloopt naar het tankje. Ik kan maar niet ontdekken waar de lekkage precies vandaan komt. Vorig
jaar daarvoor nog in de garage geweest en het zou verholpen zijn. Dus niet... Heeft iemand hier ongelukkigerwijs ook
ervaring mee? Wat zijn de plaatsen waar een dergelijke lekkage kan optreden? Ik ben nu zeker 1, 5 liter olie kwijt.
Wanneer wordt het kritiek voor je bak en is het af te raden te rijden? En waar merk je het aan dat er te weinig olie in de
automatische versnellingsbak zit?
Rob, De mijne lekt ook wat(150cc) in de winter als de auto lang stilstaat.De olie loopt terug van de koeler in de radiateur
naar de bak. 1, 5L is wel veel, teveel.... Check of er een lek is via de panpakking.Alles goed droogmaken en kijken waar het
lekt. Auto horizontaal opkrikken zodat je er onder kan kijken.Met te weinig olie rijdt hij(bijna)niet meer. Zou hem wel
bijvullen voor je begint.Lekkage mogelijk via koppelomvormer keerring en O ringen in het huis.
Rob, een beetje lekkage van de transmissie is niet abnormaal. De pakking lekt soms een beetje door scheeftrekken van de
pan en te hard aantrekken. het tankje wil aan de koppeling wat lekken, er is een overloop pijpje aan de bovenkant, en
keerringen aan in en uitgaande assen lekken soms een beetje. 1, 5 liter is echt VEEL. Mijn 928 lekt soms druppel gewijs, en
niet meer dan 100cc per halfjaar. Inderdaad is bij lange stilstand de lekkage meer door teruglopen van ATF uit de koeler
en leidingen. Rijden met te weinig ATF is een kwalijke zaak. 1, 5 liter tekort is vragen om GROTE problemen. De
transmissie schakelt dan te laat, of helemaal niet, of valt als ie koud is uit de versnelling. Check het niveau!! Niet verder
rijden. Kijk op mijn website voor de instructies en achtergrond info. http://928s4.no-ip.info groet, Theo (1988 928s4)
De forse ATF lekkage aan versnellingsbak bleek te maken te hebben met de “getriebe schutz schalter”. Daar bleek de olie
finaal doorheen / langs te lekken. De enige remedie bleek vernieuwen, vervolgens de versnellingsbak reinigen en ATF olie
natuurlijk op peil brengen. Hoop dat evt. lekkage zich voortaan zal beperken tot een enkel druppeltje! Bedankt voor de
goede tips. (Arnold en Theo)
Hallo allemaal, Ik heb een 928 S van febr 1981, en de cruise control doet het niet. Voordat ik nu van alles onderzoek, wilde
ik graag hier horen of er een vaak optredende specifieke fout in dit systeem zit, zodat ik wat gerichter kan zoeken. Wat het
ook niet goed doet is de kachel, wordt niet erg warm. De kachelkraan blijft wel open, en koelvloeistofniveau is ook in orde,
.. Er bewegen wel kleppen, er komt ook lucht, maar blijft lauw. De lagers van de handbak hoor ik nogal.Is dit te
verminderen met een speciale olietoevoeging, of zit ik aan nieuwe lagers vast, ...? Heeeeel hartelijk dank bij voorbaat voor
reacties, Remco.
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bericht
Hallo Remco, Cruise control en vaak ook verwarmingsproblemen worden nogal eens veroorzaakt door een lek in het
vacuum-systeem. Er zit een grote vacuumverdeler onder de radio. Check alle in- en uitgangen op vacuum. De
verwarmingswaterklep blijft trouwens meestal open (= bloedheet) zonder vacuum. Mischien heb je dan het op een na
volgende meest voorkomende probleem in de 928: regellus verwarming onderbroken. Dit is een electrische lus die gaat
via buitentempsensor (linkervoorwiel), schuifpotmeter regelunit (midden dashboard) stappenmotor (onder dash, bij
bestuurder rechterknie) en binnentempsensor (rechtsboven op dash). Als de lus onderbroken is, dan geen regeling,
stappenmotor blijft. in een stand staan. Vaak is de lus onderbroken door corrosie in de connector van de
buitentempsensor bij het linker voorwiel, achter het spatscherm. De versnellingsbak is meetal onverwoestbaar, is het niet
een lager in de torsiebuis. Die willen nog wel eens herrie gaan maken. Succes, Math
Hihi Matth (ieu, ?) wil ik je eerst een welgemend en groot compliment geven voor je inzet, en duidelijke, en competente
reacties hier. Als ik dat van die kachel lees, tsjonge wat een tijdrovend en moeizaam probleem, ..., (op die buitensensor na
dan, ...) bij mij blijft de kachel koud, (nouja heeeeel klein beetje dan, ... ) (trekt overal vacuum, .. )geen slangen kapot,
misschien die elektrische doos in console wel eens stuk? De 3 tussenaslagers had ik al vernieuwd, het zit echt in de bak, ..
een andere versn -bak gaf ook veel lawaai, (denk ik op de lagers, .. )kan het daaom niet met je eens zijn dat die
handbakken sterk zijn, .. Zelfs ben ik zo arrogant te stellen dat er een constructiefout in zit, ... nl 2 naaldlagers achter
elkaar op de prise-as., wat gegarandeerd tot puntbelasting leidt door doorbuiging.(gevolg vreten, ...wat bij mijn andere
het asopp had verwoest, ...)nouja, ... dit terzijde, ... Ga ik eerst die buitensensor te lijf, Groet Remco.
Hallo, De Kachel doet het weer, ... inderdaad was het GOED schoonmaken van het contact van de voeler, (waar op het
eerste gezicht niets mede aan de hand leek te zijn, ...)onder de linker koplamp de remedie. De tempomaat is nog stuk, het
is geen vacuumprobleem, ... ik zoek verder. Overigens rijdt mijn auto zeer goed op mijn zelf ingebouwde LPG, .....hihi.
Remco.
Hoi Remco, Bedankt voor je complimenten! Gelukkig dat je kachel het weer doet. Daar kun je lekker lang naar zoeken als
je alle connectoren af moet... Dat de versnellingsbak nauwelijks mankementen vertoont heb ik van diverse mensen
gehoord, maar daarom hoeft het natuurlijk niet altijd op te gaan. Wie weet zit er inderdaad een probleem in dat nu pas
naar voren komt, nu de 928's "wat ouder" worden. Mischien wordt het ook verergerd door het achterwege laten van
verversing van versnellingsbakolie. Je weet nooit wat er allemaal (niet)mee gebeurd is in het verleden. Van de mijne in
ieder geval niet. Tenzij je hem nieuw gekocht hebt natuurlijk! Ik heb zelf geen cruise control, dus daar heb ik nog niet aan
zitten prutsen, noch in verdiept. Geen idee helaas. Wel leuk om te horen van de LPG. Laatst vroeg er iemand naar LPG
ervaringen op dit BB. Mischien zit hij nog mee te lezen. groeten, Math
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bericht
Ik heb onlangs een 928s uit 84 gekocht. De airco doet niets, en de verwarming blaast enkel als ik op de stand van de ruiten
sta. Er zijn geen zekeringen gesprongen. Ook merk ik regelmatig problemen met allerlei elektrische zaken: Electrische
ruiten gaan opeens niet meer, soms gaat de kofferbak niet open... Zijn dit zaken die meer voorkomen? Mvg, Stefan De
Coster.
Stefan, Ja, dit zijn zaken die voor kunnen komen ja. Niets ongewoons voor een auto van 26 jaar oud. Ik weet niet hoe oud
je bent, maar jij zult ook wel eens verkouden zijn of zo. Je hebt in ieder geval een auto met een betrouwbare motor, dus
als je de electriek in de gaten houd, blijf jij voorlopig wel rijden en zul je dit soort kleine dingetjes op de koop toe moeten
nemen. Voor wat betreft je probleempjes; Een airco die niet werkt kan liggen aan een kapot relais, kapotte
drukschakelaar, kapotte pomp, kapotte koppelingmagneet, Kapotte v-snaar of hij is gewoon simpelweg leeg. Ik gok op het
laatste. Dan is het een kwestie van spoelen en af laten persen en als het systeem dicht is weer laten vullen. Als de airco
niet is overhaald is het systeem alleen geschikt voor koelmiddel R12. Dit mag in Nederland niet meer worden gebruikt. Bij
onze zuiderburen meen ik nog wel. De elektrische ruiten kan liggen aan defecte raammotoren, of ze klemmen
(vastzittende geleiderail) of defecte schakelaars in de middenconsole. Ook hier gok ik weer op het laatste. De schakelaars
zijn gewoon nog te verkrijgen. Als je handig bent kun je ze ook zelf open maken en de contactpunten schoonmaken dmv.
een fijn schuurpapiertje. Controleer maar eens als je heel hard drukt of ze dan wel gaan, of dat je in de deur wat hoort
zoemen. Anders wordt het een kwestie van meten. Wat betreft de verwarming; blaast hij alleen in de uiterst rechtse
stand? Blaast hij ook in stand 4? Zo ja, dan is het weerstandepack kapot. (http://www.nichols.nu/tip022.htm) Anders kan
ook de schakelaar zelf kapot zijn, of de blower natuurlijk. Hou er rekening dat je een zeer complexe auto hebt gekocht
waar in 1984 state of the art techniek in is gebruikt. Mijn advies; verdiep je in de techniek en hou em in topconditie!
Rekenen is nooit mijn sterkste kan geweest. Je auto is natuurlijk 22!!
Mijne Heren Nogmaals wil ik U er op atent maken dat ombouwen naar 134a echt niet nodig is. Mijn auto heeft al 7 jaar
een R12 vervanger en dat werkt goed. Het bedrijf wat het controleren en vullen doet kunt U vinden op www.coolcar.nl
Groeten Maarten no 928092
Hallo, Ik ben sinds enkele dagen de trotse bezitter van een 928 S uit 1982 geworden, wat een super auto !! Er mankeren
wel wat dingetjes aan, maar die worden hier op dit forum wel besproken, dus daar red ik me wel mee. Waar ik me echter
niet mee redt is het volgende:Als je de auto in de achteruit zet (het is een 3 bak automaat) gebeurd er eerst een hele tijd
niets, daarna gaat hij "langzaam" achteruit.Volgens een porsche kenner was het een kwestie van automaatolie en filter
vervangen.Dit heeft echter niets geholpen. Mijn vraag is nu of iemand dit probleem wel eens vaker is tegen gekomen
(rembanden afstellen ????)en mij hierbij kan adviseren. Alvast bedankt voor de moeite.
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Handgeschakelde 5 Heel af en toe, bij het echt even stevig doortrappen van mij 928 blijft de versnellingspook letterlijk vastzitten waardoor ik
bak
niet verder kan schakelen. De enige oplossing is dan te stoppen, en na wat heen en weer gepor is ie weer los. De bak
maakt geen lawaai en schakeld verder prima maar af en toe blijft ie hangen. Kan het zo zijn dat er te weinig olie in de bak
zit, kan ik dat ergens controleren. Kan er iets anders aan de hand zijn, ik heb echt geen idee. Ik heb weleens gehoord dat
er ergens een teflon blokje zit wat vernieuwd moet worden. Graag jullie reactie.
Re:
Hoi Hans, Geen idee wat dat kan zijn. Mischien alleen oude olie. Ik ga de mijne binnenkort ook weer verversen. Ik herinner
Handgeschakelde 5 me van de vorige keer dat er achterop het diff twee pluggen zitten. De bovenste eerst doen, die is om te vullen. Het
bak
olieniveau moet tot aan de opening zijn. Aan de voorkant van de bak zit ook een of twee pluggen, weet ik niet meer
precies. Math
928S '84
Mijn 928S heeft koelvloeistof in de olie. Ik vermoed de koppakking (motor is ook warmgelopen, gelijk stilgezet maar
koelvloeistof in olie waarschijnlijk was het te laat). Ik kreeg echter de tip om ook de oliekoeler na te kijken. Klopt het dat de oliekoeler is
opgenomen in het koelsysteem? Ik krijg namelijk zelf de indruk dat de auto een separate oliekoeler heeft die voor de rad
is gemonteerd en derhalve er niet voor kan zorgen dat er koelvloeistof in de olie komt. Tweede vraag is of de koppakking
te vervangen is terwijl het blok in de auto blijft...het lijkt mij nogal een pittige klus namelijk.
Koelvloeistof in de De oliekoeler voor de rad is van de automaat. Er zitten twee koelers in de rad. Links de motorolie koeler, rechts de ATF
olie
koeler.Je moet dus de rechter koeler checken.Er lopen twee slangen naar de rad aan iedere kant. Voorzichtig deze
koppelingen losmaken met back-up sleutels.Anders is die zeker lek.... De cil.koppen zijn te demonteren in de auto, maar
het is natuurlijk makkelijker met de motor er uit. Het nokkenashuis zit nogal dicht tegen het schutbord, maar het is te
doen.(ervaring!) Als je geen olie in je koelsyteem hebt, heb lijkt het op een lekke koppakking.(oliedruk is veel hoger dan
druk in koelsysteem) Sterkte met de zoektocht!
gezocht 928
hoi, ik zoek een 928 zoek ook boeken, S4 waarvoor staat dat en wat is het verbruik wie kan mij helpen
Re: gezocht 928
wil ook graag lid worden maar moet wel eerst een 928 vinden, liefst een s4 wie geeft respons?
Re: gezocht 928
Chris: op mijn website vind je heel veel info over de 928s4. Als je dan nog vragen hebt mail me gerust ;-) groet Theo 1988
928s4 cherry red http://928s4.no-ip.info
Re: gezocht 928
theo, bij deze bedankt voor de fantastische website eerst wou ik er een nu moet ik er een hebben de techniek is voor mij
geen probleem super wat ik nu vindt op het web, woon in luxemburg maar wil wel bij de nederlandse club. tot gauw.
Re: gezocht 928

versiedatum: 06-01-2017

Da's geweldig. Ik hoop dat je een mooie maar vooral ook goed onderhouden auto vind. Op mijn website staat een prebuyer inspection guide. Zeker handig om te gebruiken bij de keuze van een 928. http://jenniskens.internetland.nl/Technical/BuyerTips.htm Laat maar horen als je vragen hebt (mail). groet, Theo http://928s4.no-ip.info
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Eindelijk is mijn 89-er S4 klaar! Drie jaar geleden gekocht en gelijk gedemonteerd voor een nieuwe laklaag. Daarna kwam
door tijdgebrek de klad er in...Maar nu is het zover, en wat een beer van een auto! Mensen die twijfelen, doen! het is
fantastisch! Nu m'n vraag: ben een afstandsbediening op de cv aan het monteren maar kan nergens de schakeldraden
open/dicht vinden volgens een bijgeleverd schema zouden deze geel(open) en groen (dicht) moeten zijn op een 12-polige
witte stekker. Kan deze nergens vinden. Wie helpt? (z.s.m. wil weer rijden..) Groet, Bas 06-55888422

aan Bas pasop met het aansluiten van afstandbediening op je cv. bij mij werd het door een erkend bedrijf in gebouwd en
verbrande promt alle componenten van de cv door kortsluiting. na alles was vervangen lukte de 2e poging wel. groeten
Maarten
Maarten bedankt, Is inmiddels opgelost. Ben fantastisch geholpen bij PON in Leusden waar ik samen met twee monteurs
in de schema's kon neuzen. Heb er inmiddels alweer een paar tankjes opzitten! Geniet enorm van m'n 928, zo makkelijk,
zo snel, zo goed, zo mooi. Rest alleen nog de kofferbak ontgrendeling van binnen uit. Alles functioneert, maar de klep
komt niet "los". Heb het idee dat de witte nok afgesleten is? o.i.d. deze wordt in iedergeval niet voldoende weggedrukt.
Zal de pret niet drukken. Groet, Bas
Rear hatch release Bas, probeer het eens met de beschrijving uit het volgende document: http://www.nichols.nu/tip236.htm
Re: Rear hatch
Bas, Andre: de hatch release is al op zich niet geweldig qua ontwerp. Je moet wat spelen met de hoogte instelling van de
release
motor unit. 2x10mm boutje los, en positie wat verschuiven. De hoogte bepaalt waar je tegen de nok aan drukt bij de
release aktie. Als de nok gesleten is kun je die vervangen. Voor een paar euro los verkrijgbaar bij Porsche. De plastic
"shim" werkt maar erg matig. Als de oranje binnen plastic het "slot" gesleten is ontstaat veel speling, en kan de "shim"
tijdelijk wat helpen. groet, Theo http://928s4.no-ip.info
Waar stofhoezen / Ik heb een 928S4 uit 1987, en de linker stofhoes van de aandrijfas (wielzijde) is vergaan, waar kan ik een goed exemplaar
aandrijfas bestellen bestellen ? Groeten, Peter
?
Re: Waar
Peter, heb onlang hetzelfde gehad. Heb dit bij de APK laten vervangen door een bevriende garage in Amersfoort. Stelde
stofhoezen /
niet veel voor en een universele hoes paste perfect.
aandrijfas bestellen
?
automaatbak 928 Automaat reageert nergens meer op. Na controle van het oliepeil blijkt dar er veel te veel olie op zit. Iemand een idee wat
1979
er dan evt. kapot loopt? Kabels functioneren naar behoren. Is het mogelijk een 4 traps automaat in te bouwen? Ieman
hier ervaring mee?

versiedatum: 06-01-2017
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Antw: automaatbak Hi, teveel ATF in de automaat is bijzonder slecht. Je moet wel meten met draaiende motor nadat je de versnellingen
928 1979
allemaal even gebruikt hebt. Olie peil warm en koud goed aflezen! Als het echt veel teveel is heeft iemand behoorlijk
geprutst. ATF aflaten tot juiste niveau. Daarna het probleem van de transmissie onderzoeken. Een 4gang bak past niet
zomaar. Theo http://928s4.no-ip.info
Afmetingen Porsch Mijn plannen om een super seven te bouwen zijn in vergevorderd stadium. Als aandrijving wil ik een v8 motor gebruiken,
928 motor
maar niet de gebruikelijke Rover of Chevy v8. Indien de afmetingen van een Porsche 928 niet te groot zijn, zou dat mijn
voorkeur hebben. Mijn concrete vraag is: Kan ik in het bezit komen van de lengte-, breedte- en hoogtematen van het 928
motorblok met handgeschakelde versnellingsbak? Bij voorbaat dedankt.
lawaai
hallo allemaal Ik vind mijn 928 S /schakel (1981) nogal lawaaiig binnenin. Thans heb ik alle wiellagers vernieuwd, de
luchtpomp de kleppen uitgehaald, de uitlaat geopend, en opnieuw volgestopt met glaswol, (beter dan steenwol, kan beter
tegen hitte, )behalve het middelste compartiment van de einddemper ), versn bak nieuwe naaldlagers, en tussenas ook
totaal nieuwe lagering, , nieuwe tochtstrippen om de deuren, .. Nu blijven dus de banden over. Andere gemonteerd met
een blokjes/langsprofiel, het is beter, maar mij allemaal nog veel te veel. m, ijn oude giulia was beter te verdragen, .. Zijn
928's niet zo stil?? (dacht ik nl, ....) En zoja, zou de eerste serie velgen met hogere en smallere banden gemonteerd het
uiteindelijk gewenste effect hebben, ? Is het uitdruklager vn de koppeling, die schuift om/op een busje een problematisch
iets? dat rammelt bij mij nl ook bij nietingedrukt pedaal, ...maw moet ik daar een verbetering voor uitdokteren, ? groet
Remco. Overigens loopt ie nog steeds lekker op mijn zelfgemonteerde LPG installatie, ....

Peter Meijdam

Doorhandle and
cover Foglight

Erik Snijders

Wisselend
Hallo, Sinds een week of twee heb ik een probleem met het stationair toerental van mijn S4 uit '87. Na een paar kilometer
stationair toerental rijden begint het stationair toerental enorm te varieren. Het gaat op en neer tussen 1100 en bijna 0 rpm. Soms zo erg dat
de auto er van afslaat. De motor loopt dan ook erg onrustig, alsof hij een paar cilinders mist. Ik heb inmiddels het
brandstof filter, de bougies, oliefilter en luchtfilter vervangen en mijn vacuum gecontroleerd. Dit alles zonder resultaat.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
Re: Wisselend
Erik, er zijn drie veel voorkomende oorzaken (behalve vacuum lek: 1. idle stabilisator die niet soepel loopt (of lekkende
stationair toerental slang), 2. microschakelaar die de idle stand van het gas niet goed registreert, en 3. de injectie computer die het hele spul
regelt. Op mijn website vind je veel info hierover en diagnose methode.
http://jenniskens.internetland.nl/Technical/Tips/T_Engine.htm Als je de LH controller stuk hebt of verdenkt, mail me dan
even, dan kan ik je helpen. Theo 1988 928s4, http://928s4.no-ip.info

Theo

versiedatum: 06-01-2017

Ha Lotgenoten ;-) Ik ben op zoek naar een deurhendel bestuurderszijde en een kapje (doorzichtig) die aan de binnenkant
van de breedtestraler zit.Iemand nog iets dubbel, of een leuk adresje hiervoor ? Indien de vraag onduidelijk is, heb ik nog
een aantal foto's om het te verduidelijken. Groeten, Peter Meijdam p.s.het is een 928S4 1987
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(mij tekst werd wat te lang. Op de reply hierboven staat de rest) Het scheelt enorm als je iemand in de auto hebt zitten die
(even de schakelafdekhoes e.d. verwijderen) de schakelpook in positie houd. Ik heb zelfs de rivetringen in het
schakelmechanisme op de pook verwijderd, en de stangen losgegooid zodat je meer ruimte krijgt beneden om met je
handen erbij te kunnen. In de reparatieprocedure staat omschreven dat je dmv. een lijmtang de nieuwe cup op de bal kan
drukken. Als je ervoor kiest om niet alles los te halen gaat dat niet. Ik heb eerst geprobeerd om dmv. een spanband deze
er op te laten poppen, maar dat ging niet. Uiteindelijk dmv. een koevoet ging het . Het “S”-gedeelte van de koevoet gaf de
mogelijkheid om boven de cup te komen en hem er zo op te klikken. Wel even een beschermplankje ertussen doen, want
je moet echt flink kracht zetten. Eerst even wat vet in de cup smeren. Dit vergemakkelijkt de procedure en is uiteraard
nodig voor soepel schakelen. De hele klus heeft mij (met 2 man en een autobrug) een uurtje of 3 gekost. Maar het is de
moeite waard. Niet alleen was het probleem opgelost, maar hij schakelde gelijk weer zo solide als een nieuwe auto. Ik ben
nog wel even een tijdje bezig geweest om het schakelmechanisme bij de pook in elkaar te zetten. Ook hier waren echt 4
handen nodig. Wat flinke grote schroevendraaiers en een hamersteel houden het mechanisme in de veren gedrukt, terwijl
je de rivetringen dmv een tangetje en een schroevendraaier weer op z’n plek kan drukken. Succes! Op
http://forums.rennlist.com/rennforums/showthread.php?t=223437 van een ander forum staan wat tips hoe men mij
heeft geholpen.

André

Re:
Schakelproblemen

hans

Torque Tube

Theo
hans
Theo

Re: Torque Tube
Re: Torque Tube
Re: Torque Tube

Remco

deursloten

André

Re: deursloten

Hans, Het kan inderdaad de teflon cup zijn die versleten is. Ik heb de mijne vorig jaar vervangen. De cup was helemaal
verteerd, waardoor het balgewricht er uit “popte”. Op http://www.nichols.nu/tip413.htm en
http://www.nichols.nu/tip553.htm kun j
Hallo, ik zoek een tussenas ook wel Torque Tube genoemd van een 928s4.Wie heeft er nog een liggen? Defekte lagers
geen bezwaar. Lengte van buis 1180 mm Lengte van de as in buis 1390 mm
Hans: Wat is het probleem? Je kunt de as best reviseren. Of is ie geboken? Theo http://928s4.no-ip.info
Ja helaas Theo, de as is gebroken.
Hans, kun je aangeven wat er precies is gebeurd, en hoe de breuk mogelijk is ontstaan? welk jaar is je 928 (en heeft ie het
limpmode relais)? Heb je al een andere as? Theo http://928s4.no-ip.info
Hi, lekker warm weer, ...maar plotseling gaan mijn elektrische deursloten, (928S-1981) nogal te keer, ... Als ik sleutel in
contact doe, of laat zitten, 1 portier open, ... Zit er een soort computerkastje /relaisdoos /blackbox of i.d. bij de centrale
zekeringkast voor dit elektrische gedeelte, om alles centraal te bedienen, ? of kunnen het vuile contacten zijn, ... en welke
dan? groet Remco.
Remco, Het kunnen een aantal dingen zijn. Kijk maar eens op http://www.nichols.nu/tip499.htm

versiedatum: 06-01-2017
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Remco, check eesn heel goed elke zekering op de zekering tester. Als je 12 v goed is maar een zekering defect in de
interieur systemen dan heb ik al vreemde effecten gezien. nieuwe zekering erin en alles opgelost. Math heeft gelijk: als de
spanning 9v is, is dat natuurlijk niet goed, maar het dash instrument is niet erg betrouwbaar. Neem een echte meter. Km
teller is meestal ok, het dagteller aandrijfwieltje is vaak een probleem (breekt). Theo http://928s4.no-ip.info

Remco

airco

Wel, de deursloten doen het weer, ... het viel mee Bleek dat ooit iemand het slotvan passagiersportier klungelig had gemaakt-, ....loslopende verkeerde schroef bleek de oorzaak. Volgend probleem, ... airco, doet bij velen het niet.bij mij ook
niet De magneetkoppeling krijgt geen stroom. zwarte draad loopt van magn.koppeling compressor naar luchtschakelaar
boven extraluchtregellar/choke, ... Vandaar vertrekt een bruine naar, ????? wellicht rechtstreeks naar de regelkast in
middenconsole? of zitten er nog weer dingen tussen, ? Ik mis een schema van dit deel, ... groetjes maar weer.

Math

Re: airco

Theo

Theo

remco

Remco

De voeding voor de magneetkoppeling loopt inderdaad direct naar de besturingsunit in het dashboard. Bij mij was het
relais in die unit uitgebrand, ipv de bijbehorende zekering! Math
Magneetkoppeling Math, niet helemaal waar, er is een tussen connector net boven de luchtpomp en bobine, tegen het scherm. Daar is ie op
AC
afgemonteerd. Vandaar loopt ie enerzijds naar de magneetkoppeling, anderzijds naar het kleine pokke relais op de AC
controller. Bekend is dat het relais onder gedimensioneerd is en daardoor stuk gaat of slecht schakelt. Theo
http://928s4.no-ip.info
Re:
oops... 1980/1981 zeg je Remco, weet ik niet zeker of dat hetzelfde is qua verbinding. Wel het relais probleem dat Math
Magneetkoppeling meldde overigens. Dat schijnt structureel... helaas. Theo
AC
airco
Misschien is het dan het verstandigst, gewoon een schakelaar kopen, draad leggen naar magneetkopp klaar, ...?? Ik heb al
vele uren zoetgebracht met die complexe kachel, ...(hihi) boven in de console zit de centrale luchtopening, met (bij mij )
rechts een handle die op en neer kan, en een dubbele microswitsch schakelt, ... wat bedient die switch? Bij neerdoen
moet de klep erachter openen, (?) ... -doet ie niet-, wel drukt ie dan bovengenoemde switch in, .... groetjes Remco
Re: airco

versiedatum: 06-01-2017

hi, jullie raad opgevolgd, echter geen verschil, ... wel ga ik morgen eerst dynamo testen, ... geeft naar mijn idee geen 13, 4
volt, ... En welke is het airco-relais wat vaak stuk is in de AC-box, in console, ? is dat die spoel in dat glazen doosje ? En
welke zijn de meetpunten om te zien of ie goed is? ik heb een 928S/1981. Kunnen oudere/jongere bouwjaren AC, s er ook
in? Is de computer(?) kast links van kopp pedaal onder console vaak defect, of een redelijk probleemloze doos? en de
zener(?) diode achterop km teller, .. ? (die verdenk ik nu als oorzaak van de elektroproblemen, .... groet, Remco. groetjes,
Remco
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bericht
nieuw probleem, ... ineens heb ik de meters die op tilt slaan, vooral als ik stadslicht aan zet, ... sleutel op contact geeft ook
reacties, ... ik heb wel draden doorgemeten om het stukke aircodeel te vinden, en spanning op de toevoerdraad gezetvan
de magneetkopp, ...(en er ook weer afgehaald, ..) de kast onder de voetsteun linksnaast kopp pedaal verwisselt, (maakt
geen verschil, ) km teller doet ook niets meer, even reactie als ik dagteller 0-stelknop beroer, .. heeft iemand een idee? Ik
lees geregeld km teller verwisselt, ...gaat die nog al eens stuk, ? is dat dan de oorzaak voor zoiets? Het enige wat thans bij
mij verandert is, de airco is op druk gebracht, ...(na jaren leegte, ...) misschien hangende sensor hierdoor? Auto loopt
verder wel, ...maar oliedrukmeter staat op vol, en voltmeter op 9volt, ... maar laadt normaal, ... wie weet raad? groetjes
maar weer.Remco
Hallo. Ik ben op zoek naar het mechanisme wat aan de binnenkant zit van de deurgreep van een Porsche 928 S4 van 1987.
Het betreft het bestuurdersportier. Wie kan mij daaraan helpen of weet een goed adres voor onderdelen.
Hallo Remco, Het klinkt als een electrisch probleem. Bij de bron beginnen: Is de accuspanning goed? Ik zou dan beginnen
bij de zekeringen en relais. Een voor een checken of ze goed zijn en of er spanning is. Dmv zekeringen trekken delen van
de auto afsluiten en het probleem weer checken. Dan ook nog de aardverbindingen achter de zekeringenkast, onder
dashboard en in de motor ruimte controleren en schoonmaken.
Precies hetzelfde is bij mij ook eens afgebroken. vd Veer in Eindhoven had een tweedehandse liggen. Andere slopers
hebben het vast ook. Zie 928links op deze site, links onderaan.
Laatst startte de motor ("koud") van mijn 928S4 moeizaam. Moest de motor op toeren houden om 'm niet te laten
afslaan. (normaliter zonder gasgeven direct starten, even op ~1000 rpm, even later ~750 rpm stationair) Toen ik de weg
op ging kreeg ik op de snelweg plotseling weer problemen; de motor begon in te houden. Ik moest met het gaspedaal
"spelen" om een parkeerplaats te bereiken. zodra ik het gaspedaal losliet sloeg de motor af. Heb om te beginnen de
accuaansluiting (massakabel) gecontroleerd en goed schoongemaakt en opnieuw vastgezet. Dat leek het gedrag iets te
verbeteren, maar nog niet optimaal. Vervolgens na thuiskomst (met enig zweet op mijn voorhoofd!) aansluitpunt massa
kabel kaalgeschuurd en opnieuw goed vastgezet. Daarna leek de motor regelmatiger te lopen. Herkent iemand dit gedrag
van de motor? Wat kan ik het beste checken. (heb nu al 'standaard' een schuurpapiertje tussen m'n 928 autopapieren
gedaan!....)
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Rest van het verhaal van de post hierboven: Te arm: benzinetoevoer. Op de injectorrail zit een aansluiting van de
benzinetoevoer. Deze zit onder de lange zwarte kap aan de rechterzijde van de motorkap welke met 2 imbusbouten vast
zit. Haal de kap los en schroef aan de voorkant de benzineslangkoppeling los. Wees voorzichtig, want er zit een klein
kogeltje in dat als klep fungeert. Wees ook EXTRA voorzichtig, omdat er een flinke straal van een cm. Of 15 uitspuit als de
auto wordt gestart. Hou flink wat lappen eronder en zorg dat er in geen geval benzine over een warme motor spuit! Als er
niet een flinke straal uitkomt als er wordt gestart, kan de pomp in de tank kapot zijn, de pomp onderaan de tank, het
fildter of de leidingen verstopt. Of het benzinefilterrelais is kaputt. Verder kan het nog een vacuumlek zijn. Laat maar
horen wat je kan vinden… André 928133
Rob, het slecht lopen van de motor van je S4 kan een aantal redenen hebben. Het kan inderdaad een aardekwestie zijn,
maar ik denk dat er iets anders aan de hand is. Het is zaak om puntsgewijs wat checks te gaan voordat je het uiteindelijke
probleem te pakken hebt. Het kan bijvoorbeeld afhangen of de auto naar jouw idee nu op een te rijk mengsel loopt, of
juist te arm. Te rijk: Komt er rook uit de uitlaat? Stinkt hij naar benzine? Dit zou kunnen duiden op een te rijk mengsel of
onverbrande benzine door het uitvallen van een aantal cilinders. -check of alle bougies een goede vonk hebben. (het zou
aan de ontstekingsspoel(en) kunnen liggen). Laat de auto evt. in het donker draaien en check of je ergens iets ziet vonken
(slechte bekabeling). -trek de stekker van de MAF (Mass airflow sensor) los. Wanneer deze is ontkoppeld, springt je
injectiecomputer (ECU) in de “limp home mode”. Bosch heeft deze mode ingebouwd zodat er bij het uitvallen van een
sensor of het ontbreken van andere vitale input, de auto (nog net) bereidbaar blijft. Hij rijdt dan heel erg ruw en slurpt
benzine, maar het voorkomt stilstand op rottige plekken bijv. op de snelweg. Als de motor na het ontkoppelen van de
MAF beter loopt dan nu (en dus niet afslaat), is waarschijnlijk je MAF naar de knoppen. De MAF bevindt zich onder het
luchtfilterhuis. Er zit een brede stekkerverbinding aan. - Luchtfilter. Is deze vervangen door een “sportief” exemplaar?
Deze kunnen de MAF beschadigen. Is het luchtfilter ok? Hier niet echt de schuldige denk ik. -O2 (zuurstofsensor). Dit zou
een goede mogelijkheid zijn. Dit is te checken door de sensor te overbruggen. Deze zit bovenop het blok, onder de
stabilisatiestang. Er zijn er 2; de temp II sensor en de koelwatertemperatuursensor Rest van het verhaal in de post
hieronder.
Andre, bedankt voor de complete opsomming van aanwijzingen! Nadat ik de aarde aansluiting van de accu goed had
schoongemaakt, liep de motor al veel beter. Na diverse ritjes geen "horten en stoten" meer meegemaakt en de motor
slaat nu niet meer af! Wel gaat het "koud starten" moeilijker dan voorheen. Zonder het gaspedaal indrukken krijg ik 'm
niet in 1x aan de praat. Slaat wel direct aan maar het toerental zakt weg en de motor slaat af. Dat was voorheen niet zo.
Maar eenmaal aan de praat en even een beetje op toeren houden, zakt het toerental bij loslaten van het gaspedaal naar ~
700 rpm en blijft de motor regelmatig lopen! Er komt trouwens geen rook uit de uitlaat en het stinkt ook niet naar
benzine. Dus te rijk lijkt me niet aan de orde? Levert dit weer andere aanwijzingen op?
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Rob, De temperatuursensor geeft de motortemperatuur door aan de inspuitcomputer. Bij een lage temperatuur (koude
start) laat de inspuitcomputer de injectoren extra benzine inspuiten, zodat de auto beter start. Het lijkt er op wat ik al
vermoedde dat je temperatuursensor het probleem is. Dit kan ook effect hebben tijdens het rijden met een warme motor,
omdat de doorgegeven waarden van de sensor niet correct zijn, of omdat de sensor helemaal geen waarden doorgeeft.
Check de sensor, of laat de auto aan een diagnoseapparaat hangen.
Andre, bedoel je de lucht temperatuur sensor? ("http://69.0.158.19/live/C600024442BOS.JPG" afbeelding) Deze is zo'n
jaar of 5 geleden ook al vervangen... Hoe kun je de staat van de sensor checken?
Rob, Dat is hem inderdaad. De testprocedure staat beschreven in het werkplaatshandboek op pagina 03-31. Er staat
grofweg omschreven: Problemen. Mogelijke oorzaak: kortsluiting naar massa, kortsluiting naar de +, draadbreuk, defecte
sensor. Auto uit. Ontkoppel de stekkers van de inspuit en ontsteekcomputer. Hang de Ohmmeter aan pen 19 en 18 van de
ontsteekcomputer. 0°C=4400-6800Ohm 15°C-30°C=1400-3600 Ohm 40°C=1000-1300 Ohm 80°C=250-290 Ohm 212°C=100210 Ohm Als bovenstaande waarden niet kloppen moeten de waarden worden gemeten aan de sensor zelf. Meet op de
sensor altijd tussen een pin en massa, want er zitten 2 temperatuursensoren in. Het meten over de bekabeling bij de
computers wordt gedaan om ook de bekabeling te controleren. Let ook op corrosie en check op draadbreuk.
Oeps, de laatste waarde (212 is Fahrenheit) is dus 100°C
Soort gelijk verhaal heb ik momenteel ook met mijn S4. Motor liep onregel matig en sloeg uiteindelijk uit. De
brandstofpomp loopt niet, krijgt geen spanning, Heb wel een mooie vonk op de bougies. Alarm heb ik reeds overbrugd.
Echter loopt hij nog steeds niet. Relais voor de brandstof worden niet bekrachtigt. Heeft iemand een idee wat ik nog kan
proberen?
Andre, ik heb vandaag het luchtfilter gedemonteerd en alle aansluitingen op de diverse sensoren losgemaakt (w.o. de
luchttemperatuur sensor), de contactpunten schoongeschuurd en alles weer opnieuw aangesloten. Ook de aansluiting op
de injectiecomputer (bedrading) heb ik gecheckt. Daarna bleef het verschijnsel dat bij een "koude start" de motor wel
meteen aanslaat, maar als ik het gas meteen loslaat slaat ie meteen weer af. Na opnieuw starten en even gas vasthouden
(~20 seconden ~1200 rpm) kan ik het gas loslaten en loopt de motor rustig stationair. Vervolgens geen problemen meer
tijdens het rijden. Zal nu de luchtemperatuur sensor demonteren en doormeten. Dit lijkt vrijwel zeker het euvel te zijn.

Pagina 68 van 288

Discussies oude forum
alias
André

onderwerp
Re: Koude
startproblemen

André

Re: Koude
startproblemen

Rob

Re: Koude
startproblemen

Remco

Re: Koude
startproblemen

Remco

Re: Koude
startproblemen

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Paul, weet je zeker dat het relais niet wordt bekrachtigd? Heb je dat gemeten, of hoor je hem niet schakelen? Want dan is
de kans klein dat de auto daadwerkelijk start. Als het relais inderdaad niet wordt bekrachtigd is het zaak te controleren
wat ervoor gebeurd. Dus zekering controleren en het X-relay. Deze stuurt het brandstofpomprelais aan. Het kan ook een
probleem in je contactslot zijn. Maar dan zouden de bougies volgens mij ook niet kunnen vonken. Probeer ook een het
brandstofpomprelais te vervangen met een gelijk type, bijvoorbeeld van je claxon.
Rob, heb je ook geprobeerd wat ik zei om de MAF los te koppelen en dan te starten? Wat bedoel je trouwens met “als je
het gas loslaat na het starten”? Met een injectiemotor is het niet de bedoeling dat je gas geeft tijdens het starten. Of doe
je dit om hem aan de praat te houden? Je probleem is echt alleen met koude start hè? Toch niet afslaan bij een warme
motor als je gas geeft en dan loslaat dat hij afslaat?
Andre, het loskoppelen van de MAF heb ik nog niet geprobeerd. Heb de stekker wel gezien toen ik het luchtfilter had
gedemonteerd. (platte stekker) Tijdens het (koud) starten geef ik geen gas, maar zodra de motor loopt moet ik wat gas
bijgeven om 'm niet te laten afslaan! Dit is dus alleen tijdens de koude start. Met een warme motor loopt de motor vrijwel
gelijk weer rustig stationair.
hallo allemaal Na lang zoeken in mijn elektrisch probleem, bleek de gedrukte bedradingmat die achterop de tellercluster
zit op een plaats doorgebrand. Deze draad verbindt viavia van alles met elkaar, waardoor heeel veel reageert. Een
kenmerk wat optreedt is dat het middelste dashbordlampje niet meer brandt. Hi, een nieuwe was te bestellen, en kostte
me 60 euro... Alles deed het weer, .... een uur lang, ... toen gaf de snelheidsmeter weer de geest. Nu maar sensor
achterop versn -bak controleren. ten aanzien van het aantal gebruikers vind ik terplaatse de bedradingsfolie te mager
uitgevoerd.(het is in dorsnede dunner dan een 6 amp zekering, . mijn vraag, is die bedradingsfolieplaat en sensor erg snel
stuk?-kwetsbaar?(ik zag ook al een rep -sticker uit 1997, ..) groet Remco
EUREKA Na 3 weken zoeken heb ik de instabiliteit van mijn auto gevonden. Hier -DE GOUDEN TIP-
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Na 3 weken intensief speurwerk heb ik dan eindelijk de definitieve fout gevonden in mijn 928S. Iedere bezitter van een
oudere 928 (de mijne is van 1981, ) krijgt vroeg of laat te maken met hetzelfde, ... om jullie eenzelfde zoektocht te
besparen, hier de oplossing. Vele oudere 928 gers die gekocht zijn door enthousiasten hebben een auto aangeschaft die
meestal enkele jaren ergens gestald is geweest. Door de constructie van een en ander (wil ik hier even niet op ingaan, .. )is
specifiek de plaats boven/achter de zekeringkast uiterst gevoelig voor vocht/oxidatie. Iedere oudere 928- bezitter raad ik
daarom nu aan de zekering -plaat (aan voeteneind passagier) los te schroeven en opzij te leggen, en vervolgens de zwarte
doos erachter(lampencontrolgeraet)te demonteren, (ook die dikke stekker er af, ) Erachter zitten 2 aardpunten, die ECHT
geoxideerd zijn, (ook al zien ze er goed uit!) Ik heb ze blank gemaakt, opnieuw vertind, ook de beide punten op de auto, )
draden weer gemonteerd, met nieuwe bouten, met boortje 4 mm voorzichtig de stekker oxidevrij gemaakt evenals de
pennen van het kastje, en alles weer gemonteerd. Alleen DIT aardpunt is veeeel meer gevoelig voor corrosie, dan alle
andere aardpunten, en hoogstwaarschijnlijk de bron van tal van instabiliteiten die de oudere 928's kenmerkt....... Vele
dingen functioneren bij mij thans veel beter, ... Problemen zijn in deze auto's moeilijk op te lossen, omdat vele dingen niet
stuk zijn, maar aarzelend en/of periodisch werken. Er zit zooooveel elektrisch "gedoe" in deze auto's, met samengestelde
massaplaatsen, dat daardoor alles elkaar kan beinvloeden. Ieder die hier met vragen komt raad ik eerst aan
bovengenoenmd punt uiterst grondig te behandelen, en gegarandeerd zijn vele vage (de moeilijkste) klachten plotseling
opgelost . Ik heb de punten naderhand behandeld met heldere tectyl, ter bescherming, want over 10 jaar is het weer zo
ver, .........hi, groetjes, Remco.

he Paulus, als je problemen hebt met je porche, dan weet ik nog wel wat. Koop bij mij gewoon een nieuwe Benz. Die doen
het altijd. Groeten je ouwe maat Bartholemeus.!!!! Ik zie je wel in de showroom. enuh voor die porche geven we wel een
mooie prijs.
ombouw van eerste Ik heb een 928s van de eerste generatie en vraag mij af of de bumpers van de tweede generatie en dus ook de lichten die
naar tweede
hierin moeten zonder enige aanpassing te monteren zijn op mijn 928s van 1979
generatie
Re: ombouw van
Hoi Tim, de bumpers vanaf september '86 (S4) passen niet zonder meer. Er moet namelijk een strook uit de carroserie
eerste naar tweede gesneden worden. Zowel voor als achter, Lijkt mij beetje zonde... Succes!!!
generatie
Ik heb net een oferte van 5000 euro voor mijn 928 te laaten spuiten in zilver, Bij na wat ik heb betaald voor die auto, het is
Paint
een 85 s2, is dat normaal? Ik zoek ook een betrouwbar 928 monteur of garage bij mij ergens in de buurt - Leiden bedankt
T
branstofverdeler
Ik zoek een goede gebruikte of een revisieset voor mn brandstofdrukverdeler van mn 928s jl66yy. Wie kan me helpen?
928s 1982 (bosch) BOSCH 0438100027 060436744248
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Ik ben op zoek naar een goede S4 of GT met zoveel mogelijk onderhoudshistorie. Een kandidaat wil ik bovendien laten
keuren. Groeten Bert
Mijn verzekering vraagt naar een zg. klasse 3 alarm certificaat. In mijn GT van 1990 zit een origineel Porsche alarm. Wie
weet van welke klasse dit is en hoe zou ik er een certificaat van kunnen krijgen. Zijn er uberhaupt maatschappijen die hier
genoegen mee nemen voor een diefstal dekking? Groeten Bert Vellen
werkplaats/technisc Is er een goed technisch handboek te koop voor de 928 S4/GT uitvoering. Wat is de titel en waar is het te koop? Het mag
ook een Duits handboek zijn. Ik ben nog maar kort in het bezit van mijn 928 GT en wil mij toch verder verdiepen in het
h handboek 928
onderhoud en techniek. Groeten Bert Vellen
S4/GT
Benziene retour
Hoi Ik heb een nieuwe moter in mijn porsche 928s2 Kan mij iemand vertellen waar de benziene terug naar tank naar toe
leiding
gaat ik kan het niet vinden!!! van af het blok zit vlakbij zenzor bij de versnelligsbak zwarte slang waar gaat die naartoe
HELP
Re: Benzine retour Hallo Fausto, Bij mijn S4 loopt de benzine retour naar de achterzijde van de motor, onder het luchtfilter. Daar zitten links
leiding
en rechts een drukregelaar of demper oid. Van beide zijden komen ze bij elkaar en dan loopt hij zelfs samen met de koude
aircoleiding door een geisoleerde buis om de benzine te koelen!. Dan naar beneden en rechts onder de auto door naar de
tank. Mischien loopt het bij een S ook zo ongeveer. Math
afslaan
beste 928 liefhebbers, heb het volgende probleem!!! wanneer ik hem start loopt de 928 S4 1989 direct. als ik gas geeft
slaat hij af. na herhaaldelijk herhalen, zelfde probleem. hem hem ook al eens stroomloos gemaakt, na div. keren starten
loopt hij weer normaal echter na een paar uur weer het zelfde probleem. wie kan mij helpen dit probleem te verhelpen al
vast bedankt voor jullie reactie mvg bart
Koplamp lager
Het linker koplamplager van mijn 928 1978 is kapot en moet worden vervangen. Volgens mijn info moet het spatbord er af
vervangen
en kan de koplamp van de as worden gehaald door twee gerold stalen pennen uit de behuizing te persen. Dan kan het
lager over de as worden geschoven. Klopt deze werkwijze? Ik heb nog nooit een spatord van een 928 afgehaald. Ik hoor
dat de schroeven bij de bumper en bij de bulkhead lastig zijn bij het terug monteren. Ik neem aan dat mijn verstralers en
zo er uit moeten om bij de schroeven van de bumper te komen. Zijn er nog truukjes of handigheidjes waar ik mee
geholpen ben?
Re: Koplamp lager Het linker koplamplager van mijn 928 1978 is kapot en moet worden vervangen. Volgens mijn info moet het spatbord er af
en kan de koplamp van de as worden gehaald door twee gerold stalen pennen uit de behuizing te persen. Dan kan het
vervangen
lager over de as worden geschoven. Klopt deze werkwijze? Ik heb nog nooit een spatord van een 928 afgehaald. Ik hoor
dat de schroeven bij de bumper en bij de bulkhead lastig zijn bij het terug monteren. Ik neem aan dat mijn verstralers en
zo er uit moeten om bij de schroeven van de bumper te komen. Zijn er nog truukjes of handigheidjes waar ik mee
geholpen ben?
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Wie kan mij wat vertellen over het verschil in grondspeling van een GT t.o.v. een standaard S4 zonder m474
sportonderstel. Is een GT lager of moet de grondspeling altijd hetzelfde zijn als die van een S4. In het boekje staat bij volle
belasting een grondspeling van 120 mm. Dat haalt mijn GT echt niet. Groeten Bert Vellen
Re: m474 onderstel Hi, zover ik weet is er formeel geen verschil in hoogte. De M474 is wel stugger. Voor zou 180 +/-10mm moeten zijn en
achter 173 +/-10mm
Ruil aut.bak met
LS, ik zoek een adres waar ik een ruil versnellingsbak kan halen tegen normale prijs. Ik heb een aut. bak met hydraulische
hydraulische sper sper. Ik woon rond Utrecht
airco
Hallo. Bij vele 928 werkt da airco niet, wat de cockpit erg warm maakt. een eerste oplossing om het laatste punt te
verhelpen, was montage van een kogelkraanafsluiter, (6 euro) naast de kachelafsluitkraan, die vaak ook niet goed werkt,
(op het vacuum, ... door verkeerd signaal, ...(hij ging soms open bij mij terwijl dicht stond aangegeven, ... )wat me een
hitte gaf, ... als ik de ventilator aanzette, .. gevolg alles dicht. Nu kan ik tenminste de ventilator gebruiken voor een
verkoelende (lauwe) bries, .... Een goedkope oplossing om het airco-gedeelte nog even voor je uit te schuiven, ...hihi.
Overigens met een draad er aan ook wel van binnenuit bedienbaar te maken, ... groet Remco.

Theo

Re: airco

Remco

Re: airco

Remco

Re: airco

versiedatum: 06-01-2017

Remco, als het vacuum niet weglekt dan is het een goed werkend regel-systeem. De klep lekt wel eens en dan moet ie
vervangen worden, maar dat vind ik geen reden het systeem om te bouwen naar handbediening. Ik weet een adresje om
de klep goedkoper te krijgen Theo, http://928s4.no-ip.info
Hi Theo, dank je voor je raad, echter wat ik bedoel is, dat de gewone kachelkraan niet naar behoren werkt als de airco het
ook !! niet (goed ).doet Er kwam bij mij tenminste een signaal kraan open, .. toen de airco nog niet naar behoren werkte, ..
Ik schrijf hier niets als er zoiets simpels als vacuumlek aanwezig is, dat oplossen zijn we allen snugger genoeg voor, .. (en
was bij mij ook allemaal wel in orde...... Aangezien ik geen aircoervaring had, (hi nu beetje, ...)kreeg ik de indruk, door
jouw mail versterkt dat er commando's komen van de airco (druk, ?) Het betreft hier schakelingen die werken op
commando's van andere schakelaars, ... MAW wat achter een defect punt zit, doet het dan ook niet, ... en zoek dat als
niksweet maar eens uit, ... Daarom die (voorlopige ?) kogelkraan oplossing er extra bij tussen, .... (en werkt fijn hihi). svp
lees nog eens mijn gouden tip, ... de start voor alles, .....!!!!!!!!!!! groet, Remco.
De kachelkraan, (onder luchtfilter, )gaat open als ik contact uit doe, gaat echter dicht zodra ik op contact zet, en blijft dan
dicht, .... DWZ(?) de stroom wordt niet meer onderbroken door een of andere switsch, ? De regelkast op tunnel heb ik
nagezien, en lijkt me in orde, ... wie weet waar het probleem zit, ? (misschien het zwarte kastje links naast de cruisecontrol op de tunnel, ?) en is een 928 S uit 1981 geschikt voor normale benzine, ivm harde zittingen /kleppen, ? hi, ik rijd
immers relaxt op gas, ... (1:5-1:61/2) groet allen hier, ... Remco
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Remco, De kachelkraan wordt door vacuum bediend. Dat vacuum wordt geschakeld door een van de vacuumklepjes die
midden onder het dashboard zitten, onder de radio zeg maar. Mischien is het membraan in de kraan zelf poreus, of het
klepjes of het vacuumslangetje tussen de twee. Daarna zou ik pas naar de electrische bediening van het klepje gaan kijken.

Remco

Re: airco

glenn

tuner voor 928
gezocht

sieto

motorproblemen

Hallo Math, ... De kachelkraan werkt dus perfekt, want sluit goed op vacuum.maar, ... blijft gesloten, de elektrische klep
die vacuum moet blokkeren werkt dus niet, gaat stroom er af (contact uit ) gaat kraan weer open . Maar welk relais
onderbreekt deze stroom, ?Ik zet temp op bijv 30 graden, kachel blijft koud, (kraan opent niet, en ging dicht toen ik de
motor startte, ...) groet Remco
Hallo, Na 3 jaar genieten van mijn '95 gts is het tijd om iets meer paarden te vinden. Kan iemand een tuner aanraden met
ervaring op de 928? het doel is een "stroker" motor zoals wat in de VS gedaan wordt. Daarnaast dienen ophanging, uitlaat
en vooral (vooral!) remmen verbeterd te worden. met vriendelijke groet glenn
Hallo allemaal, gisteren mijn 928 uit 1978 gestart en na een kleine plof en een geur van uitlaatgassen in de auto loopt de
auto onregelmatig en remt slecht, de rem voelt hard aan bij het indrukken, ik heb bij vorige auto's wel naontsteking gehad
maar nooit dat de rem het hierna slecht deed en zou het een vacuumprobleem kunnen zijn. Graag zou ik iemands tips
willen hebben die ook dit probleem heeft gehad of monteur is, alvast bedankt voor de reacties.

Ad

handremkabel
aansluting

DAVE

Theo

Robert v Ginkel

Zou iemand een foto van de plaats willen maken waar de handremkabel uit de auto komt. Het gaat om de beugel waarin
de buitenkabel wordt vastgehouden. Bij mij is dat aan vervanging toe maar ik weet niet hoe het eruit moeten komen te
zien.
Distributie riem
Simpele vraag: Maar onduidelijk! Ik heb een 928GTS, Hij heeft 260.000km de bordcomputer geeft de distributie riem
vervangen?
service aan.. De distributie is volledig vervangen bij 192.000 omdat hij gesprongen was, ..(porsche dealer rek. eur 9.000, -)
Een relatie bij Porsche Frankrijk zegt: Om de 80.000km De Belgische dealer (die de laatste heeft gedaan) zegt om de
100.000Km!! Wie heeft er nu gelijk? Als de riem breekt voor de 100.000km, van de wissel, is deze officiele Porsche dealer
verantwoordelijk? Alvast bedankt voor de hulp! Antwoorden graag per email sturen: Dave@exclusive-times.com Watches
and Straps
Re: Distributie riem Dave: 80.000km of om de 4 jaar. Ik vind persoonlijk 60k beter en doe een zorgvuldige controle bij de jaarlijkse beurt. Hier
vervangen?
is een overzicht van service akties. http://jenniskens.internet-land.nl/Technical/ServiceList.htm groet, Theo
http://jenniskens.internet-land.nl
Verzekering
Beste leden weet iemand de beste manier om je 928 te verzekeren? Bij mijn eigen maatschappij kom ik op 1300 euro
beperkt casco per jaar. Iemand iets goedkopers?

versiedatum: 06-01-2017
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bumper

henrie

Re: gelige aanslag
op bumper
Re: gelige aanslag
op bumper

Rob

bericht
Mijn witte 928 S4 staat er altijd glimmend bij en ook de bumpers zijn van een beschermend laagje voorzien. Maar sinds
enige tijd bemerk ik een gelige gloed op de achterbumper alleen nabij / rondom de uitlaat. (zo'n vies gele kleur die je wel
eens vaker ziet op wit kunststof) Nu denk ik dat de (was)beschermlaag reageert met de uitlaatgassen waardoor die
verkleuring ontstaat. Is dit wellicht te verwijderen met een "bumper cleaner" die ook siliconen van het kunststof kan
verwijderen? Ik heb al heel wat schoonmaakmiddelen geprobeerd maar krijg het er gewoonweg niet vanaf. Heeft iemand
een tip voor mij?
hey rob ik denk dat je het beste met een polijsmiddel het vergeelende weg kunt halen met een soort commandant of
zoiets veel succes groet henrie
Henri, ik heb reeds een polijst middel gebruikt maar dat had nauwelijks effect - poetste me een ongeluk en de lap zag een
klein beetje bruin/geel. Maar het is naar mijn idee niet de lak die verkleurd is, maar de waslaas die erop zit. Ik heb op
internet een goedje van Valma gevonden ("Bumper Clean") dat de waslaag / siliconen laag van bumpers kan verwijderen.
De gebruikelijke autospeciaalzaken blijken dit spul niet in hun assortiment te hebben dus moet het speciaal besteld
worden. Mijn laatste strohalm voordat ik besluit de bumper opnieuw te (laten) spuiten...?
Hallo Rob, Mijn witte 928 heeft hetzelfde probleem. Volgens mij is het olie of een halfverbrand residu ervan. Ondanks dat
mijn 928 maar een liter per 10k-km verbruikt. Op donkere auto's zie je het nauwelijks maar kun je het wel voelen. De was
rond de uitlaat heb ik al lang weggepoetst. Ik poets het geel eraf met een ontvetter: vloerenreiniger van HG, met het gele
etiket, Puur op een spons, napoetsen met veel schoon water. Gaat prima. Toen de HG op was heb ik gewone allesreiniger
gebruikt, ook puur, ging prima.
Math, zo'n fles van HG met het gele etiket had ik nog staan - eerder gebruikt voor het schoonmaken van de abdijtegels
van de keukenvloer! - en nu met een spons het spul puur gebruikt om die aanslag te verwijderen... En dat ging mirakels
goed en gemakkelijk. (ook mijn 928 heeft een minimaal olieverbruik maar die aanslag zal weldegelijk deels onverbrande
olie zijn) Zeer bedankt voor de tip! En nu is mijn witte 928 nog witter dan wit.
Hi, i have recently bought a 928s and I am now starting to realise the mine field I have entered when it comes to repairs.
Can anyone recommend a garage/mechanic in the Amsterdam district + - 50km that is good value and honest, who could
hopefully sort out the electrics on my car. electric windows, mirrors, seats, etc. This would be most appreciated as most
porsche garages I contact don't want to touch the 928 or want a arm and a leg for the privilege.

Math

Re: gelige aanslag
op bumper

Rob

Re: gelige aanslag
op bumper

Robbie

good value
mechanic needed

Ad

electrisch schema in In het verlangde van de vraag over het oplossen van electrische problemen ligt de vraag of iemand de electrische
kleur
schema's in *pdf file kan aanleveren. De CD-ROMS met de workshop manuals hebben allemaal zw-w afbeeldingen van de
schema's. Wil iemand ze beschikbaar stellen voor scanning? Ik wil wel kleuren *pdf files maken.

versiedatum: 06-01-2017
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distriebutieriemspa is er iemand in de buurt van leerdam die de spanning van mijn distrriem kan checken. afgelopen 30.000 km op gevoel
nning checken
gespannen, maar wil toch ens controleren of dat gevoel wel ok is. afgelopen weken mijn koppakingen vervangen. A trip to
hell and back kan ik jullie vertellen...
digitale aflezing
Hoi heeft iemand wel eens een analoge teller vervangen door een digitale en kan die mij vertellen hoe dit moet? gr ronn

Michiel
Mokkenstorm

benzine verbruik
928s

Jeroen
Remco

Bert Vellen

Math
Bert Vellen

ronn

Ik ben aan het stoeien met mn 928s om het benzine verbuik een beetje in te perken. Heb de bezinedrukverdeler
vervangen omdat die lekte en ook de injectoren vervangen omdat ze onvoldoende sproeide.... maar wat is jullie ervaring
met het bezninde verbruik. In de boekjes staat dat 1 op 10 haalbaar is maar.. dat lujt deze jongen echt niet! 1:6 of 1:7
loopt ie nou. Graag jullie reacties naar mokkkie2000@hotmail.com
Re: benzine
1 op 9 heb ik op vakantie wel eens gereden bij snelheid van 120 op de snelweg. Gemiddeld verbruik van 1 op 7.5-8 lijkt me
verbruik 928s
wel het maximaal haalbare.
uitlaatreparatie.
Mijn uitlaat (928S 1981) was klokgaaf, (dubbelwandig RVS! standaard. Echter brandt het dempingmateriaalweg, en een
nieuwe is nogal prijzig. Ik heb in alledrie de dempers een groot gat geslepen, en ze vol gestopt met 300 RVS
pannensponzen, (van Blokker, zijn de goedkoopste, 50 euro totaal, )en vervolgens weer dicht gelast met rvslassen, .... Wel
een gaasje aangebracht in laatste pot, tegen verstopping, ... Het geheel klinkt weer zeeeeer beschaafd, en in de auto hoor
je niets. gewoon staalwol brandt(en roest!), is dus niet geschikt! hopenlijk is de levensduur nu ook langer, .... Groetjes
Remco.
Koelvloeistof
Wat moet er gebruikt worden voor het verversen van de koelvloeistof? Moet het, zoals in het instruktieboek staat, een
mengsel van water en antivries zijn of mag het ook gewoon kant en klare koelvloeistof zijn? volgens mij zit er nu gewoon
koelvloeistof in (groen) Groeten Bert 928GT 1990
Re: Koelvloeistof
Gewone kant en klare koelvloeistof kan prima, liefst fosfaat en silicaat vrij.
Zahnriemenspannv In het Garantie&Wartung boekje staat dat de Zahnriemenspannvorrichtung om de 20000km gekontroleerd moet worden
orrichtung
en dat het olienivo ervan gekontroleerd en bijgevuld moet worden. Betekent dit dat de spanrol van de distributieriem zijn
eigen oliereservoir heeft en dat dit gekontroleerd en bijgevuld moet worden? Mijn distributieriem is nu ongeveer 5 jaar
oud maar heeft pas ongeveer 15000 km gelopen, op grond van de leeftijd zou hij eruit moeten, versleten is hij natuurlijk
niet. Voor wat betreft leeftijd kom je met name in de VS toch langere vervangingsintervallen tegen (tot wel 8 jaar) wat is
raadzaam. Zelf denk ik dat hij nog wel even meekan (1 of 2 jaar of zo'n 10000km, zeker omdat de auto 's winters droog
gestald staat). Groeten Bert
raamlijsten?
hoi heb mijn 928s4 bij spuiterij staan en geheel! kaal gemaakt, nu ben ik opzoek naar de geponste raamlijsten rondom
raam met de rubbers (in goede staat)Weet iemand deze te koop voor mij gr ronn

versiedatum: 06-01-2017
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Zit hoogte / Sitting Ik wil graag weten of iemand ervaring heeft met het verlagen van de Stoel in een 928. Ik ben bijna 2 lang en pas dus niet in
Height
een 928 met een schuifdak. Graag een reactie Mail (truyens.marc@menloworldwide.com) of Bel +31 (0) 6 225 68 267

Marc Truyens

Re: Zit hoogte /
Sitting Height

Bert Vellen

Remco

I would like to know if there is anybody who has some experience with lowering the seat of a 928. I'm about 2meter tall
(6ft4) and do not fit in a 928 wit a sunroof. I look forward hearing from you. Please mail (truyens.marc@menloworldwide)
or call +31 (0)6 225 68 267. regards, Marc Truyens
distributieriemtimin Dit weekend heb ik de distributieriem van mijn 928 GT voor de zekerheid eens gekontroleerd volgens het
g
werkplaatshandboek, er rijst bij mij een vraag over de timing. Als het 0 graden punt op de krukaspolie gelijk staat met de
nok (uitstulping) op de onderste kunststof behuizing van de distibutieriem, dan zou volgens het werkplaatshandboek de
inkeping op het distributietandwiel van de nokkenas aan de achterkant (motorzijde) gelijk moeten staan met de inkeping
op de metalen achterkant (motorzijde) van de distributiebehuizing. Er zitten wel twee tanden verschil in, ik heb alleen de
timing aan de passagierszijde gekontroleerd. Wie weet hoe het zit, moet ik me zorgen maken? Een ding is zeker hij kan
niet versprongen zijn, daarvoor was de spanning veel te goed. Heeft de GT misschien een andere procedure dan de S4?.
De nokkenassen zijn met zekerheid anders (scherper). Vooralsnog zoek ik de fout bij mezelf, maar je weet natuurlijk nooit.
De garage die de riem geplaatst heeft heeft ook na een paar duizend kilometer de spanning nog een gekontroleerd.
Groeten Bert Vellen
riem-timing
hallo Bert, De riem mag in timing zoooveel nalopen als 60 % van 1tand +tandkuil, ... doe je het netjes, komt het merkteken
der riemwielen precies, tegenover het andere, in gespannen toestand, of hoogstens 4mm ervoor-erna. (liever er voor,
want bij rek/slijtage, wordt ie dan steeds precieser, .... Het geheel goed afstellen is aanzienlijk simpeler, (en veiliger!!!!!)
wanneer je de startmotor er even af haalt, en via dat gat de starterkrans fixeert dmv een hulpstukje dat je maakt, en
vastschroeft in de schroefgaten van starterbevestiging, ..., en poeliestreep BDP precies, !! met 1e cyl. op ontsteken, ... kan
je in alle rust tegen de klok in opnieuw riem goed leggen, ... Denk er om dat vaak linkerkantnokkenas, (van voor- naar
acherkant-auto kijkend, )enigszins onder spanning staat van klepveren, en dat je die niet laat wegspringen, bij
demontage/verzetten van distributieriem, maar gecontroleerd met een ringsleutel op het hart van het riemwiel verdraait,
... (een tik van klep tegen zuiger is eigenlijk al fataal, )dus alles met veel gevoel, je hebt weinig speling, ..... Dan riem
spannen, en spanning is goed wanneer je (als je geen riemmetertje hebt, ...)de riem nog net met handkracht 90 graden
kunt twisten, (tussen linkerwiel, en spanner, ...) Na 1000 km naspannen, .../controle. groetjes, en succes, Remco
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motor slaat af in file Hallo allemaal, Jongstleden maandag in een super file te Oostende. Halverwege het kruipen en stilstaan sloeg de motor af
en wilde niet meer starten (startmotor deed het wel, maar motor sloeg niet aan.) de koelwater temperatuur was iets
hoger als normaal maar beslist niet in het rood o.i.d. De auto met wat Belgische hulp in de berm geduwd en sigaretje
gerookt. Na circa 20 minuten weer proberen te starten en ja hoor als een zonnetje, dus maar weer in de file gewurmd. Je
snapt het al een half uur later weer precies hetzelfde probleem. Uiteindelijk is de wagen op transport gegaan naar garage
in Nederland, en ben zelf met vervangend vervoer verder gegaan, ideaal zo’n IRK+ van de ANWB, deze hebben me super
geholpen. De vraag is nu heeft een andere Posche rijder wel eens dezelfde ervaring meegemaakt en wat is toen het euvel
geweest. Mijn Posche is 928S4 van 1990. Peter Poelhekke
Eerste rit met de
Hallo allemaal, Vandaag de eerste grote rit gemaakt met mijn recentelijk aangschafte 928 van bouwjaar 78', van uit het
928
zeeuwse Zaamslag naar s'Gravezande en terug, had al gehoord dat de electrische installatie wel eens voor verrassingen
kan zorgen, en dat is correct, bij aanvang van de rit branden alle aanduidingen in het dash bord, had de accu vernieuwd
maar deze was goeddeels ontladen, oorzaak onbekend, na 25 km bleek de accu zodanig bijgeladen dat alles weer uitging
en weer werkte, danwel weer correcte waarden aangaf, ik kon weer aflezen hoe hard het ging etc, heb alles op dat gebied
uitvoerig kunnen testen en het werkt allemaal, de auto gaat als een speer in vergelijking met de 944 heb je op de snelweg
maar 1 versnelling nodig, dat bleek bij aankomst dan ook de enige versnelling te zijn die nog werkte???ondanks de
gereviseerde (met certificaat) versnellingsbak die er vorige week onder gegaan is, dan worden stoplichten toch een
hindernis, kortom een tegenvaller, echter toen ik weer naar het zeeuwsche wilde vertrekken heb ik eerst de 928 weer
geprobeerd met name het schakelen zonder de motor te starten, dit keer 5 vooruit en de achteruit werkte ook weer???,
bij het starten van de motor alles vooruit moeizaam, de achteruit alleen in te schakelen met de motor uit??, dus
geprobeerd Zaamslag te halen dat is gelukt echter bij thuiskomst niks meer vooruit na het vrijzetten en achteruit alleen in
te schakelen met de motor uit, als het rijdt is het genieten, maar momenteel weet ik effe niet hoe ik het probleem met de
bak moet oplossen, hebook geen idee wat de oorzaak is van het falen van de bak, misschien dat iemand dit al eerder heeft
meegemaakt en mij op dat gebied raad kan geven ?

frans

tuning

Robert v Ginkel

Piep in radio

versiedatum: 06-01-2017

Heeft iemand al ervaring / een mening over de speciaal voor de 928 gemaakte turbo/supercharger door het Amerikaanse
bedrijf 928Specialist (www.928gt.com) ??
Hallo allemaal, Weet iemand wat ik kan doen aan een piep in mijn radio? Bij rijden wordt de piep hoger naarmate het
toerental stijgt. Het lijkt wel een turbo maar die zit er niet op. Iemanad een idee?
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op het punt van
aanschaf 928 S4

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Robert, Het is redelijk simpel; Haal de radio uit de slede. Achterop de radio zit meestal een stukje tapeind of een tapgaatje
om aan massa te verbinden. Monteer hier een kabel aan. Wel even netjes met een AMP ringklemmetje en veerringetjes
voor het beste contact. Ik heb aardedraad genomen, zodat het evt. later eigenaars duidelijk zal zijn waar het voor is (aan
de kleurcodering). Gewoon 0, 75mm2 of zo. Start de auto en zoek een goed massapunt in de buurt van de radio. Als je de
kabel aan massa verbind zal je horen dat de piep weg is. Uiteindelijk heb ik de mijne naar het massapunt in de
zekeringkast geleid. Maak hem daar ook weer netjes vast. Als je een booster of versterker hebt moet je daar hetzelfde
mee doen. Bij sommige radio's kan het nog schelen dat je de buitenzijde van de tulpaansluitingen ook verbind met massa.
Die liggen in de radio ook aan massa.
Goed te horen dat je nog redelijk positief bent gebleven. Houden zo! Eerst dacht ik aan je probleem te horen dat het een
kwestie was van het schakelmechanisme onderaan de schakelpook. Maar als ik hoor dat je alleen kan schakelen met de
motor uit, vrees ik dat er meer aan de hand is. Kun je wel starten in versnelling met de koppeling ingedrukt? Het niet
kunnen schakelen tijdens het rijden duid er meestal op dat de synchro's hun beste tijd hebben gehad. Krijg je hem ook
niet in de achteruit -als de motor draait- als je de koppeling even op laat komen en dan weer intrapt? Misschien is je
koppeling aan vervanging toe. Maar als ik hoor dat er een nieuwe (gereviseerde) versnellingsbak onder is gegaan, kan het
ook zijn dat het niet de juiste bak is. OF (en dat zou mooi zijn) het schakelmechanisme staat niet goed afgesteld. Dit
mechanisme zit onderaan de schakelpook. Als je het leer en rubber naar boven schuift op de pook zul je een beetje
kunnen zien hoe het werkt. Er zitten 2 stangen aan verbonden. De ene is een duwstang en loopt naar voren, waar hij
vastzit met een balgewricht op de aandrijfashoes. Doordat hij zich hier tegenaan af kan zetten, kan de andere stang naar
achter de versnellingsbak indrukken. Afhankelijk van hoever hij in de bak wordt gedrukt (of uit de bak wordt getrokken) en
wordt gedraaid, wordt er een bepaalde versnelling ingezet. Dit is een redelijk precies systeem, dat vooraan en achteraan
op de stang kan worden versteld. De kom van het balgewricht is op de stang gemonteerd middels schroefdraad. Deze
wordt op de plaats gehouden door een blokkeermoer. Hiermee is dus de stang te verlengen/verkorten, waardoor hij
verder of minder ver in de bak gaat.
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Re: op het punt van Beste 928 liefhebbers! Ik sta op het punt om een hele mooie 928S4 uit 1990 aan te schaffen bij de firma Luitink in Niewer
aanschaf 928 S4
ter Aa. De auto ziet er goed uit en is door Visser Car Service in Hilversum bekeken en als goed/zeer goed bestempeld,
maar de boekjes ontbreken. Het is een Duitse import, dat is het enige dat bekend is. Mijn vraag wat is jullie mening over
Luitink en het bovenstaande verhaal. De auto heeft 113.000 km gelopen. Motor en lak ziet er goed uit, aan de electra
moet wel wat gedaan worden (ramen, schuifdak, spiegels, etc.) Een van de redenen waarom ik de 928 prefreer boven de
911 is de ruimte. Mijn zoontje van bijna 3 moet ook meekunnen, maar het blijkt dat zijn kinderzitje wel past achterin,
maar dat de heupriem niet past. Bestaat er ook een kinderzitje dat wel past?? Wie weet dit en waar kan ik die krijgen?
Anders moet de kleine man steeds voorin en dan wordt mijn vriendin boos... ;-) Ik hoor graag van jullie! Groet Eric

André

Re: op het punt van Hoi Eric, Laat me je allereerst complimenteren met je smaak. Een hele goede keuze! Luituink ken ik niet, dus daar kan ik je
aanschaf 928 S4
niets over zeggen. Het is in ieder geval een goede zaak dat je een keuring hebt laten doen, al is het niet echt door een 928
specialist. Zo te horen is het een goede auto. Het enige dat een beetje jammer is, is dat er geen boekjes meer bijzitten,
zeker omdat het om import gaat. Je hebt nu geen enkele garantie van de kilometerstand. En voor een Duitse auto van 16
jaar oud vind ik die een beetje laag. Maar uiteraard goed mogelijk. Het ontbreken van een onderhoudshistorie verplicht je
helaas wel tot het laten uitvoeren van een distributieriem wisseling. Want je weet niet of deze al is verwisselt en zo ja,
wanneer. 80.000km of 5 jaar wordt geadviseerd. Kenners adviseren 60.000km of 4 jaar. En als je het laat doen, dan is het
raadzaam om de waterpomp ook te laten vervangen. Het gebeurt vaak dat deze kapot gaat na het uitwisselen van de
distributieriem. Als onderhoudsboekjes ontbreken, is dat meestal niet zonder reden. Zit ook de “betriebshandleitung” er
niet bij? Hier kunnen eigenaren hun naam in schrijven. Het zou mooi zijn als je de vorige eigenaar zou kunnen spreken.

Math

Re: op het punt van Hallo Eric, Ik ken iemand die een poos geleden een origineel Porsche kinderzitje te koop had. Zal ik eens informeren?
aanschaf 928 S4
Overigens vind ik goed/zeer goed toch niet zo rijmen met diverse electrische zaken die het niet goed doen. Doen alle
motor-sensoren, dashboard, ABS, airbag, verlichting, injectiecomputer en ontsteking het dan wel goed/zeer goed?

Eric

Re: op het punt van Beste 928-fans, Dank voor al jullie advies. Veel van jullie dachten dat ik de auto al bij Luitink gekocht had, maar dat is niet
aanschaf 928 S4
zo. Ik stond op het punt.... Wel na lang beraad, inclusief jullie advies, heb ik besloten om niet de auto bij Luitink te kopen.
De vraagtekens rondom deze wagen waar te groot. Ook Jan Luitink, die ik overigens wel een hele geschikte kerel vind, was
het met mij eens en adviseerde me dan verder te kijken als mijn gevoel niet goed was. Vond ik wel eerlijk van hem. Welnu,
ik heb dus een andere 928S4 gekocht. Bij Witmer-) Nogmaals dank voor jullie reacties! mvg Eric

henrie

uitlaat

versiedatum: 06-01-2017

ik vroeg me af of de uitlaat van een s4 ook op een s2 past mijn eerste demper is zover versleten dat als je op de kickdown
gaat staan een benzine lucht in de auto ruikt iemand hier ervaring mee ?? groet henrie
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Ik heb twee optie codes die ik ondanks de uitgebreide lijst van Theo niet thuis kan brengen namelijk 587 en 850. Iemand
een idee?
onregelmatig
Goedenmorgen, Ik heb een s4 uit 1988. Heeft net een beurt gehad maar loopt stationair onregelmatig. Hij slaat niet af
stationair
maar valt af en toe weg om het daarna net weer op te pakken. Auto trilt ook bij stationair lopen. Motorrubbers vervangen
of iets anders? gr
distributie 928GT
Hallo allemaal, ik ben de distributieriem, waterpomp enz. aan het vervangen. Ik wacht nog op een blokkeerstift voor het
vliegwiel en dan kan ik weer verder. Nu heb ik een kleine lekkage achter het distributietandwiel aan passagierszijde. De
keerring wil ik vervangen. Zit dit tandwiel nu op een nokje op de nokkenas of niet? M.a.w. kan ik dit tandwiel zonder de
kleptiming te beiinvloeden verwijderen? Wie heeft ervaring? Moet ik de nieuwe keerring even met olie nat maken voor
montage? Groeten Bert
porsche 928, WOW! Wat een prachtige auto is dit, graag zou ik er in de toekomst een aan willen schaffen. Maar voordat ik dit zal doen wil ik
eerst de auto leren kennen zodat ik beter in kan schatten wat ik ga kopen. Oftewel, inlezen op het internet, inschatten wat
de jaarlijkse kosten zullen zijn, etc, etc. Voor al dit zal geschieden heb ik een simpele doch essentiele vraag. Ik ben namelijk
niet een klein persoon, om precies te zijn 1.95m. Mijn grote vrees dus: Kan ik comfertabel in deze auto zitten en rijden, of
is deze helaas te klein en zal ik kan ik het beter bij voorbaat opgeven. Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: porsche 928,
WOW!

versiedatum: 06-01-2017

Hallo, inderdaad prachtige auto. Neem er *geen* met sunroof als je 1, 95 bent. That's all. Hier vind je veel leesvoer ....
http://928gts.no-ip.info
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Re: porsche 928,
WOW!

bericht
Hallo, ik heb mij ondertussen wat ingelezen in, ik mag wel zeggen, phenomeen de Porsche 928. Theo, het is een genot om
te lezen hoe jij met zoveel enthousiasme over deze auto kan schrijven (ik neem aan dat jij de zelfde persoon bent?). Zoals
ik het nu kan inschatten kun je voor zo ongeveer 5000-12500 euro een exemplaar aanschaffen (+/- 20 jaar oud). Nu is er
een ding wat mij opviel, en dat is de onderhouds kosten. Keer op keer kom je opmerkingen tegen in de zin van: geld
verslindende put, ik heb me vergist in de hoge onderhouds kosten, etc. Ik moet zeggen dat ik wel geschrokken ben
hiervan. Ik heb niet veel concrete voorbeelden kunnen vinden van de kosten. Een hiervan was iemand die zijn 928 had
aangeschaft voor rond de 6000$. Verder had hij de onderhouds kosten gespecificeerd. Dit kwam er op neer dat voor 5 jaar
lang de kosten, puur voor onderhoud rond de 5000$ per jaar lagen (om daarna verkocht te worden). Is dit een geval van
dikke pech of lig dit geheel in de lijn van de verwachtingen? Een tweede punt, ik ben geen automonteur, verre van dat.
Een van de redenen om een dergelijke auto aan te schaffen is de hobby. Ik wil dus zelf aan de auto kunnen klussen en
haar techniek leren kennen en daarnaast als bijkomend effect de kosten enigzins te drukken. Mijn eigentijd kost geen geld
en die van de monteur wel, bovendien heb ik er (hopelijk) plezier in. Dat een monteur in een dag zou kunnnen doen waar
ik 3-4 dagen mee ploeter vind ik niet erg. Is dit een reele optie of is de techniek in deze auto te complex, de gereedschap
te specialistisch en kun je daarom te veel fouten maken? (bv. zou je de distributie riem zelf kun vervangen zonder te groot
risico?). Ik zou kunnen overwegen om ipv. een porsche 928 een 944 aan te schaffen. In mijn mening toch een enigzins
minder mooie auto dan de 928, maar het lijkt er op dat de kosten van deze lager liggen, beide in aanschaf en onderhoud
en daardoor meer haalbaar. Ik wil mijzelf niet in de financiele problemen helpen, het moet wel leuk blijven. Ik zou graag
van uw ervaringen horen en leren.

Johan

Sensor
distributieriem

Theo

Re: Sensor
distributieriem

Jullie als geen betere kenners van de Porsche 928 S4 van 1987 weten hem allang te vinden... Nu ik nog. Wie weet waar de
sensor is aangebracht die aangeeft dat de distributieriem spanning niet goed is? De riem is pas vervangen en nagesteld
maar na een kilometer of 10 gaat het lampje branden. De riemspanning is gechecked en OK. Mogelijk is de sensor niet
helemaal jofel meer. Alvast bedankt. Johan.
HI, de sensor door de riemspanning zit bij de spanner. De kabel maakt contact met chassis als de arm te ver uit slaat bij te
lage riemspanning. Je ziet het kabeltje lopen als je goed kijkt bij de afdek deksel aan de pass.zijde. Er zit een stekker,
misschien is die wat gammel. Niet mee doorrijden! Een te lage riemspanning is vragen om veel problemen... maar dat wist
je vast al. Theo

versiedatum: 06-01-2017
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Hallo allemaal, Ik werd zojuist gebeld door mijn garage die op dit moment bezig zijn met de afleverbeurt van mijn 928S4
uit '89 en zijn de schokbrekers voor vervangen door Koni's met hetzelfde artikelnummer als van het oude merk (naam
weet ik niet meer).Normaal zou dat moeten passen, maar nu blijkt dat de auto 4 a 5 centimenter hoger staat dan dat ie
stond, dus dat is geen gezicht. De garagen heeft geen idee hoe dan komt, omdat dit de schokbrekers zijn die Porsche
aanbeveelt voor dit type. Heeft iemand van jullie een idee wat het zou kunnen zijn? Koni is namelijk t/m 1 januari
gesloten, dus die kan ik het (nog) niet vragen. Ik hoor graag van jullie. Groet en alvast de beste wensen! Eric

Rob

Schokbrekers

Fausto

Eric, het is volkomen normaal dat als een 928 helemaal uit de veren getilt wordt, deze na weer neerzetten een paar
centimeter hoger staat. Nieuwe schokbrekers zal dit alleen maar versterken. Door gewoon een paar kilometer te rijden
komt de auto weer op de normale hoogte. LET OP: uitlijnen mag dus alleen na proefrit en de auto mag voor het uitlijnen
niet meer opgetild worden, de uitlijnbank moet daar dus geschikt voor zijn. Laat dit het liefst doen door iemand met 928
ervaring, het is een erg precies klusje. Succes, Rob.
Hoi Ik ben op zoek naar een Deur paneel rood leer bestuurders kant. Groetjes Fausto.

Deur paneel
gezocht rood leer
928
onderhouds kosten Michiel, ik rijdt nu 10 jaar lang 928 als mijn dagelijkse auto, ongeveer 10.000 km per jaar. Mijn eerste 928 een S2 uit 1985
928
heb ik 8 jaar gehad en er euro 25.000, -- aan uitgegeven, dus ruim euro 3.000, -- per jaar. Ik rijdt nu 2, 5 jaar een GTS uit
1992 en heb inmiddels euro 12.000, -- aan de auto uitgegeven. De GTS is absoluut een duurdere auto om te onderhouden.
Ik laat alles door een garage uitvoeren. Als je het onderhoud zelf kunt doen en alleen de onderdelen moet kopen kun je
grofweg de bovengenoemde kosten halveren. Mijn advies; koop een auto die in een zo goed mogelijke staat is ook al is hij
een paar duizend euro duurder. Dat betaald zich absoluut terug. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Succes met de aanschaf,
Klaas
Re: onderhouds
Hoi Klaas en Michiel. Ja, een 928 onderhouden kost wel wat. Op de eerste plaats moet helder zijn dat een slechte auto
kosten 928
kopen met achterstallig onderhoud een aanslag is op je budget. Maar als de auto echt goed is dan valt het reuze mee. Ik
geeft zo'n 1000 euro per jaar uit en daar gaat het best mee als je veel zelf kunt doen. Had een S4, heb nu sindskort een
GTS. Op mijn web staat een maintenance log in de TechMenu sectie. Onderschat de auto niet: hij is behoorlijk complex.
Maar als je wat hebt met techniek en handig bent dan kom je best een eind. Verder zijn er ook werkplaatsen die liefde
voor 928 hebben en tegen redelijke kosten herstellen of onderhouden. Ik kan wat aanbevelen in Limburg, waar ik woon.
Link naar mijn website: http://928gts.no-ip.info Tip: lees de buyers tips ook eens door en laat de auto keuren door iemand
die deskundig is. Anders koop je een money-pit.

klaas

Theo

versiedatum: 06-01-2017
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klaas

Re: onderhouds
kosten 928

Theo

eric

928 diagnose
interface op
aansluiting PC
geen vonk

eric

Re: geen vonk

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo Michel en Klaas, onderhoud aan een 928 is nagenoeg onbetaalbaar als je alles moet laten doen, de genoemde
bedragen vind ik persoonlijk wel erg hoog, de bedragen van Theo zijn voor mij reeler. Hij gaat er vanuit dat je bijna alles
zelf doet en onderdelen zo goedkoop mogelijk uit binnen en buitenland haalt, zelf doe ik dat ook en dan vind ik 928 (GT)
rijden tot nu toe heel betaalbaar. De grootste kostenpost aan autorijden is normaal de afschrijving en die kon over langere
tijd wel eens heel laag zijn. Natuurlijk moet je ook wat geluk hebben, als bijvoorbeeld een koelslang losschiet bij 250 km/u
en je merkt het even niet dan kost dat je hele motor. Iemand die echt geen sleutelervaring heeft kan ik niet aanraden om
aan een 928 alles zelf te doen, daar is hij echt te ingewikkeld voor en dat gaat dan ook niet goed. Zelf heb ik, met dank aan
Theo voor het werkplaatshandboek, een uitgebreide distributieriemwissel gedaan (incl. nieuwe waterpomp rollen,
spannerrevisie en pakkingen, materiaalkosten inclusief een stuk speciaalgereedschap van 75 euro in totaal 540 euro in
Duitsland), samen met een vervanging van een nokkenaskeerring die licht lekte. De dealer zal ongeveer het drievoudige
vragen denk ik. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit niet voor beginners te doen is, je moet echt iemand met enige
sleutelervaring erbij hebben en de technische gegevens uit een werkplaatshandboek. Zelfs de garage op de hoek van de
straat gaat gegarandeerd de mist in. Vergeet ook de brandstofkosten niet, hij zuipt als een tempelier. Ook de
betrouwbaarheid mag je natuurlijk niet vergelijken met moderne gewone auto's. Als je er een wilt kopen, laat hem toch
maar keuren en trek een behoorlijk bedrag uit om hem helemaal naar je zin te maken. Maar wat is een 928 toch
verslavend mooi en wat rijdt dat lekker, ik kan er uren mee bezig zijn terwijl ik er alleen voor hobby mee rijdt, Groetjes
Bert
Beste Bert, Vanuit jouw situatie gesproken heb je waarschijnlijk gelijk. Echter ik heb de GTS als mijn dagelijkse auto en dus
moet hij het altijd gewoon doen. Ik heb ook niet de tijd om naar onderdelen op zoek te gaan want dan zit ik zonder auto.
Ik laat dus alles door een garage doen en laat ook uit voorzorg onderdelen vervangen. Ik gebruik ook alleen nieuwe en
originele onderdelen. Dat verhoogd het kostenplaatje natuurlijk wel. Als je tweede hands onderdelen gebruikt, OEM of
onderdelen in de USA koopt ben je zeker goedkoper uit. Heb 6 maanden geleden 4 nokkenassen vervangen, met dat soort
reparaties schiet het kosten plaatje omhoog. Echter elke keer als ik mijn auto instap heb ik een glimlach op mijn gezicht. Al
10 jaar lang. Klaas
Wie is er geinteresseerd in een 928 diagnose systeem dat de 928 aansluit op de PC? Geschikt voor 928S4, GT, GTS. Het
project is nog niet klaar maar we zijn een heel eind gevorderd. Wie interesse heeft kan zich melden. Plaatjes en meer info
op mijn web. http://928gts.no-ip.info Theo
vorige week wilde mn 928 uit 85 niet meer starten.volgens de wegen wacht vonkte hij niet meer. de bdp sensor is goed,
wie weet raad?bvd eric
sinds vorige week loopt mijn s4 op 4poten. starten doet hij echter op 8 en na ong 10 sec valt hij terug naar 4 . wie heeft
advies voor mij. bvd eric
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Hallo Eric Je info is wat weinig maar je storing lijkt op een onderbroken bobine. Probeer te achter halen welke cilinders
weigeren Als het er twee zijn aan elke kant is het de ontsteking Doe voorzichtig met de bougiekabels en stekkers als deze
oud zijn, maak de stekkers op de verdelerkappen gangbaar met WD40 o.i.d. trek met 4 draaiende cilinders de stekkers een
voor een van de verdelerkap en kijk of de motor reageert. Dit is niet de beste methode maar wel de snelste. Je krijgt zo
geen opdonder van de ontsteking of hoog- uit een kleintje. Wij willen graag weten hoe dit afloopt Succes Maarten 928092

Theo

Re: geen vonk

Theo
eric

Re: geen vonk
Re: geen vonk

Maarten

Re: geen vonk

Hallo Eric, je auto is een s4 uit 98? Kijk eens bij de LH computer op het daaronder gemonteerde relais. Als daar een led aan
is, is het ontstekings monitoring systeem in werking en staat de auto in "limp-mode". Hij heeft dan de helft van de
ontsteking uitgeschakeld. Rood=1467, groen=2358. Op mijn web veel info hierover mbt troubleshooting. bv dit:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/4/MyTip460.htm gr Theo http://928gts.no-ip.info
correctie: lees: injectie deels uitgeschakeld ! Sorry. Theo
nog bedankt voor alle tips .het probleem was een kapotte relais in de zekeringskast, een met een rood en groen
lampje.mvg eric
Bedankt Theo voor je aanvullende info. Ik heb het verhaal op jouw website gelezen. Zeer nuttige tips, maakt los trekken
van kabels niet nodig. Maar verteld nog niet wat de storing is. Daarom wachten wij met smart op jouw diagnose
programma Kan jij mij zeggen waar die exhaust temp. sensors zitten. Ook in het manual kan ik ze niet vinden. Gr. Maarten

Theo

Re: geen vonk

theo

Armando

Fausto

Maarten, pag 28.75 van de manual. Daar staan ook test instructies. Bij de koppeling van spruitstuk en uitlaat buis dus. gr,
Theo http://928gts.no-ip.info
Re: geen vonk
ok, even wat exacter: ze zitten in de kop geschroeft ter hoogte van het uitlaat spruitstuk. Bij de eerdere modellen bij de
achterste cylinders, later (93?) zijn ze bij de voorlaatste cylinders geplaatst om zo een betere betrouwbaarheid te leveren
mbt temp meting. Theo http://928gts.no-ip.info
Automaat schakelt Hoi, Ik wil een 928 aanschaven uit 1980. Nu heeft hij een probleem met de auto.bak. Hij schakelt te laat. Is dit simpel te
te laat
verhelpen? (even de olie en filter in de bak vergeten). Oude bezitter van een P928S4, nu 14 jaar later wil ik er natuurlijk
weer 1....
Injectoren
Hallo alemaal Ik heb in mijn 928 bwj 1985 een nieuwe werkende moter in gelegd Nu blijkt dat de Injectoren geen stroom
krijgt Is het mogelijk Dat de stroom niet meer na behoren werkt, omdat deze 928 1 jaar lang stilgestaan heeft. Ik weet het
niet meer. Groetjes Fausto.

versiedatum: 06-01-2017
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lucht inlaat slangen Iemand een alternatief voor de luchtinlaat slangen hier in NL gevonden. Die van mijn GTS zijn gaan splijten en het isolatie
materiaal is brokkelig. Ik kan ze intapen maar staat toch minder fraai.
Re: lucht inlaat
Een tijdje geleden heb ik hier de vraag gesteld of er iemand was die een oplossing had voor een versleten luchtinlaat slang
slangen
voor een GTS. Na aardig wat reacties en zoeken op het rennlist forum heb ik een goede oplossing gevonden. Ik heb er een
word document met foto's van gemaakt wat een ieder bij mij die belangstelling heeft via de mail kan krijgen.

jeroen

luchtpomp

jeroen

bericht
Beste 928 fans, Het heeft even geduurd, maar dan eindelijk heb ik mijn 928S4 afgeleverd gekregen en ik moet jullie
zeggen: wat een auto! Ik ben er vandaag heen en weer mee naar Brussel geweest en het was, ondanks een 14km lange
file tussen A'dam en Utrecht, een waar genot. Wat rijdt zo'n auto mooi. Ik wil jullie bedanken voor al jullie (aankoop) tips
en verdere adviezen. Ik heb er veel aan gehad. Nu we het toch over advies hebben, waar kan ik een nieuw raamrubber
kopen (linker potier, onder waar het raam naar beneden gaat)? Is er sowieso een adres dat jullie aanbevelen voor
onderdelen? En last not but least, heb jullie nog een tip waar je goed (en niet te duur) je velgen kan laten stralen en
herstellen? Heb wat stoeprandschade aan twee velgen. Oke dat was het voor nu. Groet Eric

ik rij al tijden met een luchtpomp die de lucht alleen de inlaatbuis in blaast ipv via het vacuumgestuurde omkeerventiel
ook naar de cilindekoppen/uitlaatkanalen. Kan dit problemen opleveren? Ik heb de koppakkingen vervangen en laatst liep
de temperatuurmeter weer tot meer dan halverwege op. Wordt je toch zenuwachtig van. En wanneer krijgen we eens een
normale forum layout? Het forum van de plaatselijke solexclub is overzichtelijker... Maarja, wie gaat dit doen? je moet er
ook maar tijd voor hebben natuurlijk
riemspanningmeter ik zat laatst nog eens na te denken over het stellen van de distributieriemspanning, en het porsche gereedschap daarvoor.
en luchtpomp
Is het niet mogelijk met een gewicht op een glijstang en 2 steunpunten op de riem de doorbuiging te meten met een op
de stang bevestigde digitale schuifmaat? Het porsche gereedschap is geijkt met een of andere spiraalveer. De
zwaartekracht lijkt me betrouwbaarder en preciezer als ijkmedium. Bovendien lijkt het me belangrijker de riemspanning
om de 10.000km ongeveer goed te stellen, dan om de 50.000km heel precies. Ik heb riemen gezien die je centimeters op
en neer kon bewegen omdat ze nooit regelmatig nagesteld waren.
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riemspanningmeter
en luchtpomp

jeroen

bedankt voor je reactie Arnold. Ik had al mijn bedenkingen over dat idioot dure porsche tool, en stelde de riemspanning
Re:
riemspanningmeter tot nu toe gewoon op gevoel af. Maar dat tooltje van 50 euro wil ik ook wel hebben. Moet je dat in de USA bestellen? En
wat het forum betreft: ik heb meer verstand van motoren dan van computers. Het leek me dat er een soort
en luchtpomp
standaardprogramma bestaat op forums op te zetten, aangezien de meeste er precies hetzelfde uitzien. Misschien is het
niet zoveel werk om het op die manier op te zetten, maar zoals gezegd, ik heb er de ba.... verstand van.

Arnold

Re:
riemspanningmeter
en luchtpomp
vreemde storing

jeroen

jeroen

bericht
Jeroen, Je kunt allerlei wetenschappelijke oplossingen vinden om de distributieriem-spanning te meten.Je maakt het
alleen maar ingewikkeld! Koop zoals ik een simpel tooltje dat de spanning meet als de riem 90gr gedraaid is, zoals het
orginele Porsche tooltje. Dit tooltje is later vervangen door dat mooie klokje dat 600 dollar kost. Het orginele Porsche
tooltje is nagemaakt door ene Jay Kempf in de US. Dat werkt perfect en ik heb dit vergeleken met dat dure klokje. Meting
met mijn 50 euro tooltje was perfect!Dit tooltje is nog steeds te koop via Internet.Het kost je 10 min. om de spanning te
meten met koude motor en ik doe dit ieder jaar. Als je luchtpomp niet meer pompt in het uitlaatspruitstuk om de COwaarde te reduceren, kan je ook de pomp er wel aflaten.Ik dacht niet dat de lucht je motor koelt, alleen de uilaatgassen.
Ja, en wat de forum layout betreft, als je er niet tevreden mee bent;Doe er wat aan!!

Jeroen, Ik weet niet hoe goed jouw gevoel is, maar mijn gevoel vertrouw ik niet zo erg om de juiste riemspanning af te
stellen... Het tooltje is nu ook in Engeland te bestellen bij jdsporsche.com en je krijgt er een prachtige handleiding bij.
Succes! Arnold S2'86
hij loopt de erste 30 km goed, en begint dan over te slaan, af en toe doet een cilinder niet mee en gaat er een schok door
de auto. Vooral bij lage belasting 80-100km. boven de 120 wordt het weer iets minder. Laat hem een uur of 4 afkoelen en
alles ie weer OK. Ik heb al 1 bougie vervangen die zwarter was dan de rest, maar dit heeft niet geholpen. Hij heeft het op
benzine en lpg. 928s K-jetronic. Iemand enig idee?
Re: vreemde storing nieuwe bougies, slechts 50 km enig effect. nieuwe rotor plus verdelerkap geen effect. nieuwe bougiekabels: probleem
opgelost. Het was de langste bougiekabel naar rechter achtercilinder
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banden geluid

Ton Schall

Schokbrekers

Remco

Re: slangen

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo allemaal. Inmiddels heb ik enige merken en maten banden geprobeerd, maar heb er nog niet veel meer inzicht bij
overgehouden. Ik ben een fervent michelinrijder, (op mijn alfa romeo, ... maat 185x70/80 x 14) en had geen last van
bandenlawaai, en ook zeer belangrijk, onrond worden . Op de porsche 928 heb ik veel last van onrond, en vind ik het
bandenlawaai erg hinderlijk. Mijn gevoel zegt me dat deze fantastische auto daar geen last van hoeft te hebben. hoe is de
ervaring van jullie in deze, ?? Ik heb nieuwe veren/schokbrekers, en wiellagers gemonteerd. de porsche is van 1981. Zou
het vernieuwen van de draagarmrubbers hier wellicht verbetering geven, ? Of is het wellicht normaal bij een maat als
245x45x16, zoveel geluid ? Ik hoor geregeld opmerkingen als Michelin is ook niet meer wat het geweest is, ... proberen
van nieuwe banden gaat niet, de verkoper wil ze niet terugnemen wanneer ze niet bevallen, .... Graag reacties van
anderen hier, ... groet, Remco.
Hi Remco, even over je vraag over banden en geluid. Ja, de 1981 en ook de andere modellen hebben best veel last van
banden geruis. De harde ZR banden en weinig isolatie maken dat het afrol geluid vrij fors is. Niet de rubbers of
draagarmen, maar simpelweg het profiel geluid wordt doorgegeven via de armen op de carosserie en door het materiaal
heen. Zachte banden van zachte rubbers maken enorm verschil. Winterbanden bijvoorbeeld. Ik heb echt maanden
gedacht dat beide achterwiellagers versleten waren totdat ik de winterbanden monteerde. Meteen weg. Verder maken de
banden extra veel geluid als ze hol zijn gesleten door verkeerde spanning. Dat "cuppen" maakt alles nog erger. Ook een
goede afstelling van de caster, camber, en spoor is noodzakelijk anders slijten ze veel en scheef. Ook geluid wordt daar
een beetje door beinvloed. Maar primair is het toch echt de isolatie. Ik heb nu een GTS en dat is een behoorlijk verschil
met de S4. Isolatie van soms 2 cm dik. Dat helpt. Heb ook wel gehoord van mensen die rubbermatten in de schermen
hebben gemonteerd. gr, Theo 1992 928gts Midnight Blue http://928gts.jenniskens.livedsl.nl http://928gts.no-ip.info
Ik vervang binnenkort de schokbrekers en wil graag weten of één van jullie ervaring heeft met Bilstein schokbrekers onder
de 928(GTS). Ik weet ondertussen wel dat die wat harder zijn dan de standaard Koni's. Hebben ze een toegevoegde
waarde qua rij-eigenschappen? Ik hoor graag van jullie ervaring(en)! Mvrgr, Ton
Hallo allemaal, ... Klopt het dat er een dikke onderdrukslang loopt van zijkant warmteregelaar naar achterkant
gasklephuis? Op die plaats zit dan rechts een aansluiting (dun)die oa naar een doos loopt(zijkant gasklephuis, ) en een
doos van de luchtpomp ( voor extra lucht in uitlaat) ?En links een dunne vacuumslang voor vervroeging ontsteking?
Bovenop warmteregelaar zit ook een dikke slang die naar voet van gasklephuis, links ( gezien van voorkant auto naar
achterkant kijkend, ...) loopt, op een mondstuk, ? En dan loopt er nog een dunne slang beginnend bij stelschroef stationair
naar vacuumverlating, ? En aan achterkant -zusatzluftschieber, zie ik ook een tuit, die met een gaatje in het watewrhuis
uitkomt, ...(En bij mij is dichtgemaakt, ...) Hoort ook een slang op, waar gaat die heen? En dient wellicht voor ontluchting,
? groetjesmaar weer, Remco
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Nog even bij voor vorige mailtje over de aansluiting van de onderdrukslangen, ... het betreft een 928 S met K jetronic
brandstofsysteem van 1981. Klopt dit zo, ? Remco
hallo, kan een porsche 928 op lpg rijden zonder problemen (heb belastingvrije ui 1980). Voor de puristen, sorry, maar het
is nu eenmaal wat goedkoper... ziet iemand problemen ermee? grt. wouter
Na een paar weken geen gebruik start mijn Porsche 928 S4 uit 1991 niet meer. ik heb hem nu een paar maanden en
volgens de rekeningen is er de laaste vier/vijf jaren geen nieuwe accu gekocht. Daarom heb ik vandaag een nieuwe
aangeschaft. Nu heb ik twee linker handen, heb het toch voor elkaar gekregen om de accupolen los te koppelen, maar
krijg geen beweging in de accu. Om de een of andere reden zit hij muurvast. Zit er ergens een bevestigingspunt?
Hallo Wim, Hij zit gelukkig nog wel vast met een beugel op de bodem van de accubak. Als je langs de accu in de diepte
omlaag kijkt zie een moer die de beugel vast zet. Succes, Math
Wim, als je echt zo dubbel linkshandig uit bent gevoerd als dat ik zo lees, mag ik je dan adviseren om nog even langs de
kwik-fit of zo te rijden? Er is niets lastiger dan een accupool die losschiet bij 140 km/h op de linkse baan. Bij de kwik-fit
zullen ze de polen waarschijnlijk ook nog wel even insmeren met vaseline. En die handige beugel extra vastzetten…..

Dank jullie voor de handige tips voor een dubbele linkshandige. Overigens is het volgens mij zo dat als bij en rijdende auto
de accukabel los schiet er niets gebeurt. De benodigde stroom krijgt de auto toch van de dynamo?
accu
Hoi Wim, Zonder accu rondrijden is sterk af te raden. De accu stabiliseert namelijk de boord-spanning. Een piek in de
spanning kan fatale gevolgen hebben voor de injectie en ontstekings computer. Voor de prijs van die computertjes kun je
heel veel accu's kopen. Daarnaast zou een losse rode kabel wel eens tegen het metaal van de accubak (massa) kunnen
komen. Met een leuk vuurwerk vlak bij de tank ten gevolg ...
uitlijn gegevens
Ik ben op zoek naar de exacte uitlijn gegevens van een 928 S2 uit 1985. Heeft iemand deze toevallig? En heeft er iemand
gevraagd
ervaring met een 928 die niet rechtuit wil blijven rijden? Groet Joost
Re: uitlijn gegevens Beste Joost Bij elke goede uitlijn specialist zijn deze gegevens bekent maar het moet uitlijn-apparatuur zijn waarbij de auto
gevraagd
niet uit de veren hoeft. Het duurt minimaal 20 tot 30km voordat de rubbers weer gezet zijn. De kans dat uitlijnen helpt bij
jou probleem is klein. Je moet de rubbers van de draagarmen vervangen en die van de bevestiging van het stuurhuis. Voor
het vervangen van de bovenste draagarm rubbers zie het artikel in het porsche 928 clubblad. Voorts mogen je fuseekogels
geen speling hebben. En koop nieuwe voor-banden, ik durf te wedden dat deze schuin zijn afgesleten.
Re: uitlijn gegevens Beste Joost Ik vergat nog te melden dat de correcte wagen hoogte, grondspeling, belangrijk is voor een goed uitlijn
gevraagd
resultaat. Alle gegevens van de 928 kan je terug vinden op de cd workshop manual porsche 928 die aangeboden op deze
site bij vraag en aanbod, werkt goed.

versiedatum: 06-01-2017
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Hallo. Tijdens mijn gesleutel aan oudere porsche928 motoren viel me op dat de koppakkingen doorroesten, wat in dit
geval tot gevolg heeft dat het water vanuit de kop rechtstreeks naar beneden stroomt, ahw weglekt, en retour gaat. Het
gevolg is dat het erachterliggende gebied niet meer goed doorspoelt, en warm loopt. Ik kwam hierover aan het denken
tijdens een koppakkingvernieuwing, en er bij mij 2 identieke in de set waren gedaan, ( een heeeeele subtiele fout, ...Reinz
nb, met desastreuze gevolgen, ...!) waardoor de doorstroomgaten aan de ene zijde achter, en de andere zijde (cijl 5-6-7-8)
aan de voorzijde, wat me niet goed leek, (wat later ook zo bleek, ....). De doorstroomgaten moeten bij beiden achteraan
zitten, (bij koppp huis dus.)!! De flow gaat dan eerst helemaal door de kop, en vervolgens via cyl 4 en 8 terug, dwars door
het blok. Ik heb het hier over de 4500/4700 cc motor, maar denk dat het met de overigen hetzelfde is. Wellicht ligt hier
het antwoord voor diegenen, bij wie de motor om onverklaarbare redenen heet loopt, ... remedie dus (altijd ) 2 nieuwe
koppakkingen monteren. Mijn ervaring is dat dit het snelst gaat met de motor uit de auto, .... groetjes maar weer, Remco
928S/1981
928 op speurders te Beste Porsche 928 bezitters, op speurders onder klassiekers staat een paarse 928 uit 1980 te koop op LPG. Hij vraagt 5900.
koop
Ik heb interesse in deze auto maar vraag mij af of hij bij jullie bekend is en of jullie dit een betrouwbare auto vinden. Dank
Frans
stuurhuis
Heeft iemand een gebruikt stuurhuis voor een 928s4 uit 1988 zonder geen speling of olie lekkage. Het mag natuurlijk ook
een gereviseerde zijn. mvrgr
Advies of hulp
Hallo, Ik ben sinds kort in het bezit van 928s, bj 1978. Dit is een echte opknapper, motorisch wel te verstaan. Daarom zoek
ik iemand die mij Advies of Hulp hierbij kan verlenen. Email; morientess@hotmail.com
startmotor
hheeemmm ja een vonken regen achterin en alles in je dashboard gefrituurd lijkt me geen goed idee maar ik heb een
vraag iemand bekend met dat de startmoter begint te joelenen denk een omruil start moter of niet ik hoor het graag
groeten uit nijverdal enigste 928s
Re: startmotor
Hallo Henry Voor je een andere startmotor koopt controleer eerst je contactslotschakelaar en de bedrading. Ik neem aan
dat je met joelenen het mee blijven draaien van de startmotor bedoelt na het starten. Anders graag een wat betere
omschijving van je probleem. Startmotortjes voor een 928 zijn niet goedkoop. Voor wie onderdelen zoekt voor de 928 kan
op Ebay bijna alles vinden maar ook in nederland is veel te koop in de vrije handel probeer maar eens www.H-base.nl en
tik je kenteken in . Dit zijn bruto prijzen en met de juiste bedrijfskleding aan is 30% korting zeker mogelijk. Groeten
Maarten
Welke olie voor
Hallo, welke olie kan ik het beste in een 928 van bouwjaar 1978 gooien ? 10 of 15 w40 ?
1978 928
Autorai
Wie weet of wij als Porsche eigenaren toegang krijgen tot de stand van Porsche op de Autorai. In het verleden was de
stand altijd slechts toegangkelijk voor genodigden. Groeten Bert

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Hallo Robert Injectors kan je bij een bosch-servicedienst laten reinigen en gezien het aantal kan je vragen om een
kwantum korting.
Hallo, mijn aut bak met hydr.sper is defekt. Nu kan ik een aut bak van een GTS van '93 overnemen. Mijn vraag: kan dit
probleemloos.
Vanmorgen stopten de ruiten wisser motor voor en achter spontaan. Er staat spanning op de schakelaars en op de
motoren en ik kan me niet voorstellen dat beide op hetzelfde moment stuk gaan. Heeft er iemand hetzelfde bij de hand
gehad of weet iemand wat dit kan zijn
Hi, welke auto, welk jaar? Theo http://928gts.no-ip.info
het is een S2 uit 1984
928S 1984
Wie heeft er geen last van dat de Bosch "Hammer" te duur is voor hobby gebruik? Als iemand een probleem met zijn auto
heeft en eens een PC gebaseerd diagnose systeem wil kopen of eens proberen dan hoor ik dat graag.
http://jenniskens.livedsl.nl http://jenniskens.livedsl.nl/diag/Diag.htm
Hallo, Voor mijn 928 S uit 1985 zoek ik: - Uitlaat (alle delen) - Raamrubber (rechts) - Voorruit bovenzijde bescherming
(zwarte rand) - Speakers - Remblokken Weet iemand een goede site of heb je dit liggen... elk bericht wordt op prijs
gesteld. Bedankt! Groet IS
Hallo, Ik heb een uitlaat gevonden via EBAY. Speciaal voor de 928 S2, 2-4 weken levertijd en 650 EUR. Een hoop geld maar
dan heb je een uitlaat in 3 delen, splinternieuw. Ideeen? Slim / Te duur / Kwaliteit? Groet IS Verbeek
Ik heb hierover al eerder een vraag gesteld maar het probleem is nog niet opgelost. Lampje van distributieriemspanning
gaat na ongeveer 6 km branden. Riem is nagespannen en nagemeten maar lampje gaat na ongeveer 6km steeds branden.
Wie weet er een snelle manier om gewoon het lampje uit te schakelen. Betreft een 928 S4 uit 1987. Alvast bedankt voor
het meedenken.
Johan: gruwel!. Als je het niet kunt vinden haal je het lampje eruit: aaarrgh. Nee he.... %$#^@#@%#$ Doe een goede
diagnose. Stel vast of de sender inderdaad het signaal geeft. Maak een verbinding met een testlampje. Maakt de spanner
kontakt, dan is er een groot probleem met riemspanning en moet je dat oplossen. Desnoods gaat de spanner eraf voor
revisie. Je wilt je mooie auto toch niet aan gort rijden... of wel? Theo http://jenniskens.livedsl.nl
Halle beste mensen even een paar vraagjes, 1)
Not een vraagje.. 3)
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Braster: ABS en RDK hebben niets met elkaar van doen. ABS moet gewoon werken. Anders wordt het storing zoeken. Heb
je diagnose tools? (kijk eens op mijn website voor onze PC based 928 diag tool). RDK zou een slechte sensor kunnen zijn in
de velg. Je hebt wel velgen met sensoren? Temp: 85 a 90C is normaal. Hij mag niet in het rood komen. Bij hoge snelheden
moet het amper wat stijgen. Heb je de louvre er nog in (voor in de neus) en staat die wel helemaal open? Werkt die
netjes? Oliedruk: twee mogelijkheden: los contact in de dash (vervelend, moet dus open) of een los contact aan de sensor
bij de olie filter. De digi dash kan de sensor ook uitlezen, digitaal, dus je kunt vaststellen waar je probleem ontstaat....
Theo http://jenniskens.livedsl.nl
Ik heb de juiste velgen met druk sensoren onder de auto zitten, echter van één velg is de zwarte omlijsting er af (moet
voor de weking niks uit maken). Aan het begin van de storing gaf het digitale dashboard een melding dat het rechts achter
was allen weet ik niet of dit de ABS of RDK storing bedroeg? Op dit moment geeft hij dit niet meer aan. Laatst op een weg
met klinkers begon de storing van m.b.t het RDK aan/uit te gaan.. ? Theo waar kan ik de storingen m.b.t de olie druk
sensor uitlaten lezen en hoe hoog zijn de kosten hier van? PS heb veel gehad aan jou tips op je site echt ongeloofelijk wat
een overload aan info, echter m.b.t RDK stond alleen een doorverbinding om het systeem uit te schakelen.
Nee de temp is 100 graden bij normaal gebruik, de actiefe aero dynamica werk wel, te minste bij stilstand. Als de motor
draaid met de radiator vinnen uit dan staan de roosters dicht, echter zodra de motor warm wordt en de vinnen aanslaan
gaan de rooster ook open. Wat ik kan doen is de rooster fixeren zodat deze altijd openstaan? Of wellicht een nieuwe
warmtewisselaar er in laten zetten? Zeg het maar..
Braster, waar woon je ergens? Mail me even. Wij hebben een diagnose tool gemaakt waarmee je gedrag van de sensors
kunt uitlezen en volgen. Zowel ABS als RDK. Rijden over slecht wegdek-> RDK errors? Klinkt als los contact. Velgen: twee
druk sensors in de wielvelg (binnenin) zijn de opnemers. Een Hf sender boven de naaf gemonteerd is de pickup van het
signaal. Gezien het gedrag zou ik eerst alle stekker verbindingen na-lopen. Temp: 100C op het instrument is hoog, maar
weet je zeker dat je instrument niet te hoog aangeeft? Hier staat de instrument manual:
http://www.fdrnet.de/pdf/diagnose.pdf Louvre openzetten? Veel mensen doen dat. Simpelweg handmatig open zetten
en dan de zekering eruit halen. Als je niet goed verder komt dan is zoeken met een laser thermometer een optie. Een dicht
zittende radiator kan oorzaak zijn, lucht gevangen in de leidingen of holtes van het koelsysteem, slecht werkende
waterpomp, vuil of gel-vorming in het koelsysteem (verkeerde vloeistoffen gemengd)... kortom: van alles mogelijk. Stel
eerst vast of het wel een probleem is. gr Theo http://jenniskens.livedsl.nl
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Theo ten eerste bedankt voor je snelle respons: Ik woon in Heerhugowaard (tegen alkmaar aan). Zelf denk ik dat het
koelingsprobleem te maken heeft met het feit dat het rooster alleen opengaan als de vinnen aanslaan, ik denk niet dat de
overige problemen een rol spelen, kan jij wellicht doorgeven welke zekering dit systeem aanstuurt dan wel uitzet, dan kan
ik kijken of dat verschil uit maakt. Voor de overige probleem zal ik de computer moeten laten uitlezen. De auto staat in
wildervank bij mijn ouder ik ga aanstaand weekend er heen, dan zit ik vlak bij een specialist in peize wellicht dat deze mijn
verder kan helpen. Ik hoor het van je.
hi Braster, volgens mij nr 23. hier een directe link, my 1988 http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/FuseRelais.htm Rest je
ABS/RDK probleem. Ik woon in het mooie zuidoosten van het land... net wat ver weg vrees ik. Laat maar horen hoe ik kan
helpen. Theo
Heb ik onder de nokkenashuizen een nieuwe pakking gedaan, de ouden lekten/zweetten, ...begint na 14 dagen droog de
zaak opnieuw, beginnend bij het oliekanaal, ...(en dus druppels op uitlaatspruitstuk, .....) Is dit een heikel punt bij de
4700cc motoren, ? (928S) En voor Braster, .... ik heb eens geschreven dat ik bij oude koppakkingen scheuren/gaten heb
zien ontstaan met lekstromen in de koeling tot gevolg. Koppakkingen horen gesloten te zijn, zodat de koelvloeistof
helemaal van pomp naar achter loopt door het blok, dan (alleen achteraan !!!! ) omhoog, dan door de koppen weer naar
voren. Bij een poreus geworden koppakking vindt dit niet plaats, maar ontstaat kortsluiting, de spoeling, (en dus de
koeling)is dan onvoldoende, en steeds te hete motor. Remedie is 2 nieuwe koppakkingen. groetjes hier, ... Remco
Heb 2 jaar geleden een 928 S4 uit '88 gekocht. Tot nu toe geen problemen. Alleen nu start-ie niet 's ochtends, motor slaat
niet aan. Als-ie een tijdje in de zon heeft gestaan start hij wél! En dan loopt de motor ook meteen goed. Accu is nieuw.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen?
Hi, je moet de temp2 sensor van de auto eens nameten. Die vertelt de computers (ezk/lh) dat de motor koud is. Hij start
slecht als die verkeerde info geeft. Maar opwarmen in de zon lijkt me weinig helpen. Verder is te lage druk in het
brandstof systeem een potentieel probleem. Probeer eens heel kort starten totdat de brandstofpomp is gestopen en dan
meteen weer starten. Dan is er zeker goede druk in het systeem. Als dit goed is en ie verder goed loopt moet je echt
concentreren op de temp sensor. Het zou echter ook kunnen dat de ecu's niet goed reageren op het signaal. Een defect in
de ecu? Theo http://928gts.no-ip.info
Beste allemaal, Wat is waar bij aanschaf van een 928. Ik kan er eentje uit '83 aanschaffen voor 6-7 mille, soms nog minder,
maar ook eentje uit 1989 voor 15 mille. Welke prijs is een redelijke richtprijs waarbij het mij vooral gaat om technische
betrouwbaarheid en wat zijn dan nog veilige kilometerstanden? Hoe lang moet de wagen meegaan zonder al te grote
problemen? dank
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Op mijn 928 (1978 4, 5L) heeft 1 van de vorige eigenaren ooit stootstrips gemonteerd zoals op de 4, 7S maar heeft
nagelaten ze te spuiten. Ik wil ze eigenlijk liever eraf halen dan spuiten. Dan heb ik wel gaatjes in de carroserie, Hoe kan ik
die het beste weer dichtmaken (aluminium)?
koude start
Hi Theo, uiteindelijk bleek het "koude" startprobleem "gewoon" te liggen aan een los relais van de brandstofpomp! Valt
dus mee gelukkig, hij start en rijdt weer als een zonnetje. Bedankt voor je reaktie.
Re: koude start
hi Ido, da's mooi. Weer een sharl in het water ;-) Er is iemand in de US die bij ongeveer de helft van alle problemen zegt:
RELAY ! Krijgt ie weer eens gelijk. Success met je auto! cu Theo http://jenniskens.livedsl.nl
waarschuwingslam Ik heb een 928 automatic uit '79 met een apart probleem, die ik waarschijnlijk zelf heb veroorzaakt. Een paar dagen
pjes, warning lights geleden heb ik overdag op mijn werk de stadlichten laten branden, na de werkdag had de accu geen startcapaciteit meer.
Mbv startkabels de auto weer aan de gang gekregen, echter alle waarschuwingslampjes bleven branden. Ik heb daarna de
accu de hele nacht aan een lader gehangen om de accu weer op te laden. De volgende ochtend starte hij perfect, alleen
nog steeds alle lampjes aan. Op aanraden van een kennis heb ik daarna de massa draad van de accu voor een paar uur
losgehaald. De ochtend daarna leek alles goed te gaan, bij draaiende motor ging alles uit behalve de remlichtcontrole,
zoals het hoort. In de middag bleef helaas weer heel de kerstboom branden. Wat ik heb gecontroleerd: alle zekeringen(
O.k.) laadspanning (o.k.). Als leek lijkt mij dat de "central warning unit" geen signaal krijgt dat de motor draait. Dit
probleem is daarvoor nooit voorgekomen. Iemand een idee?
waarschuwingslam hoi Michel Je start spanning is te laag. groeten maarten
pjes, warning lights
psd
gister begon tijdens het rijden het psd uitgeschakeld lampje te branden.Dit gaat gepaard met een licht gezoem, wie heeft
advies=
Re: psd
Eric, PSD lampje betekent waarschijnlijk dat de controller een fout heeft gedetecteerd. Luister waar het zoem geluid
vandaan komt. Mogelijk links achter onder het wiel scherm. Zo ja, wiel eraf, scherm openmaken, en eens kijken of je wel
vloeistof erin hebt. Ken je de werking van de PSD? Theo http://928gts.no-ip.info
Re: psd
hoi Theo, ben niet helemaal bekend met de werking.Waar ik wel achter ben gekomen is dat de leiding van de pomp, naar
de onderkant van de auto is afgbroken, want hij lekte ook olie.Het reservoir was leeg, ik reeds een andere leiding
besteld.Mijn grootste zorg is, als dit voorval ook gevolgscade kan hebben voor het differentieel. bvd eric
Re: psd

versiedatum: 06-01-2017

Hoi Eric, mail me anders even. Een probleem is dat de PSD pomp overleden kan zijn door de ontbrekende vloeistof. Hoe
kan de leiding los gekomend zijn? Ik denk dat je stap voor stap weer moet opbouwen of een werkende unit moet zien te
kopen., Theo
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snelheidsmeter/km Van de eek bleef mijn snelheidsmeter ineens op nul staan, nadat ik een afstandbediening voor de deurontgrendeling had
teller
gemonteerd (heeft er volgens mij niets me te maken). De navigatie geeft wel snelheid aan vande tacho, maar de digitale
kmteller en de snelheidsmeter niets. Ik heb nog gekeken of ik iets had geraakt, maar ik vond niets in de dradenbrei. Wie
weet wat dit zou kunnen zijn?
claxondeel stuur
Hallo, mijn eerste S4 uit 1990. Is bij deze uitvoering het claxongedeelte van het stuur altijd plastic? Ik dacht dat er ook van
leer waren. Iemand een idee of en waar deze te vinden zijn? Groeten Aryan
Koplamp sproeier Beste allemaal, net mijn voorbumper van steenslag ontdaan en daarbij ook twee nieuwe koplampsproeiers gemonteerd.
richter
Nu is er alleen een bekende dure porsche tool voor nodig om deze goed te richten. Heeft iemand deze en kan ik hem
lenen of is er een andere oplossing? Thanx Robert Groningen 1994 GTS
ABS lampje
Fijn dit soort vragen neer te kunnen leggen bij de echte kenners. De vraag is simpel. Het ABS lampje van mijn mooie 928
S4 uit 1987 brand. Nu moet er gezocht gaan worden naar de oorzaak maar.... wie heeft de apparatuur in huis om het
defect in het ABS circuit op te sporen. Ik heb begrepen dat er iemand in Klaaswaal deze mogelijkheid heeft maar wie is die
iemand? Of zijn er nog andere suggesties om eea zelf te regelen. Alvast bedankt voor het meedenken. de auto moet
namelijk gekeurd worden en gaat dat op deze manier niet redden denk ik. Groetjes, Johan.
Re: ABS lampje

Bas Klick

Parts voor 928S4
1991
wouter botermans 928 bj 1986 met
500 pk

Theo
Rob

Johan, met een tester kun je niet veel beeiken. De diag mogelijkheden van de 1987 s4 zijn beperkt. Het beste is een scope
eraan hangen als je die hebt (of iemand kent), of op de gok vervangen. Misschien eerst een deugdelijke visuele inspectie
van de sensors en connectoren. Ook die op de ecu wil wel eens rottig doen. Theo http://928gts.no-ip.info
Waar o waar kopen jullie luchtfilter en bougies? Is er een goed on line adres? Gr. Bas

Beste 928-club leden, Ik een 928 te koop. Er stond in de advertentie dat het een van de 600 speciale overgangsmodellen
was die een v8 met 500 pk hebben. Ik kon echter op internet niet zo snel iets vinden van dit model. Wat kan u mij
vertellen over dit model? Daarnaast zou ik u willen vragen wie een goede technische aankoopcontrole van een 928 kan
uitvoeren. Vriendelijke groeten, Wouter
Re: 928 bj 1986 met Wouter, geen 500pk. Daarvoor moet aardig wat worden verbouwd aan de motor. Ik weet ook niets van speciale
500 pk
uitvoeringen ..... ik geloof het niet. Keuringen: kijk op mijn website bij links. Theo hrrp://928gts.no-ip.info
stationair
In maart heeft mijn 928 S4 uit 1987 de garage gezien voor APK en enig onderhoud. Naast controle van de ontsteking,
onregelmatig
bedrading, sensoren, cylinderdruk en staat van de injectoren, is geen primaire reden gevonden waarom de motor warm
lopende motor
wat onregelmatig draait. Behalve dat mogelijk enige koolaanslag in de cylinders de ontsteking nadelig kan beinvloeden
waarom soms een cylinder wordt overgeslagen!? Heeft iemand hier ervaring mee?

versiedatum: 06-01-2017

Pagina 94 van 288

Discussies oude forum
alias
Maarten

onderwerp
Re: stationair
onregelmatig
lopende motor

bericht
Ja, bij mij was het een kapotte bougiekabel. Nu is de kern van deze kabel van koper, dat gaat dus niet stuk maar de isolatie
wel. Je kan dat kontroleren met de plantenspuit en water. Benevel alle bougie-kabels en verdelerkappen met draaiende
motor als de motor hier op reageerd is je kabel-isolatie verrot. Een orgineel setje is een beetje duur. De doppen en
stekkers zijn afschroefbaar en indien nodig heb ik een adres die de juiste kabel-set kan leveren. groeten Maarten

Rob

Re: stationair
onregelmatig
lopende motor
aanjager probleem

Maarten, bedankt voor je reactie. De ontsteking en ook de bougiekabels zijn reeds doorgemeten; 2 bleken verrot en zijn
vervangen. (duur!) Ook bleek de rotor en verdelerkap in orde. (dat kan soms ook het probleem zijn) Ik denk toch ook aan
de stationair regelklep of een defecte sensor!? Maar het is me nog steeds niet duidelijk.
In elke willekeurige stand gaat de aanjager van mijn 928s4 uit '88 soms ineens op volle kracht blazen. Na een paar
seconden gaat-ie weer over op normaal. Na een tijdje begint-ie weer. Zo gaat het de hele tijd door. Iemand een idee??

ido

Theo

henrie
Theo

henrie

Ad

Theo

Re: aanjager
probleem

Het klinkt erg naar het "magic blower syndrome", iets typisch van de 928. Oorzaak is het weerstandblok in de luchtstroom
van dan de aanjager. Dat wordt heet, en dan schakelt een beveiliging in die de motor op volle kracht zet. Lees hier
verder... http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/0/MyTip003.htm en
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/2/MyTip259.htm gr, Theo, http://928gts.no-ip.info
stofhoes aandrijfas hey ik moet voor de apk een aandrijfas hoes vervangen is dit zelf te doen of heb je speciaal gereedschap nodig bvd henrie
Re: stofhoes
aandrijfas

Henri, geen speciaal gereedschap, wel redelijk wat werk. Je kunt het doen zonder de wielmoer eraf te halen, en dat helpt
want die zit soms erg vast. Op mijn website staat een procedure. CV joint boots heet dat,
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/T_DriveTrain.htm groet Theo http://jenniskens.livedsl.nl
Re: stofhoes
heeyy theo bedankt voor je tips .het ging in mijn geval makelijker om de hele aan drijf as te demonteren want de borg ring
te monteren en te demonteren viel nog niet mee de rest ging wel makelijk op de centrale moer na sjezuss wat zit zon
aandrijfas
moer vast zeg een pijp van een meter er op en knal los, maar hij is weer goedgekeurd en weer een 928 ervaring rijker en
nog steeds veel plezier aan de auto groeten henrie
snelheidsmeter
Mijn snelheidsmeter is er ineens mee opgehouden de snelheid te meten. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? De
pulsgever bij de versn.bak of de zender bij de snelheidsmeter? En is die pulsgever bij de versn.bak gemakkelijk te
vervangen?
Re: snelheidsmeter Ad, welke auto, welk bouwjaar. Een bekend probleem is het breken van het tandwieltje in de klok. Veel werk om te
herstellen en het tandwieltje is lastig te krijgen. Let op: er zijn verschillende wieltjes in omloop die niet passen. Kennis van
me had dat ooit eens. Helaas dus verkeerde tandwieltje gekregen. Hier een link naar de procedure.
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip306.htm Oorzaak kan overigens ook het ontbrekende signaal zijn.
Soms zit de opnemer in de differentieel, soms wordt de ABS sensor gebruikt. gr Theo
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motor wissel

Constant

benzine + trilling

andré

Re: benzine +
trilling
Re: benzine +
trilling
Brandstof pomp

Constant
Erik

André
André
Theo

joop

Frans van Garrel
theo

bericht
Mijn 928 4, 5L heeft een lekke koppakking. Nou zou ik de koppakking kunnen vervangen met alles wat daarbij komt kijken
maar ik zou ook een ander blok er in kunnen leggen. Genoeg te koop. Past een 4, 7 L S motor ook? Hoe zit dat met de
aansluitingen en computers? Mijn auto heeft een handbak en de motor die ik op het oog heb komt ook uit ene auto met
handbak.
Ik heb 2 vragen: - is het verantwoord om in mijn 928 S (1981) euro 95 te tanken, evt. onder toevoeging van
loodvervanger? - is het mogelijk dat er trilling/vibratie onstaat als gevolg van een niet met olie gevulde stuurbekr. pomp
(bij rechtuit rijden op snelweg)? Graag jullie reacties.
Constant, Ik heb ooit een lijstje gehad van mijn dealer over het tanken van benzine. Ik heb het op mijn website gezet. Kijk
maar op http://www.2bs1.com/928/index.htm onder de kop "diversen"
André, bedankt voor je reactie en de verwijzing naar je site! Mooie site trouwens.

Afgelopen week ben ik spontaan stil komen te staan met mijn S4 uit '87. Na wat speurwerk bleek dat de brandstof pomp
geen voeding meer kreeg. Nou heb ik ondertussen al het relais gecontroleerd en deze is in orde, maar wordt niet
bekrachtigt. Weet er iemand waar dit relais door wordt aangestuurd? Gebeurt dit door de computer en, zo ja, is het te
repareren?? Groeten, Erik Snijders
Re: Brandstof pomp Eric, hij wordt bekrachtigd door het X-relay en deze door het contact. Check eerst zekering 42.

Re: Brandstof pomp Eric, nog even voor de duidelijkheid (zie onder) Het X relais is gemerkt met "IV". Zie https://www.928gt.com/t8788fuse.aspx
Re: Brandstof pomp Hi Eric, helaas is er meer den de zekering en de relais. Als beiden ok zijn (relais is een simpel 53 type die je kunt
uitwisselen met bv horn). De pomp of de ecy kunnen stuk zijn. Haal het pomp relais eruit en verbind de contacten door
(15 met 87). Loopt de pomp dan, dan is er een redelijke kans dat de LH computer hem niet meer aanstuurt. Bekend
probleem vrees ik. Mail me als je meer weet. Ik kan revisie van de LH ecu voor je regelen. gr Theo
http://jenniskens.livedsl.nl
automatische bak weet iemand wat het kan zijn als de automatische bak rammelt, en of dat een dure reparatie is, als de auto in vrij staan en
rammelt
je geeft gas loopt ie ook een centimeter vooruit. rijdt verder goed maar bij het starten en stationar lopen hoor je het vaak
goed net of er een warmte plaatje loszit maar het komt echt uit de automatische bak het betreft een 928 uit 1980 ik 4400
cc ik hoop dat iemand me kan vertellen wat er aan te doen valt
Porsche 928 S3 bj Is er iemand die wat meer kan vertellen (problemen etc.) over de 928 S3 32v uit '87. Het is een van de laatste 928 van het
87
oude type dat is gemaakt.
Porsche 928 S3 bj Wat is je vraag precies? Theo hrrp://928gts.jenniskens.eu
87
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Arnold

Re: Lekkend
stuurhuis

Aryan
jp

Ad

bericht
Beste allemaal, na een fantastische avond GENESIS in de arena, een krakend geluid bij sturen op de terugweg en verlies
van de bekrachtiging. Bij inspectie, vloeistof reservoir leeg hetgeen ik terugvond in de rubbers naast het stuurhuis. In USA
kost een gereviseerd stuurhuis 400-500$, in NL geinformeerd en hier ben ik €900 minimaal kwijt. Iemand een alternatief?

Robert, Ik heb net mijn lekkende stuurhuis voorzien van een setje nieuwe seals.Voor 100 euries ben je de man en als je
een beetje handig bent kan je dat zelf ook. Anders heb je nog www.powersteering.nl Als je clublid bent verschijnt mijn
artikelje hierover in het volgende clubblad.
verwarmde
Beste mensen, Wie kan mij helpen aan een tweede hands verwarmde sproeier voor de ruitenwisser? De vorige eigenaar
sproeier
heeft de bedrading vanaf de sproeier (bijrijderzijde) afgeknipt... Alvast dank,
motorwissel van 4.5 ik heb ook mijn 4.5 voor een 4.7 van een 928S verwisseld. alles past. Ik weet niet meer welke computer ik gebruikt heb,
naar 4.7S tips?
maar alle aansluitingen zijn hetzelfde. wel allebei mechanische injectie. Laatst trouwens ook nog de koppakkingen van de
4.7 vervangen .*((&^%klus.
Re: motorwissel van Wegens motorschade ga ik mijn 4.5 liter (handbakmotor) wisselen voor een 4.7S (handbakmotor). Kan iemand wat tips
4.5 naar 4.7S tips? geven over wat wel en wat vooral niet moet gebeuren?

van de poel

onderdelen

henrie

onbalans

Maarten

homokinetenlernstunde

versiedatum: 06-01-2017

Wie kan mij helpen aan een rechter achterlicht unit en een rechter deur strip (allebei aan de passagiers kant) Alvast
bedankt voor je reactie
ik heb een aantal weken geleden de rechteraandrijfas hoes vervangen maar heb nu een onbelans in de auto met na me bij
170 km/u trilt de hele wagen kan het zijn dat de homokneet maar op 1 manier op de steek as hoort ivm met onbelans bvd
henrie
Homokineten kunnen geen onbalans veroorzaken. Daarvoor is de straal te klein. Wel kunnen zij trilling veroorzaken. Dit
kan door slijtage of beschadiging van de kogelkooi veroorzaakt worden. Vooral bij demontage kan de kogelkooi beschadigt
worden door gebruik van een hamer of een verkeerde trekker. De kogelkooi zorgt er voor dat de kogels goed in lijn liggen
en ook onder belasting een trilings vrije overbrenging mogelijk maakt. Slijtage in de kogelbanen is tot een zekere grens
normaal en geeft geen trilling. Als U bij 80 km/U in een flauwe bocht gas geeft en dan een brom hoort is Uw homokineet
in de binnenbocht versleten. Hoort U een brom zonder gas te geven is Uw lager in de buitenbocht versleten (voor en of
achter). Mocht U lichte slijtage in Uw homokineet hebben dan kunt u de brom sterk verminderen door de kogelkooi 1
kogel te verplaatsen of de linker met de rechter homokineet aan de wiel zijde, te verwisselen. De slijtage aan de
homokineten is bij afremmen op de motor vele-malen minder als bij het optrekken, vandaar. Belangrijk is ook het juiste
vet en de juiste hoeveelheid, te veel vet geeft een hoge warmte ontwikkeling wat het vet weer pis dun maakt. Dit alles heb
ik uitgetest en bewezen. Vragen staat vrij. Groeten Maarten.
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Dagelijkse
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Re: Dagelijkse
bruikbaarheid
Porsche 928

Theo

joop
Rob

Maarten
Iwan Verbroekken

bericht
Sinds kort maakt mijn 928 S4 uit 1991 lawaai bij het (scherp) sturen naar links en naar rechts. Ik heb de indruk dat het
minder wordt als de auto een tijdje gereden heeft. Ik heb de auto sinds januari dit jaar en uit oude rekeningen blijkt dat
het stuurhuis vier jaar geleden (10.000 km) vervangen is. Wie weet wat er aan zou kunnen mankeren en wat de mogelijke
oplossing is?
Wim, Geluiden uit het stuurhuis als de auto stilstaat en je aan het stuur draait? Check niveau in reservoir en kijk of er
luchtbellen bij de olie zitten. Door lucht in het systeem door mogelijk lekkende zuigerstangseals of te weunig olie in
reservoir krijg je van die kreunende geluiden.Als er veel olie achter de stofhoezen zit weet je dat de seals lekken. Een
stuurhuisrevisie is dan de oplossing. Als je geen olie verliest zit het probleem in de pomp. Die is ook te reviseren. Sterkte!
Arnold S2 '86 (met zelf gereviseerd stuuhuis)
Hallo, Recentelijk ben ik mij aan het orienteren op de aanschaf van een 928. Ik zou graag willen weten of een Porsche 928
geschikt is voor "dagelijks" gebruik. Ik rij ongeveer tussen de 8000-10.000 km per jaar. Ook zou ik graag willen weten waar
ik op moet letten als ik een 928 ga bekijken. Groet Arnoud
Arnoud, een 928 is een bijzondere auto. Niet de aller zuinigste, maar daarvoor wel een fraaie sportauto. 10k per jaar is
geen enkel probleem mits je auto in orde is. Koop een auto die niet al teveel gelopen heeft, maar 100k is voro een 928
niet bezwaarlijk. Koop er eentje met historie en laat een inspectie doen door iemand die de 928 *goed* kent. Niet een
willekeurige garage. Op mijn website staat een hele boel advies en dingen waarop je moet letten. Ik zou een 1987 of
jonger kopen, maar ben bevooroordeeld. :) lees hier... http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/BuyerTips.htm Gr Theo
http://jenniskens.livedsl.nl of http://928gts.jenniskens.eu

waar is de accu?

hoi mischien rare vraag maar ik heb een 928 bj 1980 met een lege accu, alleen ik kan de accu nergens vinden weet iemand
waar deze is geplaatst bij deze auto? bedankt
Re: waar is de accu? Joop, dat is helemaal geen rare vraag. Je hebt grote kans de accu achterin te vinden: open achterklep, haal de mat
achterin weg, verwijder het deksel om bij het reservewiel te komen, verwijder het reservewiel, open het deksel onderin de
reservewiel ruimte en dan kan het niet missen! Succes. Rob
deutsch
Voor diegene die zijn duits weer eens wil oppoetsen is dit een leuke link met 928 reparaturanleitungen en spat zuivere
foto's. http://wiki.pff-online.de/index.php/Kategorie: Reparaturanleitungen_928 vrgr Maarten
Onderdeel onder de Hallo, ik heb een 928 uit 1982 (géén S-model). Ik vraag me af of onder de bumper dat zwarte onderdeel van kunststof,
bumper...
waarvan ik de naam even niet weet, ook op mijn model hoort? Het zit daar voor tegen steenslag enzo. Ik zag namelijk
twee S-modellen die dat wel hadden. Alvast bedankt voor de reactie. ps iemand nog een tip waar ik een set nieuwe
rubbers kan halen voor de 928? Wil hem binnenkort laten spuiten.
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bericht
Sinds kort ben ik aan het rijden met een 928s uit 1982 die ongeveer 6 jaar heeft stilgestaan, we hebben de nodige
onderhoudswerkzaamheden aan deze auto verricht en hij loopt werkelijk prima, op een klein probleempje na. Koude start
geen probleem, wanneer de auto heet is dus bijvoorbeeld na 10 minuten stilstand na een lange rit, starten geen
probleem. Maar na bijvoorbeeld 2 a 3 uur stilstand, dus de motor is wel afgekoeld maar nog niet steenkoud start de
motor moeilijk zodanig dat ik de accu bijna moet leegstarten om het spul aan de praat te krijgen.Kent iemand dit
probleem en veel belangrijker, wat kan ik eraan doen. Dank voor de aandacht.
928s
ik heb nog maar net een 928s '84 aangekocht en steeds heb ik terug problemen met starten. electriciteits problemen voor
benzinetoevoer
de benzinepomp. er zit nu reeds een nieuwe benzinepomp in en na 3 dagen terug niet kunnen starten. soms doet hij het,
soms niet. nieuwe 'relais' (nr 53)voor de benzinepomp gemonteerd, dan reed hij terug een dag. volgende dag terug niets.
terug nieuwe relais gemonteerd, maar dat helpt nu ook al niet meer. wat nu ?
928 marktplaats
Hallo Op markplaats staat een 928 voor een leuke prijs te koop. Wie kent de historie van deze auto? Mijn omgeving
kenteken FK-51-ZP adviseerd mij van deze auto af te blijven omdat hij volgens de rdw website al 6 jaar geen apk heeft? Zelf heb ik (nog) geen
porsche ervaring dus ik ben benieuwd wat jullie met ervaring mij adviseren. Alvast bedankt! Bert
Re: 928 marktplaats Hoi Bert Ben je zelf een goede sleutelaar?
kenteken FK-51-ZP

Bert

Re: 928 marktplaats Hoi Maarten en de rest van de lezers, Zelf heb ik nog geen ervaring met sleutelen aan auto's. Dit wil ik graag leren. Wat ik
kenteken FK-51-ZP op deze lees is dat er veel problemen met de 928 in de bedrading zit. Aangezien ik een technische opleiding heb gevolgt
denk/hoop ik dat ik wel een eind kan komen. Ik ga ervanuit dat jij in het bezit bent van een 928, als ik zo vrij mag zijn
hoeveel geld geef jij uit aan je porsche om hem op de weg te houden? Iemand heeft mij een verteld dat als je een porsche
koopt je zelfde bedrag als de aankoopbedrag moet reserveren voor het onderhoud. Herken jij dit? Mvg, Bert

Bert Vellen

928 vier pitter

versiedatum: 06-01-2017

Vanavond ben ik lekker aan het rijden met mijn GT, trek een keer lekker door tot 6000 toeren en ineens houdt de auto in
en loopt nog maar op 4 pitten. Even later wel weer op 8. Vervolgens trek ik nog een keer door en weer maar 4 pitten.
Alleen blijft hij nu op 4 pitten lopen. Gelukkig was ik bijna thuis. Wat kan dit zijn ? Bobine kapot? Groetjes Bert928GT
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bericht
hoi Bert Ik heb de mijne bijna 10 jaar. Zelf ben ik eerste automonteur met diverse specialiteiten en toch leer ik nog steeds
bij. Het lijkt wel of het ontwikkelteam van Porsche alles wat ze wisten in deze bak hebben gedouwd. Gelukkig is er een
vrijwel onbegrensde hoeveelheid informatie te vinden, vooral de amerikanen zijn gek op 928. Er zijn zelfs bedrijven daar
die alleen maar 928 parts verkopen. Ik heb daar motorsteunen gekocht en ben die nu aan het inbouwen. Door de
modulaire opbouw van de auto is sleutelen een waar genot, een opel kadet is moeilijker. Er zijn veel gebruikte onderdelen
te koop van mensen die hun 928 slachten. Een bedrag per jaar is moelijk maar bij mij schat ik het op 300 euro. Dit lijkt laag
maar ik doe alles zelf. En ik begon met een goede!!!!!!!!! Een GOEDE 928 minimaal S4, is zeer zeldzaam. Bij de meeste
bedrijven waar je iets wil laten doen springen de dollartekens gelijk in de ogen dus doe het zelf. Neem een 928 kenner
mee naar je nog aan te kopen auto. Ik zelf doe dat niet meer heb teveel leed gezien. Nog een wijze les ter afsluiting, een
auto slijt van stilstaan meer als een auto die regelmatig wordt gebruikt. groeten Maarten Lidno. 928092

Maarten

Re: 928 vier pitter

Bert Vellen

Re: 928 vier pitter

Walter

Re: 928 vier pitter

Theo

Re: 928 vier pitter

Hoi Bert928GT Laat je auto diagnostiseren of koop de diagnose set van Theo en repareer het zelf. Rij zomin mogelijk met
de auto en ontkoppel de batterij niet, dit voorkomt het wissen van de error-codes. Zonder deze procedure kan het
random vervangen van onderdelen een dure grap worden. Alhoewel er zijn dan wel weer meer onderdelen voor de 2e
hands-markt beschikbaar. Een goede diagnose hoeft ook bij de dealer niet duur te zijn is dit wel het geval dan heeft dat
bedrijf waarschijnlijk 10 managers op kantoor zitten en 1 aankomend-monteur op de werkplaatsvloer staan. Pas op met
slepen, de eventuele automaat krijgt dan geen smering door de oliepomp van de bak. Volg de instructies in het
driversmanual. Voor een handbak maakt het niet uit groeten Maarten no 928092
Hallo allemaal, het probleem van het op vier pitten lopen is inmiddels opgelost n.a.v. een tip van Remco. Ik heb de
verdelerkappen van binnen goed schoongemaakt en speciaal de centrale pennetjes die door een veerje op de rotor
gedrukt worden. Verliest zo'n pennetje kontakt door oxidatie of een vuiltje dan ben je meteen vier pitten kwijt. Ook de
kabelkontakten van verdelerkap naar bobine heb ik goed ontvet. Iets om op te letten bij een beurt is het stof dat vanuit de
distributieruimte toch in de verdelerkappen komt (effe schoonmaken en ontvetten). Mijn resultaat is een motor die
mooier loopt dan ooit. Afgelopen winter had ik de boel al open voor een uitgebreide riemwissel maar toen zijn me die
kontaktjes in de verdelerkappen niet opgevallen. De tool van Theo ga ik ook nog wel eens nodig hebben, nuttige
investering voor de doe het zelver. Groeten Bert (928GT Black)
mijn 4.5 uit 1978 heeft een tikkend geluid bij warme motor. als hij koud is hoor je helemaal niets..ik heb net de
waterpomp, distributie, olie en ontsteking laten vervangen. plus motor reiniging. Is in dit geval de olie te dun of ? MVGR
Walter
Walter, welke olie heb je er in gedaan? Wat is de oliedruk bij koude en warme motor? Tikken kan naturlijk vanalles zijn.
Probeer het te lokaliseren. Mogelijk tikken de kleppen stoters. gr theo http://928gts.jenniskens.eu
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Re: Onregelmatig
lopen.

Erik

Theo

Lefty

Dennis

Theo

maarten

bericht
Wie kan mij helpen. Stationair draaien is geen probleem. Tussen de 800 en 1900 loopt er een cilinder niet mee en het lijkt
erop dat er na de 2000 duizend tpm geen probleem meer is. De injectoren zijn ultrasoon gereinigd en getest dus daar zou
het probleem niet meer aan mogen liggen. Bij het uitwisselen van een bougie veranderd er niets. Groetjes Marc.

Marc, heb je compressie test gedaan? Zeker dat de bougiekabel, bougie, verdeler ok zijn? Is de ontsteking ok, maar
misschien de injector aansturing defect? (1 kant 12v, andere kant wordt door de ecu gestuurd. gr Theo
http://jenniskens.livedsl.nl
chassis nummers
Kan iemand mij vertellen of er lijsten zijn met chassisnummer en bijbehorende motorennummers en waar ik ze kan
vindne. Van de 91l heb ik ze wel, maar ik ben nu op zoek naar de 'matching numbers' van de 928, dit i.v.m. eventuele
aankoop 928. Bij voorbaat dank Erik (911 bwj. 1968)
Re: chassis
Hi, er is een boekje van Jorg Austin, dat is zeker de moeite om te kopen. Staat alles in. verder kun je hier eens kijken:
nummers
http://www.928s4vr.com/ Volgens mij ook op de site van Arthur van Dijk, maar die lijkt off-line. gr Theo
http://jenniskens.livedsl.nl
Ik wil een s4 en
Beste liefhebbers, Heel erg graag wil ik een s4 hebben tussen de 7 en 10 000 euro vanaf 1989 ( vanwege de board
weet er nix van :(
computer ) alleen ben ik heel erg benieuwd waar ik op MOET letten bij de aanschaf en OF 7000 euro realistisch is voor een
goede betrouwbare s4 ???? ik kan zelf niet zo heel veel doen, behalve olie verversen en boegies vervangen.. En ik ben
benieuwd wat het onderhoud nou kost van zo, n wagen ??? ik hoop dat jullie me hiermee verder kunnen helpen ! Groet
Lefty
Automaat schakelt Hallo Porscheliefhebbers, Sinds enige tijd heb ik een Porsche 928 Tobacco-Metallic uit 1980. Ik genoot er echt van. Maar
niet meer
na vandaag is de pret voorbij. Ik reed van een benzinestation naar een stoplicht en hoorde ik enkele kling en klang en
stond voor het stoplicht stil. De automaat schakelt niet meer (ook is het auxiliary air pump paar dagen daarvoor stuk
gegaan, mogelijk verband?). Als ik de motor start, kan hij vanaf 'P' in al zijn versnellingen heen maar niet terug. Hij gaat
dan terug tot 'D' en voor de 'R' blokkeert hij. Auto uitschakelen. Dan kan hij weer in de 'R' en 'P'. Auto starten, naar 'R', dan
hoor ik hem beetje wrijven/metaalslippen. Als ik hem in de 'D' zet hoor ik niets, doet ook niets. Daarna kan hij dan weer
niet meer in de 'R' en moet de auto uitschakelen om hem in de 'R' en 'P' te krijgen. Wat is er exact mis? Ik verwacht een
prijzige reparatie en stel alle informatie zeer op prijs.
Re: Automaat
Dennis, dat klinkt niet goed. Zet de auto omhoog, check de olie stand met draaiende motor. Als die goed is, laat dan de
schakelt niet meer olie uit de automaat en bekijk die eens goed. Als ie zwart is en stinkt, dan moet je de pan eraf halen. Ligt daar gruis is dan
vrees ik dat je bak flink schade heeft (specialistenwerk). Kijk ook eens goed naar de kabel van de hendel naar de bak. gr
theo http://928gts.jenniskens.eu
Re: Automaat
Dennis In vraag en aanbod van deze site staat een automaatbak te koop voor weinig misschien iets voor jou. vrgr Maarten
schakelt niet meer

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Wie weet een goede 928 (S4 of GT) te koop? Welke Porsche-specialist heeft veel ervaring met deze auto (i.v.m.
aankoopkeuring)?
Ik lees op diverse plaatsne op porscheforum.nl verhalen over de handbak van de 928. Dat het een NO GO is en dat je die
binnen een paar maanden "er uit blaast" als het kan samen met de torquetube die " er uit knalt" en zo. Wat is hiervan
waar? BIk heb nu de motor eruit liggen voor diverse werkzaamheden en zou dus nu de torquetube gemakkelijk eruit
kunnen halen om de lagers te vervangen (zie: http://www.nichols.nu/tip814.htm). Zijn er mensen waarbij bak en
torquetube de geest gegeven hebben op de beschreven heftige wijze?
Hallo allemaal, Ik ben met een 928 automaat uit '86 bezig (oud model)en probeer hem weer goed draaiend te krijgen. De
auto heeft echter 9 maanden stilgestaan en met behulp van startkabels hebben we de auto weer aan de praat gekregen
(accu is stuk). Nu is echter het probleem dat met een warme motor hij niet meer wil starten. De startmotor maakt een
slag en stopt er dan weer mee, soms hoor je een tikkend geluid! Van alles geprobeerd, andere startkabels + hulp auto etc.
maar geen reactie. Alle dashboard instrumenten doen het ook niet maar de rest van de electronica wel. Graag jullie
reactie. mvrgr, Frans
Frans, heb je de accu ondertussen vervangen met een nieuwe/goede? (Lang)zonder batterij de motor laten draaien
schaadt de altenator (hoe heet dat ding in het nederlands?). Gr. Aryan
Hoi Aryan, Bedankt voor je reactie. Heeft de Alternator ook invloed op de startmotor en het dashboard? Alle andere
electronica (stoelen, radio, verlichting) doen het wel met startkabels. Gr, Frans
Hoi Frans, Een goede alternator en een goede accu is noodzakelijk voor een goede stroomvoorziening voor alle functies.
Jouw beschrijving duidt op onderbroken stroomvoorziening of zwakke accu, dus ik zou als eerste een goede accu plaatsen.
Daarna zou ik het centrale electrische bord (voeteneind passagierszijde)schoonmaken met electronicareiniger; alle
zekeringen controleren en indien nodig vervangen (eigenlijk is direct vervangen beter, want ik heb ook zekeringen gehad
die er wel goed uitzagen maar het niet goed deden). Vervolgens de pootes van alle relais schoonmaken en terugplaatsen.
Tot slot zou ik de grondcontactpunten schoonmaken. Indien nog geen effect...dan de kabel naar de startmotor testen en
eventueel de startmotor testen. Maar ik denk dat je met een goede/nieuwe accu en nieuwe zekeringen je probleem
oplost. Succes! Gr. Aryan
A. Broeders, je mailde me, maar ik kan je niet via email bereiken... alles wordt geblokkeerd. Theo
na het schoonspuiten van de motor van mijn s4 blijven de koel ventilatoren lopen, wie weet wat hier aan de hand is bvd
eric
Eric, de motoren worden door de power stage op de bumper aangestuurd. Wissel die even indien mogelijk. je kunt ook
kijken of ze aangestuurd worden. Trek de stekker van de fresh-air-controller er eens af. Blijven ze dan lopen, dan is de
powerstage defect. Pin 2, 6, 7 op de power stage zijn de aansturing. gr Theo http://928gts.jenniskens.eu
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Remco
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bericht
hoi Theo, bedoel je de ronde stekker, als ik die uittrek is het stil(contact aan)en als ik op de knop van de motorkap
verlichting druk beginnen ze weer te lopen, rara
Eric, probeer bij de controller under de afdekking bij de pass.stoel de twee stekkers eens te trekken. Blijft ie dan ook
lopen? De motorkap schakelaar is een veiligheids feature. Dat hoort zo :-) Kijk, als je de ronde stekker trekt haal je ook de
spanning eraf. Is een aardig idee als ze dan stoppen ... Je moet de aansturing lostrekken. groet Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Nu ik de torquetube uit de auto heb is het wellicht ene idee om oliekeerringen en inputshaft lager te vervangen aan de
bak. Iemand enig idee of dit kan met de bak in de auto? Een een aanwijzing welke onderdelen het zijn is ook welkom.
Bijvoorbeeld de nummers op de tekening van de workshopmanual. Mijn auto is uit 1978.
Ad, dit is van een 1988, maar misschien helpt het je op weg: http://members.rennlist.com/v1uhoh/torque2.htm gr Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Over van alles heb ik lopen piekeren, en geprobeerd, om erachter te komen wat nu echt de oorzaak is van dat wisselend
stationair lopen bij mijn 928S (1981) met K-jetronic. Er blijken veel onderdelen verdacht, (door ouderdom, )die me bij
vervanging/schoonmaken enz aanvankelijk het idee gaven, hehe gevonden, (warmteregelaar-kouderegelaar, lekkend
relais voor airco, valse lucht, hard geworden vacuummembranen, niets van dat alles is de echte oorzaak. Die blijkt te zijn
een wiebelende gasklep, als gevolg van slijtage in de gleuf, waar het kogellagertje van de gasklep loopt in de plaat,
waaraan de gaskabel is bevestigd, samen met alles daaromheen. De gasklepplaat met lagertje heeft een aanslag tegen
een stelboutje die geschroefd zit in de voet van het cylindrische huis, -(die tikt in, en geeft daardoor speling, wordt maw
niet meer krachtig tegen de stop gedrukt, want wordt dan gestopt door de gasklep zelf in zijn behuizing.) - en wordt daar
naartoe gedwongen door een spiraalveer. De tweede plaat (met de gleuf, waarin het lagertje van de eerste loopt, ..),
wordt ook door een veer teruggeduwd. Deze veren worden moe, vuil erbij, en slijtage, maakt dat het minder soepel loopt,
enz kortom ook deze 2e plaat heeft weinig dwang meer om stevig tegen het kogellagertje aan te drukken, maar heeft
neiging om te blijven hangen aan het eind. Deze slappe druk tegen het kogellagertje maakt het de gasklep mogelijk om
een heeeeeel klein beetje zich te openen, en/of weer te sluiten, nl gelijk aan de dwars-speling van het lagertje in de gleuf,
... Bij mij gaf deze minieme speling(0, 6 mm?)een toerenwisseling van ongeveer 200 omw. /min. Toen ik een veer heb
bevestigd aan de gasklepplaat, om hem krachtiger te laten sluiten was het euvel eindelijk verholpen. De zuigkracht bij
stationair is zo groot, dat dat de klep doet bewegen, en wel zo dat bij stijgend toerental hij meer sluit, vervolgens valt het
toerental, de druk daalt boven de gasklep, en die trekt zichzelf daardoor weer open, motortoerental stijgt weer, klep gaat
weer dicht enz, .... Iets meer dwang aanbrengen op de gasklep, om te sluiten, (middels een lange slappe veer, ...)doet het
euvel verdwijnen. groetjes allemaal, Remco 928 S

Pagina 103 van 288

Discussies oude forum
alias
Eric

onderwerp
prijzen 928

bericht
Dames en heren liefhebbers van de 928. Als trotse rijder van een 928S4 ('89) moet ik iets aan jullie kwijt. Wat ik niet
begrijp is dat de markt voor deze fantastische sportwagen door notabene 928 rijders zelf kapot wordt gemaakt door
achtelijk lage prijzen te vragen voor hun auto. Echt Porsche onwaardige prijzen. Natuurlijk weet ik wel dat de
onderhoudskosten voor deze auto hoog zijn en dat daarom de prijzen lager liggen dan bijvoorbeeld een 968 (hoe is het
mogelijk!), maar toch gaat deze vlieger niet op. Een Ferrari V12 is ook een stuk duurder in onderhoud dan een V8, maar
zijn in aanschaf over het algemeen toch een stuk duurder. Schijnbaar vinden we het wel normaal dat een GTS snel al de
helft of meer duurder is dan een late S4 of GT terwijl dat niet echt wordt waargemaakt door de auto zelf (daarvoor liggen
de prestaties te dichtbij zijn voorgangers). Dus ik zou het bestuur en de club willen vragen om advertenties voor auto's die
worden aangeboden voor een 'vriendenprijs' (€5000!!)' te verwijderen, die verpesten het alleen maar voor de rest.... en
het aanzien van de fantastische 928. Ben benieuwd hoe andere 928 bezitters hierover denken.

Constant

Re: prijzen 928

Eric, Ik verbaas me idd ook al langere tijd over de soms zeer lage prijzen van 928's. Dit zal ook naar mijn mening te maken
hebben met de hoge onderhoudskosten maar ook met aantallen. Ik denk echter dat de markt zichzelf reguleert. De echte
liefhebber geeft zich rekenschap van de hogere kosten en heeft het geld beschikbaar en er voor over om zijn auto rijdend
en in goede staat te houden. Degene die uit is op een koopje, geen geld (over) heeft voor (achterstallig) onderhoud en
denkt voor 3 a 4 K een perfecte 928 te kunnen kopen waar geen kosten aan komen, komt bedrogen uit. Deze lieden laten
de auto ongebruikt staan of gaan de onderdelen verkopen, wanneer er een dure reparatie op komst is. Om een lang
verhaal kort te maken; veel auto's zullen uit het straatbeeld verdwijnen en uiteindelijk blijven alleen de exemplaren over
die door de eigenaren gekoesterd worden. Dit zal de prijzen ten goede komen. Maar ik ben met wel met je eens dat
verkopende bezitters niet te laag zouden moeten insteken qua prijs.

versiedatum: 06-01-2017
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Ik heet Peter, woon in Westzaan, ben 41 jaar oud en ben nu 8 dagen de trotse bezitter van een 928 S uit 1980. Om even
op Eric en Constant hun berichten in te haken: ik ben zo iemand die voor 3.000 Euro een 928 heeft gekocht, het is echter
geen mooie S4. Matzwart, geen tussendempers dus asociaal loeiharde uitlaat, gehobbyde S4 kont, geen bekleding
achterbak, kortom een echte hardrockers kar, 928 mist enkel nog een grote ‘Satan Rules’ sticker op de kont om bad-ass
imago compleet te maken, ik ben echter geen hardrocker dus heb ‘werk aan de winkel’. De auto is voor een 27 jarige
dame behoorlijk hard, maar heeft natuurlijk wel gebreken… De 2de versnelling is pas goed bruikbaar na 1 km gereden te
hebben (synchromesh?) en de auto rijdt nogal schokkerig tussen 1200-2000 toeren. Dat wist ik toen ik de auto kocht, ik
heb voor de koop offertes aangevraagd voor een bakrevisie of een S4 vervangingsbak (die schijnt 1:1 uitwisselbaar en veel
beter te zijn) en ben me dus bewust van toekomstige kosten. Voorlopig is de 928 nog niet mijn dagelijkse vervoermiddel
en heb ik dus de tijd om e.e.a. op te knappen. Concoursstaat zal ze nooit worden, een goed rijdbare classic wel. Ik wil wel
al het werk (dat zonder een brug kan) zelf doen, gewoon een hobby. Door de kosten over een paar maanden uit te
spreiden is deze fantastische auto voor mij mogelijk. Ik had ook kunnen sparen voor een knappe S4, dat is echter volgens
mijn (bescheiden en onervaren) mening geen auto voor een dhz’er meer. De 928 ongebruikt laten staan of in onderdelen
verkopen is in ieder geval niet mijn doel… Ik zal waarschijnlijk regelmatig hier technisch advies vragen, ik hoop dat er voor
een ‘low-budget’ maar zeer enthousiaste 928 eigenaar / zelf sleutelaar / wtb’er als ik ben dan ook hier wel een ‘plekje’ is
(zo niet, 1 mailtje is genoeg). Tot nog toe gerepareerd: -raam bestuurderskant enigszins werkend gekregen (nieuwe
draden getrokken), laatste 5 cm moet ik hem met de hand meeduwen, tandheugel niet helemaal fris meer, van het raam
aan de passagierskant is de motor levensloos: ik zoek dus een set raammotoren en bedrade schakelaars, heeft iemand
hier op het forum iets bruikbaars liggen? -richtingaanwijzer links achter: gisteren 3 uur de draadboom gevolgd en steeds
aarde/spanning gemeten, ik kon de storing niet vinden en heb uiteindelijk maar een nieuwe draad getrokken van de S31
uitgang (zekeringen circuit board gelicht) naar achteren + nieuwe aarde draad, knipperlicht werkt in ied

peter visser

Re: Even
voorstellen!

En dan nu de rest van het berricht: knipperlicht werkt in ieder geval weer goed. -schokkerig rijden: alle bougiekabels zijn
door een vorige eigenaar ingetaped, daar verwacht ik dus in ieder geval een mogelijke oorzaak voor stotteren bij lage
toeren (stationair toerental is wel constant, Remco dankjewel voor inzicht in gasklep werking!) en pittige problemen als er
straks gepekeld wordt. Ik bestel deze week een set Magnecor 8, 5 mm kabels (hele goede ervaringen mee in vorige auto’s)
in USA, als hier op het forum mensen zijn die die ook willen, stuur mij een mailtje, scheelt weer in de verzendkosten ($165
incl. verzending is a very good price sir @ this exchange rate, haha). -verder gezocht: complete bekleding achterbak, liefst
blauw. Zo, het is wel een heel verhaal geworden… ik verheug mij op technische tips en informatie uitwisseling hier,
groetjes, Peter

versiedatum: 06-01-2017
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ik moet toch wel even iets kwijt.... een 928 is niet bijzonder duur in onderhoud. In brandstof verbruik, ok, maar als de auto
goed onderhouden is dan heb je regulier niet zo veel werk. Tuurlijk kosten de parts meer en gaat overal een paar liter
meer in. Dat is ook te verwachten. De meeste kosten liggen in slijtage en achterstallig onderhoud (uitgestelde reparaties
heet dat bij mij). Als je op je gemak elk ding aanpakt is het allemaal best te herstellen tegen redelijke kosten. Koop je voor
weinig een project-auto, dan versleutel je een deel van de winst aan de auto. Koop je een perfecte auto dan betaal je dat
ook. Voor een paar duizend euro kun je veel sleutelen :) Behalve dat het je een leuke hobby geeft is het een geweldige
auto om mee te rijden. Ik heb nu een GTS en ook daar zit hier en daar nog een probleempje. Dat vind ik ook niet erg.
Anders had ik een nieuwe auto gekocht. gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu

Remco

reparatieprijzen

i, wil ik ook nog iets opmerken, .. ga er vanuit dat porsche-onderdelen NIET beter zijn dan andere merken -onderdelen.
Wel is zo dat een product duurder is wanneer er(relatief) maar weinig van gemaakt worden, de ontwikkelingskosten
amper/niet terugverdiend, (66 000 x 928), en de wijze van bouwen bij Porsche, ... (indachtig
levensduur/topkwaliteit/reparabel) Een te repareren/demontabel onderdeel is meestal een duurdere constructie, door
schroeven/bouten enz, dan een dichtgefelsd, weggooiproduct. Onze 928-s zijn volbloed- ingenieursproducten, zeer
complex, en heel gedetailleerd in elk onderdeel op zich. het leuke gevolg hiervan is dat veel onderdelen zeer goedkoop
gerepareerd kunnen worden, wat te verkiezen is boven de aankoop van een ander oud onderdeel. bv de
ruitenwissermotor heeft speling op zijn aandrijfasje, wat bij elke omkeerbeweging een harde klik geeft, ... velen zoeken
dan een andere (oude)motor.Maar dat hoeft bij Porsche dus niet. Schroef het deksel er af, sla de beide busjes er uit, ga
naar een winkel voor lagers, vraag 2 nieuwe sinterbusjes, (buitendiam rond 14 binnen rond 10mm)sla die er in en het
euvel is verholpen . kosten 1, 80 per busje. Zo heb ik de dynamo /startmotor enz voorzien van nieuwe lagers en
koolborstels, kosten ongeveer 22 euro en een middag sleutelplezier. tussenaslagers (3x ) 60 euro ongeveer voor in de
aandrijfbuis, ...(schakelwagen). bij 150 000 mag je aannemen dat de lagers -op- zijn. vernieuw, rijd niet door tot de auto
stuk is, en de kosten daardoor wellicht hoger, .. Op die manier ben ik met Theo eens, de Porsche is niet zo duur, .. Voor
niet-sleutelaars ligt dat natuurlijk anders, zij worden geconfronteerd met telkens weer nieuwe problemen, wat ze moeten
laten doen, wat op het laatst te duur wordt, ze haken af, en auto staat, en wordt verkocht. Omdat alleen weer een
geoefend sleutelaar zo'n wagen aandurft, (zelf doen spaart toch 40euro/uur, ...)(en er verder heeel weinig vraag/animo)is,
is de auto zeeer moeilijk te slijten, prijs daalt, tjah, 928 goedkoop. Echter wanneer ook deze weer piekfijn is, is ie niet
goedkoop gebleven.....aldus belandt bij een liefhebber, komt hij niet snel (opnieuw ) te koop, .... of zijn (voor de huidige
begrippen ) wel kostbaar. De -echt mooie 928 's- zitten denk ik daarom bij de liefhebbers . vervolg hierna:

versiedatum: 06-01-2017
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Re: reparatieprijzen Ik schreef dit vooral, omdat het misschien niet zo bekend is dat gewoon bij leveranciers aan de industrie tal van
onderdelen in vele maten geleverd worden, die ook in onze zo ambachtelijke Porsche zitten, (als
bussen/kogels/lagers/afdichtingen enz) groetjes maar weer, .. Remco 928 S.
slaat 2e versnelling sinds korte tijd het volgende probleem de auto schakeld als normaal rustig warm rijden nis aan de hand olie druk zakt
over
naar 3 bar motor is op bedrijfs temparatuur rustig wat harder en een paar kilometer verder druk ik de kickdown in hij
schakelt terug naar de 2e versnellingje schiet weg maar hij vliegt gewoon in de begrenser bij 6 000 toeren en schakelt niet
laat je gas iets los dan schakelt hij wel over iemand een idee waar te zoeken ?? groeten henrie 928s 85
Re: slaat 2e
versnelling over
Kijk uit!

Joep

Grootste meeting
Porsche's 928

Arnold

Kleine
onderdeeltjes

martin

928 in spanje

Theo

Re: 928 in Spanje

versiedatum: 06-01-2017

hey ik kwam er vandaag achter dat mijn 4, 7l uit 1985 automaat niet naar zijn 2e versnelling schakeld dus hij gaat van 1
naar 3 en van 3 weer naar 1 weet iemand hier iets van groeten henrie
Mijn 928s uit 1980 had een kapotte tellerprintplaat. Mijn type printfolie is orgineel niet meer leverbaar maar Frawi uit
Hengelo (Porsche onderdelen op marktplaats) had een hele tellerset voor mijn bouwjaar voor 175 euro´s plus de
portokosten. Na betaling werd pas na een paar keer bellen iets opgestuurd. Een incomplete set maar ook nog van een
verkeerd bouwjaar. Voor mij totaal waardeloos. Na telefonisch overleg alles maar weer teruggestuurd. Na ontvangst zou
ik mijn geld terug gestort krijgen. Nu weken en diverse mailtje en telefoongesprekken later heb ik mijn geld nog niet terug.
Dus mijn waarschuwing heel goed uitkijken voordat je zaken doet met Frans Paalman.
Hallo, Ik hoorde van iemand dat er in het verleden eens een meeting is geweest met meer dan 100 Porsche's 928. Er
waren o.a. Porsche's 928 uit Duitsland Engeland Belgie en Frankrijk. Het lijkt mij een geweldig ideeom dat eens mee te
maken. Weet iemand of er zoiets georganiseerd gaat worden in Europa? Of is zoiets weer te organiseren? Gr. Joep. 928S2
1985
Ik zoek een paar kleine onderdeeltjes voor een '86 S2: - Plastic ring voor de grote deurluidspreker waarmee de grille wordt
vastgezet. S4 heeft ze ook. - Deurslot motortje voor bestuurdersdeur. Als je op de sleuteldag komt, neem het dan mee,
want daar kom ik ook..
hola, ik woon nu bijna 2 jaar in het zuiden van spanje(omgeving Malaga) en heb op een van mijn ontdekkingsritjes een 928
op een boerenerf gevonden. als gemiddelde sleutelaar en porscheliefhebber wil ik eigenaar benaderen om deze, in
slechte staat verkerende 928 aan mij te verkopen. mijn vraag is: waar moet op letten, maw, wat zijn de kostbaarste
onderdelen en wat zijn de "zwakke" punten van de 928? vriendelijke groet, martin de jong colmenar malaga espana
Martin, op mijn website staat een hele lijst met aandachtspunten. Afhankelijk van wat je moet betalen voor de auto kun je
zien hoe ver je kunt gaan. Directe link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/BuyerTips.htm Theo
http://928gts.jenniskens.eu
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Re: bezinelucht

Erik

Ik zoek een goede ruilmotor voor mijn 928S 4.7 300 pk 1982 automaat. Mijn huidige motor heeft te veel compressieverlies
ik zoek goede
ruilmotor 928 S '82 en is er vandaag helemaal mee opgehouden, ik denk distributitieriem.
AUT
dashboard melding mijn porsche 928 gts van 1993 geeft meldingen van bandenspanning terwijl niets aan de hand is, hoe los je dat op? Tevens
heb ik de melding schusslicht wat betekend dat?
Re: dashboard
Mart, de RDK haalt deze info van de sensoren in de velgen. Die komen bij het draaien voorbij aan HF zenders en dan
melding
ontstaar een verandering in het signaal als de wiel sensor open of gesloten is. Jouw probleem is mogelijk een van 3: wielsensor defect - hf sender defect - rdk controller defect Om eea uit te sluiten moet je hem aan een diagnose tool
hangen. Wij hebben daar een oplossing voor. Neem even contact op, evt kom je eens langs. Schusslicht: een van de
lampen achter doet het niet, of heeft verkeerd vermogen. Of.... de ecu is stuk. gr Theo http://928gts.jenniskens.eu
http://jenniskens.livedsl.nl
fuseekogels
hallo, ... Hoe zit dat nu precies met die fuseekogels voor onderkant, ? Zouden tot 1983 van alluminium zijn, en mogelijk
afbreken, ?? De fabriek zou hebben gewaarschuwd, en heeft stalen vervangers uitgebracht.?? Kon je dan ( 25 jaar
geleden, ...)naar de garage voor mogelijk gratis deze "fout"laten herstellen, of op eigen kosten, ?? (duur!) Ik heb
alluminium 200 000 gelopen (een S van 1981)en nog heel, een ander (1983, 150 000 gelopen) had ze ook van alluminium,
en ook heel.Hebben we wellicht tot nog toe geluk gehad, dat een wiel niet omklapte tijdens het rijden? Of is het een fabel,
? Zeker nu er weer meer juist oudere 928-s op de weg komen komen, bereden door mensen (zoals ik )die meestal niets
weten van de onderhoudsgeschiedenis en support van Porsche tav hun ooit allerbeste auto, die ze ontwierpen, .... hi,
graag reacties, ... groetjes Remco. 928 S
Re: fuseekogels
hallo Theo, (zie vorige mailtje, ...) weet jij toevallig hoe dat zit met die alluminium/stalen fuseekogels bij de 928, ??
groetjes remco.
Re: fuseekogels
Hi, uh, niet helemaar zeker maar ik meen dat de alu draagarm kogels prut zijn, wel soms ineens breken, en dat er vroeg in
de jaren 80 een stalen versie van is gekomen. Heb echter weinig met deze modellen van doen gehad. Ik geloof dat
928motorsports en Rennbay een kit verkopen om te reviseren. Theo

mart
Theo

Remco

remco
Theo

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Als ik mijn S4 start (koud of warm maakt niet uit) dan ruik in een bezinelucht die uit het ventilatierooster komt. De lucht
verdwijnt al binnen een paar seconden en blijft dus niet. Ik heb al onder de kap gekeken (en geroken) maar ik kon op het
eerste gezicht niets verdachts vinden. Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn? Weet dat onlangs de aandrijfas
is vervangen en dat sindsdien ik dit ruik. De garage gebeld, maar die stelt dat die toeval is.....
Eric, zo in eerste instantie zie ik ook geen relatie met de aandrijfas. Je moet echt vaststellen waar de lucht van daan komt.
Of er is ergens een lek (!) of je hebt misschien iets met de slangen van de tank ontluchting. Kijk eens of ie ook ruikt bij het
rechter voorwiel. Daar zit de kool-filter en soms breekt daar het T-stuk. gr Theo http://928gts.jenniskens.eu
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Porsche 928 kijken Beste Mensen, ik ben verliefd geworden op de Porsche 928. Komende zaterdag (17 november) wil ik er graag naar eentje
gaan kijken. Ik heb alles, een goedkope garage, een mooie plek om hem te stallen, en een grote voorliefde voor de auto.
Wat ik helaas nog mis om een goede aanschafbeslissing te nemen is KENNIS! Ik weet helemaal niets van auto's en
youngtimers. Ik wil dus graag iemand uitnodigen met mij mee te gaan kijken naar de Porsche. Deze staat in Veldhoven
(een groene). Ik woon zelf in Den Haag en zal waarschijnlijk via Rotterdam rijden (om een andere oldtimer op te halen). Ik
kan geen geld bieden, maar we zullen zeker ergens een lekker broodje gaan eten op mijn kosten. Heeft iemand hier
ervaring met ANWB keuringen voor de Porsche? Heeft dat zin? Mvg, Slinger Jansen

Slinger Jansen

Re: Porsche 928
kijken

ik wilde iedereen die me geholpen heeft nog even laten weten hoe het is gegaan. Het is nl nogal een verhaal. We komen
aan bij de auto, staat naast een woonhuis (van de foto's). De auto blijkt van een 17 jarige jongen die als hobby auto's
opfixt. An sich geen probleem, als dat maar goed gebeurt. De auto klonk op het eerste moment geweldig. We zijn gelijk
een stukje gaan rijden en alles eraan leek 100% in orde. De motor miste wel wat kracht, ik vond de sprint (automaat 4.7s)
moeizaam gaan en werd niet echt in mijn stoel gedrukt. Ook de koppeling was wat stroef. Bij terugkomst werd ik nog
ongelukkiger. De rit was wel erg goed gegaan en de motor leek wel in orde, maar bij nadere inspectie bleken veel dingen
toch niet in orde. Belangrijkste punt: gebobbelde verf, witte randen waar de lak zou moeten zitten, etc. Verder ook het
interieur gemold met een plastic telefoonhouder. Vervolgens kregen we een taxatierapport van 10250 euro in handen
geduwd. Wel mooi verhaal, alles leek in orde. Mijn notarisvriend keek nog eens goed naar het rapport, stond er in de
kleine lettertjes "Dit rapport is op afstand gemaakt en gebasseerd op foto's en een vragenlijst."(!) Toen was het voor ons
gelijk afgelopen. Misschien is 6000 euro voor een mooie Porsche 928 toch wel heel moeilijk.
http://www.kalken.nl/gegevens/gegevens%20Porsche%20928%20groen.htm Bedankt voor alle hulp, ik ga over een paar
weken weer eens rondkijken, waarschijnlijk breid ik ook mijn budget wat uit. Slinger

Peter Visser

distributieriem
kapot

2 weken geleden sloeg de motor van mijn 928S voor de deur (braaf) af en wou niet meer starten. Ik probeer al 2 weken te
ontdekken waarom ze niet meer vonkt en heb in die tijd een hoop elektrisch onderhoud gedaan. De complete stap voor
stap fout diagnose van het boek leverde ook de oorzaak van de storing niet op. Vandaag ontdekt dat de distributieriem
gebroken is. Wie kan mij vertellen of bij de 1980 4, 7 l motor de nokkenas vrij kan draaien zonder dat de kleppen een
zuiger raken (de motor liep stationair toen riem brak)? Mijn verdere sleutelvolgorde is sterk afhankelijk van het antwoord.
Antwoord ja: ik zet de krukas op tijd, draai de nokkenassen op tijd en monteer een nieuwe riem + spanrollen. Antwoord
nee: complete koppen revisie en waarschijnlijk een paar zuigers, auw. Bij voorbaat dank voor uw reactie! Groetjes en fijn
weekend, Peter
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Re: distributieriem Peter, de 16v motor kan vrij draaien, 32v zeker niet. Dus nieuwe riem erop, goed op de timing letten van de nokkenassen,
kapot
en klaar. Draai hem eerst eens voorzichtig met de hand rond zonder bougies erin. Daarna ps de startmotor erop. Maar
eigenlijk zou ie wel een vonk moeten geven.... ook met de riem eraf. Theo http://www.jenniskens.eu

sonnemans

spatlappen

wie weet of heeft spatlappen voor de 928GTS. Ik ben bezig met een 928GTS deze heeft echter niet de spatbord verbreding
aan de achterzijde gemonteerd. Vind het er erg gelikt uitzien, maar niemand weet waar ik het kan kopen.

Bas

Distributieriem

Lotgenoten, Ben bezig met een distributieriemwissel van mijn 89-er S4 automaat. Al het nodige is reeds gedemonteerd en
de riem kan er nu af. Heb echter een paar vragen en zou het erg waarderen jullie mening te horen/lezen. (1)De huidige
riem zit aan z'n vervangtijd, niet aan z, n kilometers, dus wil ik de waterpomp laten zitten. deze is de vorige keer wel
vernieuwd. Wat moet ik aan de spanner doen? (2)Kan ik gewoon een gates riem kopen of MOET ik naar Pon? (3)Waar kan
ik de riemspanningsmeter en het krukasblokkeertoolje kopen/huren/lenen? Bestellen in de US duurt me te lang... Alvast
bedankt en met vriendelijke groet, Bas Reeskamp Soest 06-55888422 bpr@casema.nl

Robert

Re: Distributieriem Beste Bas, ik zou de tensioner loshalen, reinigen nieuwe pakking met nieuwe sluitende rubberen kap en natuurlijk nieuwe
olie. Zelf heb ik dit jaar een OEM riem geinstalleerd zonder problemen en volgens mij maakt dat niet uit maar wel in prijs.
Krukas blokkeerblokje kun je eventueel van mij lenen voor de porto kosten maar ik heb zaterdag pas tijd om hem op te
sturen. Groet Robert 1994 GTS midnightblue
adressen voor
Ben bezig met een motorrevisie van m'n 928S uit 1981. Kent iemand adressen, buiten Pon, waar onderdelen zijn te krijgen
onderdelen
(ook origineel Porsche of ander merk van zelfde kwaliteit) tegen een gunstigere prijs? Mag ook over de grens in Dld. zijn
(Ruhrgebied), woon nl. vlak bij de grens. Zo ja, zou ik dat graag vernemen. Alvast dank voor de reacties. Vr. groet,
Constant, lidno 928270
Re: adressen voor Hallo Constant, ik kan je ten zeertse autobedrijf Ahrens uit duisburg aanbevelen voor onderdelen. Goed deskundig en
onderdelen
goedkoop. Zie verder www.autoahrens.de Je kunt de onderdelen ophalen of thuis laten sturen. Zelf heb ik er alles voor
een riemwissel met rollen + waterpomp gehaald. Keurig geleverd en op het Duitse forum lees ik ook alleen maar positieve
berichten. Doe er je voordeel mee, Groet Bert928GT (Black)
Re: adressen voor Bert, Hartstikke bedankt voor je snelle reactie en je tip!! Ik ga er zeker m'n voordeel mee doen! Groet, Constant
onderdelen
impact driver
Om mijn schijfremmen los te krijgen lees ik in het engels steeds over een impact driver, iemand enig idee hoe dit in het NL
heet? Tx Robert 1994 GTS midnightblue

Constant

vellen

Constant
Robert

versiedatum: 06-01-2017

Pagina 110 van 288

Discussies oude forum
alias
Math

onderwerp
Re: impact driver

bericht
Het is een slag hammer oid. Als je erop slaat met een hamer wordt de slagkracht (in lengterichting bout)omgezet in een
draaibeweging (loodrecht op bout), terwijl de slag vaak ook gelijktijdig de corrosie breekt. Werkt goed bij mij. succes,
Math
maarten
info
Onderdelen CD is niet meer nodig. Alle onderdelen en meer van alle Porsches vanaf 1950 staan op de site van Porsche.de
Wil je weten wat de V10 Motor van een Carrera GT kost om in je 928 in te bouwen dan kan dat. Zoek op de site naar
Porsche Service- Original Teile Kataloge und Preisliste. Ga niet naar Porsche NL. Klik en gij zult vinden (meer als U lief is).
Groeten Maarten
Robert
Re: info
Maarten, dat is een goeie tip, hoef ik niet steeds te bellen over een prijs van een onderdeel. Mooi ook dat we als leden
10% korting krijgen. Gr Robert 1994 GTS midnightblue
maarten
Re: info
Heb het al eerder gemeld. Als je op www.h-base.nl je kenteken intypt krijg je zo zonder meer alle onderdelen te zien die
voor jouw auto te koop zijn in de vrijehandel. Maarten
Colin
distributieriem
Wat is de levensduur van de distributieriem, van een 928s automaat bj 81?
Theo
Re: distributieriem Colin, 80.000km of elke 4 jaar. Hier is een totaal overzicht van onderhoud:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ServiceList.htm Theo http://jenniskens.livedsl.nl
eric
speaker gezocht
beste mensen, ik ben opzoek naar een originele 928 deur speaker.deze heb ik slechts nodig om het gat in de
deurbekleding te dichten en hij hoeft ook niet werkend te zijn. de roosters heb ik zelf liggen. bvd eric
wim janssen
psd-controlelampje Als ik mijn 928 S4 uit 1991 start en wegrijd, brandt na een paar minuten rechtsonder in het combinatie-instrument een
lampje met de tekst 'PSD'. Na enkele seconden gaat het weer uit, en blijft uit. In mijn instructieboekje vind ik niets over
een PSD-lampje. Wie weet wat dit is?
Theo
Re: psdWim, de PSD, de Porsche Slip Differential, meld blijkbaar een probleem of wordt even actief. Als het uit blijft bij gewoon
controlelampje
rijden moet je eens op een zandweg fors optrekken. Dan moet de PSD indicatie (groen) oplichten. Dan is ie nl actief. Blijft
de vraag waarom ie spontaan aangaat. Heb je errors al laten uitlezen? De ecu heeft namelijk een diagnose systeem.
Wanneer heb je de laatste keer de PSD service gedaan? groet, Theo http://928gts.jenniskens.eu
ake jacobs
rugleuning stuk
hello, ik ben voor mijn 928s van '84 op zoek naar een rugleuning voor de passagier stoel. kleur: donkerbruin, leder.
eventueel graag 'n adres waar ik dit kan vinden ? thanks, aké
George Mensonides vdo meter
Ik ben sinds vrijdag in het trotse bezit van een porsche 928 s4 1991. Nu zit er achter de bekleding aan de passagierskant
een VDO temp. meter. Kan iemand mij vertellen wat de functie hiervan is en hoe deze werkt. Er zit namelijk een
schuifknop op. groetjes George
Theo
Re: vdo meter
George, een VDOP meter? Aan de zijkant soms? Ik denk dat de vorige eigenaar iets erbij gemaakt heeft. Behalve de
meters in de dash en de klok in de console is er niets wat als instrument kan worden betiteld. Mogelijk ie er een
olietemperatuur meter bij gemaakt of zo.... Theo http://928gts.jenniskens.eu
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Theo

Homokineten

Theo

Re: Homokineten

maarten

Re: Homokineten

Robert
maarten

Blanke lak
remtangen

George

Patrick

bericht
Theo, de meter geeft de binnen en de buiten temperatuur aan. Heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de vorige
eigenaar problemen heeft gehad met de temperatuur van zijn motor. Na het vervangen van de waterpomp waren zijn
problemen opgelost. Heb achter een geratel. Volgens de garage zit er veel speling op de homokineten en zit er bijna geen
vet op. Weet jij of het vervangen van de homokineten een dure reparatie is?
George, de homokineten worden enkel en alleen gesmeerd door het vet dat zich in de rubber hoezen bevindt. Als de
hoezen een scheurtje hebben (en dat gebeurt wel eens) dan ben je het vet in korte tijd helemaal kwijt, en dus de smering
van de koppelingen. Typische zie je het vet tegen de binnenkant van de wielkast en achter op de band. Bovendien komt er
zand en vuil in de koppelingen hetgeen extra slijtage zal veroorzaken. Kortom: *!!asap vervangen!!* Je kunt het zelf doen
als je wat ervaring hebt met sleutelen. Op mijn website staat eea beschreven. Kost maar weinig, maar is wel wat werk als
je ze alle vier tegelijk doet. Theo http://jenniskens.livedsl.nl http://928gts.jenniskens.eu
anvulling... als je de homokineten echt versleten hebt (en dus niet de wiellagers oid) dan kun je het beste op zoek gaan
naar gebruikte assen. Kijk hier eens: http://www.pelicanparts.com/PartsLookup /HTML/928_USA_92_95_KATALOG/50205-Frame3.htm Theo
Homokineten, wielzijde, met ABS ring en as kosten 347, 50 euro Br. Ex. Verkrijgbaar in de vrije handel. Groeten Maarten

Beste, ik heb mijn remklauwen los om ze spuiten. Hoe kan ik het beste de blanke lak verwijderen? Thanx
Robert. Gewoon glad schuren en overheen spuiten. Blanke lak welke niet bladdert is een hele goede ondergrond.
Maarten.
lampje
Allen dank voor de info over de homokineten. Auto gaat volgende week naar Krab SC voor reparatie. Weet iemand of bij
de automaathandel ook verlichting hoort te zitten bij voor de indicatie van de stand, of kun je dit in het donker alleen zijn
in het dashboard.
928 met een ander Beste Porsche 928 liefhebbers, Ik lees in het bulletinboard dat vele zich zorgen maken over de onderhoudskosten van de
fabrikaat motor... auto. Het is toch ook mogelijk om een V8 van een ander fabrikaat in de 928 te monteren? Bijvoorbeeld een Corvette
motor. Dit is natuurlijk schelden in de 928-kerk; maar de onderhoudskosten en het onderhouden is beter te handelen.
Vanzelfsprekend dienen bekabeling, motorsteunen, dashboard (toerenteller), ECU aangepast te worden. En kan de
orignele Mercedes Benz Automaat gebruikt worden? (wat kan deze maximaal aan; vermogen en koppel) Wie heeft hier
ervaring mee? Ik zit met dit idee te spelen, dan kan een “goedkope” 928 (ik heb de discussies gelezen over prijzen ion de
markt) goed rijdend gemaakt worden..daar gaat het tenslotte om, toch? Groeten, Patrick
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Patrick

Re: 928 met een
ander fabrikaat
motor...
Re: 928 met een
ander fabrikaat
motor...

peter

Aryan van der
Griendt

Aryan van der
Griendt
Arnold
Aryan van der
Griendt
tudor peperkamp

bericht
Beste Patrick, it's been done, als je op youtube Porsche 928 intypt vind je een Chevy powered 928. Of je economisch goed
bezig bent betwijfel ik, een modern Corvette blok is zeer betrouwbaar en haalt met 500+pk toch 1:10, de ombouwkosten
lijken mij echter HOOG. En mijns inziens zijn 80% van de 928 onderhoudskosten niet blok gerelateerd... my 2cts, verheug
mij op meerdere reacties, groet, Peter
Hallo Peter, Als 80% van het onderhoud niet motorgerelateerd is; waar gaat dat dan wel in zitten? Patrick

Hallo Patrick, Ik heb mijn totale 928 kosten even in Excel gezet, en mail je die zo meteen, geen idee hoe ik hier een bitmap
daarvan kan plaatsen…. 40% van mijn onderhoudskosten zijn blok gerelateerd, waarbij distributieriem + spanrollen en
nieuwe luxe set bougiekabels de hoofdmoot vormen (630 Euro in 7 maanden). Van mijn totale 928 investering (dus
inclusief aanschaf) zijn blok gerelateerde kosten 13%. Ik ben even doorgeschoten in Excel en heb berekend wat 928 rijden
tot nog toe per uur kost: boven de 100 Euro (per uur), maar dat bedrag gaat dalen naarmate ik de auto langer heb en
meer km’s ga rijden schrijf ik met een glimlach. Ik denk dat mijn waarden niet helemaal representatief zijn voor het gros
hier omdat ik de auto pas heel kort heb en bij de aanschaf flink achterstallig onderhoud was, al was de prijs daar ook naar.
Wellicht zijn de motor kosten van de 32 kleps blokken trouwens iets hoger (more parts & sensors). En dan terug naar
Chevy: de blok onderhoudskosten waren denk ik hetzelfde geweest als ik een USA motor in de 928 had geplaatst. Off
topic: we zijn vandaag door de APK gekomen, hoera! Groet en fijn weekend, Peter

Adres voor uitlijnen Beste 928 fans, Wie kan me verwijzen naar een bedrijf dat goed de wielen kan uitlijnen. Zoals jullie weten moet dat bij de
928 gebeuren zonder eerst de auto op te krikken om te checken op versleten onderdelen - of de rijhoogte moet daarna
opnieuw ingesteld worden. Ik prefereer de auto niet eerst op te krikken. Ik zoek een andres in het midden van het land,
maar een ritje is ook niet erg ;-). Alvast dank!!
Re: Adres voor
Hoi, wie kan mij nog aan een goed adres voor uitlijnen helpen?? Helllluuupppp.. Gr. Aryan
uitlijnen
Re: Adres voor
Aryan, Een betrouwbaar adres is Arends Banden Service in Loenersloot. Ik kom daar al jaren met mijn 928 en zij weten
uitlijnen
hoe je een 928 moet uitlijnen. Zeer aanbevolen! Arnold Vree '86 928 S
Re: Adres voor
Hoi Arnold, bedankt voor de tip! Ik zie dat ze met infrarood apparatuur werken. Perfect. Groeten Aryan
uitlijnen
banden
hallo allemaal ben opzoek naar nieuwe banden heb altijd michelin pilot sport 2 maar deze zijn niet meer leverbaar
vervangen door pilot sx mxx3 maar deze kon mijn bandenboer niet leveren ook niet na het pleegen van meerderen
telefoontjes heb ook de michelin side bezocht maar na het intypen van porsche 928s4 geen banden leverbaar wie weet
raad wil wel graag michelins. gr tudor 928s4 "89 zwart
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theo
arjan

Peter

arjan

onderwerp
Re: banden

bericht
Hoi Tudor, Via de Duitse website zijn ze wel te vinden..tripje Duitsland? Gr. Aryan

LPG conversie

Ik weet dat er kits bestaan, maar zie online toch erg weinig Porsche 928's die een LPG conversie hebben. Aangezien er
legio 928's van voor 1983 worden aangeboden lijkt me het me uit verbruiksoogpunt gunstig een LPG conversie te doen.
Wat zijn hier de nadelen van? Leiden de prestaties er onder en zo ja hoe veel?
Re: LPG conversie Ik had zelf even geïnformeerd bij een bedrijf dat conversies doet en die raadde het af. De redenen waren "Hele grote klus
dus duur Inhouden en veel verlies Vaak nastellen" Kan iemand dit inderdaad bevestigen?
revisieset stuurhuis Hallo, Ik meen ooit ergens gezien/gelezen te hebben dat er zgn. revisiesets voor het stuurhuis van de 928 te koop zijn. In
dit geval gaat het om m'n 928S waarvan het stuurhuis lekt. Wie kan me vertellen of dat zo is en waar deze te koop zijn? Bij
voorbaat dank voor de eventuele tips. Groet Constant
revisieset stuurhuis Constant, Als clublid had je misschien gezien dat in het clubblad nr 3 van 2007 een hele verhandeling stond hoe het
stuurhuis te reviseren.... of was je toen nog geen lid? Kijk daar eens in en al je vragen worden beantwoord! Arnold
Re: revisieset
He bedankt Arnold! Nu je 't zegt, herinner ik het me weer. Meende ook ooit iets op de site van Porsche Parts Roggel
stuurhuis
gezien te hebben dienaangaande. However, ben blij met de tip. Overigens was ik vorig jaar lid, en heb dus het bewuste
clubblad nog liggen, maar heb me ivm bijna verkoop van de 928 afgemeld. Heb echter toch besloten de P te houden en
over te gaan tot revisie (ook de motor). Zodra ik 'm weer rijdend heb, meld ik me weer aan en kom ik snel naar een
clubbijeenkomst. Groet Constant
Re: revisieset
Hi Constant, leuk te horen dat je de 928 houdt. Peter is erg ervarin in revisie. Eventueel vraag je hem eens prijs op. Zodra
stuurhuis
de 928 weer op de weg is moeten we eens afspreken. groetjes Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Bougies onder het Heeft iemand een goede tip om de bougies die half onder het luchtfilter zitten makkelijk los (en weer vast) te krijgen.
luchtfilter
Misschien is de tip hoe ik de plastic luchtfilterhouder helemaal los haal nog wel beter. Sinds een maand eigenaar van een
'79 - 928 en dus bezig met het leren kennen van de auto. Ondanks dat ik met groot plezier uren in het
motorcompartiment staar, zou een goede aanwijzing handig zijn... Bij voorbaat dank! Arjan
Re: Bougies onder Beste Arjan, Gefeliciteerd met de 928! Je sleutel leertocht wordt hopelijk net zo leuk als de mijne: de 928 is uber-genieten
het luchtfilter
voor de zelfsleutelaar, wat een schitterende technisch artistieke constructies! Onderste deel luchtfilterbak verwijderen bij
mijn 1980 928S (ik vermoed dat het ’79 model de zelfde constructie gebruikt): 1.
Re: Bougies onder Bedankt voor de tip, heb de bougies vervangen en het rijd weer op 8 cilinders.
het luchtfilter

versiedatum: 06-01-2017

Pagina 114 van 288

Discussies oude forum
alias
Constant

Theo
Constant
martijn

Arnold

Bert

Martin

Theo
george
Theo

onderwerp
radiateur
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Wederom roep ik de hulp van het forum in. Na m'n vorige vraag inzake de stuurhuisrevisieset, die inmiddels besteld is,
heb ik er alle vertrouwen in ook nu weer een goeie tip te krijgen. Ben op zoek naar een radiateur voor m'n 928S (15-1081). Een bedrijf hier in de buurt levert 'm (merk Behr) voor zo'n 900 E incl. BTW. Heb ook al in de USA gekeken op o.a.
Pelican parts. Daar kosten ze zo'n 1230 USD, is omgerekend tegen de huidige koers zo'n 800 E. Heeft iemand een tip voor
een adres in Ned. of Dld, evt. afstand is niet zo belangrijk, waar een nieuwe of goede 2e handse tegen een vriendelijkere
prijs te krijgen is. Alle tips zijn welkom! Groet Constant
Re: radiateur
Constant, bel eens met Dijks radiateuren in Maasbree. Ze hebben de core van mijn S4 ooit vervangen, en dat ging perfect.
Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Re: radiateur
Theo, Dijks in Maasbree is het bedrijf hier in de regio waar ik al heb geïnformeerd, toch bedankt. Ik kijk nog heel even
verder. Groet Constant
Distributieriem
Beste allemaal Ik heb mijn 928 S3 eindelijk kunnen voorzien van APK na bijna 2 jaar. Nu gaat na 1 week het lampje van de
lampje
distributieriem branden... Waar kan ik deze laten vervangen (omgeving Hoofddorp) en hoeveel pijn gaat dat doen? Kan ik
hier zelf wat mee? Dank Martijn Verbeek
Re: Distributieriem Martijn, Als het lampje brand is de riemspanning te laag. Je kan dat bijstellen op de riemspanner. Als je niet weet hoe oud
lampje
de riem is en hoeveel km hij heeft gelopen, zou ik hem vernieuwen. Dat kost wel euro's...en dat kan pijn doen.Maar je kan
het ook zelf doen en dan is het goedkoop als je een sleutelaar bent. De riem vervangen na 60-80k en 4-5 jaar volgens
Porsche. Een redelijke prijs vraagt Ahrends in Duisburg. Voor advies kan ik je wel helpen als je dat wilt, want je woont
vlakbij mij. Arnold
Re: Distributieriem Het internetadres van de firma ahrens in Duisburg is www.autoahrens.de Er staan prijzen vermeld van de komplete
lampje
distributieklus, zelf zou ik ook even de waterpomp en de spanner meenemen en eventuele minder goede keerringen
vervangen. Ik heb er de onderdelen voor deze klus gehaald en ben uiterst tevreden. Alles stond keurig op het afgesproken
tijdstip klaar voor een wel heel redelijke prijs. De eigenaar is heel deskundig op het gebied van de 928 groet Bert928GT
(Black)
Oliedruk valt weg Ik ben Martin begin januari 2008 een 928S uit 1980 aangeschaft.Laats begon het waarschuwingslampje te knipperen, en
bij de oliedruk meter. Motor direct uitgezet en daarna weer gestart, probleem was weg. maand later het zelfde gehad.
Weet iemand wat dat kan zijn? alvast bedankt. Martin
Re: Oliedruk valt
George, waarschijnlijk ergens valse lucht. Als de 928 buiten de luchtmeter om lucht krijgt ontstaat dit fenomeen. Er zijn
weg
wel talloze opties waar het kan zitten. Welk model auto heb je? Theo http://928gts.jenniskens.eu
Re: Oliedruk valt
Theo, Ik heb een porsche 928 s4 uit 1991.
weg
Re: Oliedruk valt
George, ik stuur je even mail. Het is niet in 5 tellen uit te leggen en heeft diverse mogelijke oorzaken... Theo
weg
(http://928gts.jenniskens.eu)

versiedatum: 06-01-2017
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versiedatum: 06-01-2017

bericht
Ik heb een 928S uit 1980. Bij doortrekken in de 2e versnelling en dan gas loslaten, komt er een rookpluim uit de uitlaat. Hij
doet dit alleen in zijn 2e versnelling. Laat even weten wat dit kan zijn Martin.
Weet er iemand of je de airco kan hervullen van een 928S 1985? Moet de verdamper vervangen worden of bestaat er een
ombouwkit.... Alvast bedankt Stefan
Stefan, Je airco was ik vergeten. Die is altijd weer te vullen als je er maar genoeg Euro's in stopt.Als het syteem lang niet
meer heeft gewerkt, zijn vaak de compr.seals lek. Dan worden het vele euries voor een revisie of ruilpomp. Heb je nog R12
of al R134 gas in je systeem? De droger altijd vervangen als het systeem open is geweest of lek is. Het oude gas R12 is hier
in NL niet meer legaal te krijgen. Ik hoor dat het in Belgie nog wel te krijgen is.. Ga naar een goede aicoboer en laat je
voorlichten. Er is zelfs een vervanger voor R12 te krijgen sinds kort.Dan hoef je niet alle O-ringen en olie te vervangen in
het systeem. Je kan het systeem testen met luchtdruk door op het ventiel op de droger een bandenpomp te zetten.
Slangen, O-ringen en compressorseals kan je dan checken op lekkage. Met je bandenspanningmeter kijkje of het systeem
dicht is over een paar dagen. Trouwens, je waterpomp was nier goedkoop... Groet, Arnold '86 S2
Beste Lezers, Sinds enkel weken zijn wij de motor aan het herstellen van onze 928 S2 1985(nieuwe pakkingen ...) De motor
is er inmiddels volledig uitgehaald. Vandaag is de waterpomp er afgehaald. Het roulement ervan dat meedraaid met de
distributieriem draait stroef. Volgens porsche Brussels dient de volledige pomp binnengegeven te worden voor een ruil
revisiestuk. Kan dit onderdeel nergens appart verkregen worden? Heeft iemand tips wat zeker te vervangen/controleren
nu de motor eruit is?
Stefan, Waterpomp dient geheel vervangen te worden.Kijk op internet voor een nieuwe pomp als je niet de hoofdprijs wil
betalen bij de dealer.Nu de motor er uit is kan je de distributieriem vervangen, de spanner reviseren, carterpakking
vervangen, oliekeerringen van krukas, nokkenas vervangen en wat je zelf nog kan bedenken afhankelijk van je kennis en
km van de motor. Koprevisie incl klepgeleiders, zuigerveren etc. Alles is mogelijk! Arnold 928 S2
Beste arnold, Motor heeft 180.OOOkm. Heb een waterpomp kunnen bestellen voor 330€ (nieuwe) Alvast bedankt voor de
goede raad. Stefan
Van mijn S4 uit 1991 is het lampje uit de linkerkoplamp stuk. Het betreft een 'xenon'-achtig lampje voor dimlicht dat
prachtig wit licht geeft/gaf. Het grootlicht is 'normaal' licht. Wie weet waar ik een vervangend lampje kan krijgen en hoe is
dit te monteren?
Heeft iemand nog een antwoord of advies m.b.t. mijn vraag van een week/twee weken geleden? Van mijn S4 uit 1991 is
het lampje uit de linkerkoplamp stuk. Het betreft een 'xenon'-achtig lampje voor dimlicht dat prachtig wit licht geeft/gaf.
Het grootlicht is 'normaal' licht. Wie weet waar ik een vervangend lampje kan krijgen en hoe is dit te monteren?
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Hoi Wim, Standaard zit er een H4 lamp in. Mischien heeft de jouwe een extra witte versie H4 of zo'n blauw gekleurde
xenon wannabie. Mischien is het omgebouwd naar echt Xenon, maar dan is er een extra voorschakelapparaat bijgebouwd
ergens in de buurt van iedere koplamp. Moeilijk te zien van hieruit maar alles wat er in een 928 bijgeprutst wordt is
meteen te herkennen. Vooral alarmen en stereo enzo. Standaard is alles perfect afgewerkt, nette kabelbomen met
krimpkous en met kapjes afgeschermd enzo. Je komt bij de lampjes door de lichten omhoog te laten en dan de kunststof
kap eraf te schroeven: drie schroefjes buitenop de kap. Laat hem niet in het spatboard vallen door aan de lichtknop te
zitten terwijl de kap niet vast zit!
Dank je Math voor de informatie. Mijn S4 is inderdaad omgebouwd naar echt Xenon met een extra voorschakelapparaat
in de buurt van iedere koplamp. Bij nader uitproberen doet de lamp het soms wel en soms niet. Kan dus niet aan de lamp
zelf liggen, maar - denk ik - aan het voorschakelapparaat. Ga eens verder met uitproberen wanneer de lamp het nu wel en
niet doet. Of het een los contact is of iets dergelijks. Wie heeft er ervaring mee?

Hoi, Helaas gaat dit raam niet meer omlaag, ik hoor wel als ik in het midden op het knopje in het middencole druk een
tikkend geluid maar helaas.Zekering is volgens mij ook nog goed en ben bang dat het motortje overleden is.Nu wil ik uit
gaan zoeken of dit zo is maar weet of heeft iemand misschien info hoe je hier bij kan komen en waar je op moet letten,
een soort beschrijving/pdf ofzo ergens in het nederlands het liefst. Ander probleem wat ik heb is dat de rugleuning van de
bestuurdersstoel niet meer naar voren klapt.Het is puur de reugleuning dus niet het electrische gedeelte, dat werkt
prima.Als ik het hendeltje aan de zijkant van de stoel omhoog/omlaag doe en de rugleuning naar voren wil doen, gaat dit
niet, ja een klein stukje.op de 1 of andere manier blokkeerd de stoel.Wat zou ik hieraan nog kunnen doen en als ik hier
naar moet laten kijken wie zou dit het beste weten ? Ben benieuwd of 1 van jullie mij kunnen helpen met wat info. Het
betreft een porsche 928s4 uit 1991
Re: Raam en
Hi Fabian, tuurlijk is dat er ook: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/0/MyTip036.htm
stoelproblemen
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip312.htm Er zijn wel 750 writeup's op mijn site :)) Lata maar weten als ik
kan helpen. Ik heb het al diverse keren gedaan. gr Theo
sloten vervangen na WAT EEN MAZZEL... mn gestolen 928s is gevonden! Weet iemand een manier om de sloten te vervangen. Ik las ergens dat
diefstal
met behoud van het slotmechanisme en zelfs de cylinders je aan nieuwe sleutels kon komen. Help me aub!
Re: sloten
vervangen na
diefstal

versiedatum: 06-01-2017

Hi, het schijnt wel te kunnen. Je moet dan een een nieuw slot hebben, je haalt de slot pennetjes eruit, en vijlt dan elk
pennetje op maat zodat het op je sleutel past. Precies werkje dat veel geduld vraagt. Ik heb het nog nooit gedaan, maar
kijk hier: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/5/MyTip518.htm gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
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Theo
Rob

versiedatum: 06-01-2017

bericht
bedankt voot onderstaand bericht over vervaning van mn sloten na diefstal van mn 928 die gelukkig terug gevonden is.
Het modificeren van de sloten zoals beschreven op die website is een manier maar a) hoe kom ik aan een set nieuwe
sleutels? en b) na de diefstal ben iki nogal huiverig.. is vervanging van de sloten niet safer? Iemand een goed adres waar
nieuwe sloten te koop kan zijn?
Wie kan me helpen aan een kinderzitje die past in een 928? alle tips zijn welkom!
mokkie, ik meen ergens gelezen te hebben dat Römer ooit zitjes heeft gemaakt voor de 928. Ook op ebay.de schijnen ze
wel eens aangeboden te worden Gr Rob
Na afgelopen winter de distributieriem te hebben vervangen is het weer volop genieten van de 928 (S4 '89) deze zomer.
Volgende maand lekker naar Classic Le Mans, maar dan graag zonder rode lampjes op het dashbord... Sinds enige tijd
geeft hij namelijk constant de "rdk en abs Abgeschalted" melding. Graag zou ik m'n 928 eens uit willen laten lezen. Ik weet
dat er clubleden zijn die dit kunnen en er veel kennis van hebben en zou graag met jullie in contact komen. Alvast
bedankt, Bas
Bas, mogelijk is een wielsensor de oorzaak, en geeft ie geen signaal af. Beide ecu's melden dan een probleem. Inderdaad
ecu uitlezen via de Diagnose tool DT928 en via de RDK het signaal meten. Ik stuur je een PM. gr, Theo,
http://928gts.jenniskens.eu
de bak schakel de2 laatste versnellingen niet door, dit nadat auto geparkeert was en weer wou wegrijden wat kan hier de
oorzaak van zijn? 928 bauj 88 automaat type s4
mijn 928 uit 1984 verbruikt olie en als de toeren boven de 5000 tpm komt dan komt er een zwarte rookwalm uit de
uitlaat. ik denk dat het blok gereviceerd moet worden weet iemand een goed adres.
Alex, Ik heb de afgelopen maanden de motor van m'n 928S laten reviseren. Heb ik laten doen bij een specialist in NLimburg die als kleine zelfstandige werkt. Hij heeft zeer veel ervaring met revisie van Porsche motoren en prepareert o.a.
ook voor de racerij. Voordeel is dat hij de daadwerkelijke revisie ook geheel zelf uitvoert en dus geen motor-onderdelen
hoeft weg te brengen (lees: hogere prijs want een ander moet er dan ook nog aan verdienen). Mocht je interesse hebben;
stuur me even een PB dan kan ik je meer vertellen en in contact brengen met. Groet Constant
928 loop niet zo lekker het werk hoog en laag op en neer s4 moter wat kan dat zijn is dat start reglaar en waar zit dat of is
dat wat anders kan iemand mij helpen groetjes de snor
hi, tja, kan van alles zijn. Idle stabilisator, temp2 sensor, idle switch, valse lucht, MAF, defecte ecu.... ik stuur je een PM
met suggesties, en zo kun je meer informatie verstrekken. gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu
Ik kwam er zojuist achter dat de europeesche een scm klasse 1 beveiliging verplicht stelt anders ben je niet verzekerd
tegen diefstal en joyriding. Zijn er ook maatschappijen zonder deze verplichting? en waar zijn jullie verzekerd? Gr Rob
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Theo
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1979
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Re: Radiator 928
1979

Frank

Re: Radiator 928
1979

Vandaag de uitbouw gedaan van de lekke radiator. Heel veel moeite om de olie koeling koppelingen los te krijgen...maar
toch naar veel wd40 spuiten gelukt. Het kunstof gedeelte gerepareerd, ben benieuwd...wordt vervolgd.

Theo

Re: Radiator 928
1979
Re: Radiator 928
1979

Frank, let even goed op dat je straks en nu geen olie in het water hebt... of veel erger: water in de olie. Dat is niet best.
Desnoods olie aflaten en vervangen. Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Theo, de uitbouw van de radiator is zonder probleem gegaan. De koelvloeistof afgetapt via de plug linksonder en
inderdaad bij de opvang aan de rechterkant olie met wat druppels koelvloeistof. Maar goed binnekort weer alles
inbouwen en afvullen. Heb gelijk nog wat meer onderdelen uitgebouwd. Ondermeer de ventilatoren, ruitenwisser
reservoir en het ruitenwisser motortje. Onder het reservoir zat behoorlijk wat roest...maar goed de Porsche is ook al op
leeftijd. Alleen de bevestiging onderkant voorste ventialtor ben ik niet echt van gechameerd :-)

Frank

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Beste, Ik ben sinds een dag de trotse eigenaar van een 928 uit 10-1978. Ik ben benieuwd of hier een dimmer inzit voor de
dashboard verlichting en waar ik die kan vinden want die doet het niet. (kan ook gewoon stuk zijn, maar rest van het
dashboard doet het wel. Ook wil ik weten waar ik het best wiellagers kan bestellen, rechtsvoor is bij mij namelijk wel op.
Greetz en alvast bedankt Dennis
Hi Dennis, proficiat met je auto. Wiellagers: je kunt ze na stellen. Mogelijk heet ie teveel speling. Lagers gewoon bestellen
bij Porsche als het echt nodig is. Dimmer onder het dashboard, links. Mogelijk is de dimmer stuk. Check even op de
dimmer voor 12v. Als je slechts aan een zijde 12v hebt overbrug je de dimmer (Rheostat) gewoon even dan weet je meer.
Op mijn site meer info. Theo, http://928gts.jenniskens.eu
Beste, Sinds kort ben ik in het bezit van een 928 uit 1979 met aardig wat mankementjes...mijn doel is de 928 weer tip top
op de weg te krijgen. Een van de probleempjes is de radiator, het kunstof gedeelte aan de bijzitters kant lekt. Op
amerikaanse sites lees ik dat het kunstof gedeelte vervangen kan worden...heeft iemand hier ervaring mee of andere tips
om de radiator eventueel te repareren. Groet, Frank
Hi, de zijkanten kunnen een enkele keer wel gerepareerd worden. Omgebogen clips houden hem op z'n plaats. Dijks
radiateuren in Maasbree heeft die van mij eens gerepareerd. Core vervangen, zijkanten overgezet. Ging perfect. Ik heb
ook eens iemand gezien die er klemmen voor had gemaakt omdat de omgebcgen clips niet meer hielden. gr, Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Bedankt Theo, zal de radiator binnenkort uitbouwen en kijken hoever ik zelf kom :-)....anders heb ik nog een goed adres.
Vandaag toch een heugelijk feit de 928 is weer waterdicht. Lek zat onder de rubber van de achterspoiler bestuurderskant.
Ben echt onder de indruk van Polymax van Bison...perfect spul om de rubbers (tijdelijk) te repareren.
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bericht
Ik zoek een linker mistlamp/verstraler voor mijn 928S4 Het glas (lens) mag beschadigd zijn, het gaat mij vooral om het huis
waarvan de schroef-ogen intact moeten zijn. Heb je zoiets liggen en je wil het kwijt tegen een goede prijs stuur dan een
email of bel 0645744531. Groeten Maarten
Maarten, inderdaad, de box waar de lamp in zit heeft zeker afgeborken oogjes waar de schroeven in moeten. Het gebeurt
vaak. Ik heb er geen. Helaas. Vraag P&P in Roggel eens. Tip aan allen: haal je lamp eens los. Zet er roestvrije schroefjes in,
beetje vaseline eraan, schroefdraad in doos optappen zodat ie schoon is. Als de schroefjes vast zitten niet kapot draaien
maar uitboren. gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Bedankt voor je advies Theo. Heb geen goede gebruikte kunnen vinden en daarom in Duitsland een nieuwe
mistlamp/verstraler gekocht voor € 248.- Groeten Maarten
Hallo 928 liefhebbers Ik kan een 928 s4 automaat kopen voor 7000 euro, nu mijn vraag:waar moet ik op letten bij
aankoop?wat zijn de spesifieke(k.t woord) problemen van een 928 s4?en gaat een automaat lang mee?bij bmw weet ik
dat de automaten vaak moeten worden vervangen rond de 200.000 km.hoe zit dit bij een 928 s4? motorisch is de 928 wel
oke hoorde ik, is dit ook zo?je kan wel het een en ander met de electronica verwachten aan problemen hoorde ik van een
ex bezitter van een 928 s4. Richard
Beste mede 928 bezitters, ik heb een vraag en dat is deze. Toen ik mijn 928 kocht zatten hier nieuwe schijven en blokken
op + nieuwe banden met V profiel. Volledig uitgeleind (vierkant meeting) perfect gewoon. Echter vinden er nare trillinge
plaats bij echt hard remmen, vooral vanaf 250 plus naar 140 dan trilt de auto door zn voegen heen, bij lagere snelheden
heeft hij dit een stuk minder. Dus weer alles laten uit meeten maar daar kwam niks uit behalve dat het perfect was. De
remmen zien er ook prefect uit verder zijn de beide voorbanden wel aan de binnen kant volledig afgesleten na 15K
kilometer. Wat kan dit zijn? Ligt het aan de banden met V profiel? Of zou het ook iets anders kunnen zijn. De schijfen zijn
ook niet krom... en er zit geen spelling in de ophanging? Dus dit is erg irritant aangezien ik vaak hardrij en dan hard moet
remmen.
Helaas Jeffry je schijven zijn wel krom. Het is belangrijk om orginele remdelen voor de voorwielen te gebruiken deze zijn
op elkaar afgestemd. Voor achterwielen is dat minder belangrijk. Afdraaien of slijpen heeft geen zin, je hebt materiaalspanning in de schijven, welke zich uit als de schijven warm/heet worden. Mijn wielen slijten ook scheef af ik overweeg
om 2mm toespoor te geven. Maarten. Lidno. 928092
Oke, das wel gek want er zijn alleen maar orginele spullen gebruik geen imitatie dus, zelf dacht ik dat het eerst aan de nw
banden lag, maar dit is dan waarschijnlijk niet zo, waar kun je je schijven laten afdraaien etc, ze zitten er net 15K op zou
zonde zijn als ik deze wederom moet vervangen, daarnaast heb ik geen automaat dus daar zijn ze niet krom van gaan
staan?"waardan wel van..
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bericht
Het slijten van de banden aan de binnenkant schijnt redelijk bekend probleem te zijn, das ok niet zo erg echter hoe het
probleem met de schijven op te lossen? gewoon vervangen?
Als de banden scheef afslijten is het zaak de geometrie van de wielen te laten checken. Het wordt vaak verkeerd gedaan.
De 928 ophanging is ontregeld als je hem optilt, en darana afstellen levert een verkeerd resultaat op.
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/2/MyTip237.htm of lees
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip322.htm Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Jeffrey Schijven kunnen al vervormen bij het verkeerd inrijden/inremmen. Na het plaatsen van nieuwe blokken op
gebruikte schijven is het contact niet optimaal en kan er bij te hard remmen, plaatselijk te veel warmte ontstaan. Ik heb
meegemaakt dat perfect afgedraaide schijven na twee keer remmen zo krom waren als een godgieter.(wat is dat?) Je kan
het zonder meer proberen, afdraaien kost maar een fractie van nieuwe schijven. Nieuwe blokken orgineel kosten
ongeveer € 180, - Ik heb ze zelf net gekocht en dat doet wel even pijn. Als de blokken nog dik zijn kan je ze laten vlakken
op een vlakbank en dan naschuren met korrel 80 op een vlakkeplaat. Je mist dan wel de inloop laag op de blokken dus
rustig inremmen. Wat het uitlijnen betreft heb ik alles gedaan wat er in het boekje staat maar het helpt niet, dus gaan we
nu buiten ons boekje. Ik vermoed dat de slijtage aan de binnenkant van de banden ontstaat tijdens het remmen door
verouderde rubbers. Ik heb dat eerder gehad bij een alfa en zag het door uit het raam te kijken tijdens het remmen. De
wielen wijkten sterk naar buiten tijdens het remmen terwijl de auto rechtdoor reed (ophangrubbers verrot) Ik kan nog
uren zo door gaan met mijn ervaringen maar nu stop ik weer even mee en geef de pen weer terug aan Theo. Groeten
Maarten
Uit eerdere berichten had ik begrepen dat afdraaien geen zit heeft m.b.t. de schijven? En dat m.b.t. de banden weet ik
zeker dat mijn auto niet over verrottte ruber beschikt etc, deze zijn allemaal nagelopen. Ik denk dat het verkkerd afslijten
van de banden ligt aan het feit dat er geen orginele banden meer onderzitten ik heb voor 235 en 17 inch terijwl std 225 &
16 inc betreft, tevens zitten er duure banden onder welke gevoeliger zijn voor dit gebeuren. Any way die banden maakt
me eigenlijk ook niks uit en 15K is voldoende, wel zal ik deze uitlaten lijnen met de gegeven van een gts en zoals Theo (het
oracel) heeft aangeven hoe dit correct moet gebeuren. Wel wil ik graag weten wat ik dus het beste kan doen m.b.t. de
schijven.
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Hallo mede 928 liefhebbers, Sinds vorige week zijn ook wij trotse bezitters van een Porsche 928 uit 1977 (modeljaar 78).
Nou zijn er bij onze 928 een aantal dingetjes die het niet doen (natuurlijk), maar het voornaamste probleem is de
verlichting, de koplampen willen niet meer naar beneden, en als we ze handmatig naar beneden draaien komen ze
gewoon weer omhoog, er staat dus nog spanning op het motortje, wat natuurlijke de (nieuwe)accu in een nacht leegzuigt.
We hebben het relais verwijderd, maar deze zat met draden vast aan het zekeringsbord (doorgelust zeg maar), nu vraag ik
me af of ik de nieuwe relais wel gewoon op zn plek zou kunnen prikken, of wat er nog meer aan de hand kan zijn meer de
koplampen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want er is niet zoveel over te vinden over dit probleem. Oh, en weet
iemand een fatsoenlijk adresje voor onderhoud ed. in de buurt van Zwolle? Alvast bedankt, Groetjes Evelien

Evelien

motortje
koplampen
Re: motortje
koplampen
Re: motortje
koplampen

Hallo, Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik het motortje van de koplampen kan loshalen? Deze is bijna zeker kapot,
maar nu heb ik een manual en daar kan ik dit niet terug vinden. Alvast bedankt... Gr. Evelien
Eveline, belangrijk is welk bouwjaar je 928 is. Is de koplamp hydraulisch of electrisch? Theo

Theo
Theo

Evelien

Re: motortje
koplampen

Theo
Ton

Re: motortje
koplampen
nieuwe lak

george

speakers

Theo

Re: speakers

versiedatum: 06-01-2017

Eveline, sorry, ik had verder terug moeten lezen. De hoofdmotor bedoel je uit een 1977. Als ie blijft stilstaan, kun je hem
wel met de hand draaien? Check even of je wel spanning op hebt als je het licht aanzet. Het zou kunnen dat ie defect is.
Volgens mij moest je het linker scherm openmaken om erbij te kunnen.
Theo, bedankt voor je antwoord, en de koplampen doen t weer, maar het lag gelukkig niet aan het motortje. eigenlijk
weet ik niet precies waar het aan lag, maar het "armpje" met het scharnier wat vast zit aan de stang die de lampen
omhoog draait, hebben we andersom gezet en toen ging alles zoals het hoorde. En de lekstroom kwam van de ventilator,
die deed het ook niet, dus er kwam geen frisse lucht in de auto, en die zat helemaal vast. Auto had nogal lang stilgestaan,
dus dit is ook weer opgelost. Bedankt.
Hi, dat is super. Jammer dat je niet precies weet wat de oorzaak was. Let op dat de C-clip op de aandrijf arm goed vast zit.
Als die los raakt heb je snel een lelijk gat in de condensor van je airco of rafiateur. gr, Theo
ik ben mij aan het orienteren op wat restauratiewerkzamheden voor de GTS. Geheel overspuiten, maar dan serieus goed
werk. Handige jongens genoeg in de buurt, maar dat is niet wat ik zoek. Ook velgen laten opknappen. Wie kan mij helpen
aan goede adressen hiervoor? Alvast dank. Vrgr Ton
kan iemand mij helpen aan nieuwe speakers voor de 928 s4. Het gaat om de grote speakers die bij de achterbank zitten.
Zijn nieuw niet meer te bestellen. Of is er misschien een alternatief.
George, je kunt ze repareren als de spoel verder ook is. Let op: vervangen zal lastig zijn, ze zijn 2ohm types. Die vind je
niet. Hier een reparatie link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/4/MyTip475.htm of dit:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/7/MyTip739.htm gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
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Guido Vogels

onderwerp
Re: speakers

bericht
Theo, Bedankt voor je antwoord. Ik heb via Google een bedrijf in nederland gevonden die speakers repareert. Wist niet
dat ze gerepareerd konden worden. Houdt je op de hoogte van mijn bevindingen.
stuurbekrachtiging Mijn naam is Martin, heb een 928S ui 1980. Als ik aan het stuur draai, dan hoor ik een geluid onder de motorkap. Denk
geluid
zelf dat er lucht in mijn stuurbekrachtingingsysteem zit. Mijn vraag is hoe kan ik dit systeem ontluchten. Wat moet ik
doen? vrg Martin.
Martin, til de voorwielen van de grond, start de motor, en draai het stuur vol naar links en vol naar rechts. Maar meestal
Re:
stuurbekrachtiging gaat de lucht er vanzelf uit na even rijden. Probeer vast te stellen waar het eaxct vandaan komt. Theo
(928gts.jenniskens.eu)
geluid
hey martin moet je wel eerst ff je stuurbekrachtiger bij vullen mijne lekt iets en om de het halfjaar heb ik dat geluid ook ff
Re:
stuurbekrachtiging bijvullen en klaar is ie weer succes groet henrie
geluid
Tik in motor?
Hoi, Ik heb een tik die zo lijkt het uit de onderkant/achterkant van de motor komt. Dacht eerst dat het de cardanas was,
maar het geluid komt volgens mij toch meer uit de richting van de motor. Overigens bijna niet te horen als de
versnellingsbak in neutraal of park staat, veel beter als het in D/3/2 staat. Ik wil er graag achter komen wat het is. Een
Porsche garage waar ik de auto wel eens heen breng zegt dat het een kantelende zuiger is (in het Engels 'piston slap'), wat
zou betekenen dat er meer ruimte zit tussen de zuiger en de cylinder dan gewenst. Volgens de garage gewoon mee
doorrijden... Het zit me niet lekker en wil graag bevestigd hebben of dat het is, of dat het bijvoorbeeld een lager is in de
cardanas. Ik heb zelf geen brug om goed te zoeken naar de bron van het geluid. Wie kan mij een goede garage/specialist
aanbevelen die de 928 kent en mij een goed advies kan geven??
Re: Tik in motor?
Heeft iemand nog een suggestie voor mij tav het derde bericht hieronder?
Werkplaatshandbo Hi, ik ben op zoek naar een werplaatsboek voor een Porsche 928 S uit 1986. Mijn model heeft een extra airo unit in de
ek
middenconsole op de achter"bank". Handgeschakeld. Ik heb problemen met de climacontrol. De temperatuur schiet erg
door naar de sauna stand. Zou de sensor defect kunnen zijn?
Re:
Beste Guido, Waarschijnlijk overtreed ik hiermee alle 'official Porsche' 928 club regels, maar op the piratebay
Werkplaatshandbo (http://thepiratebay.org/torrent/3670914/Porsche_928_Workshop_Manuals) staat de officiele Porsche workshop manual
(perfecte pdf met zelfs link gerelateerde inhoudsopgave) waarin alle 928 modellen behandeld worden... als downloaden
ek
via bijvoorbeeld micro torrent niet lukt wil ik je hem ook wel ftp'en (of ouderwets cd bakken/opsturen). Daar staan
trouwens meer 928 juweeltjes, zoals the bbc wheeler dealer 928 serie. Betreffende sauna stand kan ik je niet helpen, mijn
928 S is van 1980, heeft geen pasagier geregelde airco en de aircopomp ligt alweer een jaar op de werkbank, dus altijd
'hot', maar dat hoort bij de sensatie van een 928 toch? Raam open, gassen en genieten! Succes met de reparatie, groetjes,
Peter
Sauna
Peter bedankt, Ik ga ermee aan de slag. Mocht het niet lukken dan plaats ik hier wel weer een berichtje!

versiedatum: 06-01-2017
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onderwerp
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Aryan

Re: motor trilling

klaas

Re: motor trilling

Aryan

Re: motor trilling

Fank

928 algemeen

snor

s4 automaatbak
slipt
Re: s4 automaatbak
slipt
Model 928 1:18
Auto-Art

snor
Tjeert

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Heb en trilling in de motor (GTS) bij precies 1350 toeren. Rest van toeren gebied loopt de motor prima. Garage kan
oorzaak niet vinden. Er is geen vermogensverlies, alle slijtage delen in de ontsteking, bougies, kabels, rotor en kappen zijn
vernieuwd. Luchtmassameter is vervangen. KM stand 245000 Iemand suggestie? Kan het ook een resonantie in de
aandrijving zijn?
Hoi Klaas, Erge trillingen? Hoge frequentie, lage frequentie? Hoe voel je ze, door het gaspedaal? Wat gebeurt er als je de
auto in neutraal zet? Ik heb laatst de motorsteunen vervangen voor nieuwe en daarmee is een groot deel van de trillingen
verdwenen. Als ik de auto in neutraal zet, zijn we helemaal verdwenen. Ergo: de transmissiesteunen. Die worden
binnenkort vervangen en dan moeten alle trillingen weg zijn.
Hoi Aryan, motorsteunen kunnen het niet zijn die zijn 2 jaar geleden vervangen en toen voelde ik bij 1550 en 3100 rpm
trillingen. Die zijn geheel weg. Ik merk verschil tussen een volle (minder zware trilling) en bijna lege accu. Dat doet mij
vermoeden dat het een electrisch/onstekingsprobleem is, echter alle slijtagedelen in de ontsteking zijn reeds vervangen,
bougies, kabels, rotor en kappen. Andere optie zou mischien kunnen zijn dat de vervangen nokkenassen niet goed op tijd
staan? Ik weet niet of dat op 1 specifiek toerental problemen kan geven. Ik heb dit probleem al meer dan een jaar, het
wordt niet erger en niet beter.
Om te weten waar het vandaan komt zou je wat meer onderzoek moeten doen. Komt het uit de motor, omdat die wellicht
niet goed loopt bij 1350 toeren, dan zijn het wat zwaardere onregelmatig 'schokken' die de hele auto schudden. Komt het
uit de aandrijfas dan is het meer een vibratie die je in het gaspedaal voelt. Deze vibraties zijn echter vaak aanwezig bij
hogere toerentallen. Ik geloof niet dat het ligt aan de timing van de nokkenassen, want dan zou er een verlies aan
vermogen moeten zijn over de bij alle toeren. De vraag is echter of je dat verschil kunt constateren zonder
vermogensbank.
Voor alle 928 liefhebbers in de uitgave/tijdschrift van klassiek & techniek van augustus 2008 een aankoopadvies van....de
Porsche 928. Mooi aankoopadvies...met als titel : de beste niet-911...en zoals wij allemaal wel wisten een citaat uit het
aankoopadvies : we hebben nimmer een auto met zo weinig van nature zwakke punten in een aankoopadvies gehad, :-)
porsche 928 s4 bj 88 automaat 1d gas geven goed 3 d goed 4 d goed allen op tweede als ik gas geef gaat hij heel lang
zaam opterkken wat kan dat zijn groetjes
porsche 928 s4 bj 88 automaatbak slipt pas nieuw olie erin en nieuw filter opterken is wel goedt alleen op tweede en
derde slipt wat kan dat zijn groetjes de snor
Vandaag (zaterdag 6 september 2008) in Houten, het model van de oer-928 gekocht. Schaal 1:18, kleur arrowblau J3
(Minerva blue), merk AutoArt (www.autoartmodels.com), prijs rond de 80 euro. Geweldig mooi!
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Brommend geluid
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Beste mede 928 liefhebbers. Even een vraagje. Ik ben twee weken geleden met mijn 928 S4 uit 1987 naar Italië geweest.
Halverwege op de heenreis ontdekte ik een brommend geluid vanuit de omgeving van het linker achterwiel. Bij het
verhogen van de snelheid liep de resonantie op en bij het verlagen weer af. Ik ben er verder gewoon heen en weer mee
naar Italië gereden maar denk toch dat het niet helemaal goed zit. Zou het een versleten wiellager kunnen zijn of heeft
iemand anders een ander idee. Met vriendelijke groeten. Johan
Re: Brommend
Johan, wiellager zou kunnen, homokineet, of iets in de diff. Probeer eens met scherpe bochten of je het geluid kunt
geluid
opwekken (door druk op het wiel te zetten). Meestal is dat een indicatie van een versleten lager. Vervangen is de enige
remedie. Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Re: Brommend
Bedankt voor het antwoord. Het geeft inderdaad iets verschil in geluid als ik in een bocht rijdt. Ik ga de zaak maar eens
geluid
demonteren en kijken wat er echt aan de hand is. Groeten.
Verzekeringsmaatsc allen, Mijn huidige verzekeraar wil de 928 slechts WA verzekeren. Kunnen jullie mij maatschappijen noemen die voor de
happij
auto wel een passende verzekering bieden? groeten Jos Merkus
MultiSafe Postbus 232 3730 AE De Bilt tel: 030-2212777 verzekert mijn S4(1991), taxatiewaarde 19.000 euro WA plus
Re:
Verzekeringsmaatsc casco voor 321 euro met een eigen risico van 450 euro ______________________________
happij
Wie kan mij adviseren over de aanpak. Motor totaal vervangen? Kosten afwegen tegen huidige waarde!? Auto is verder
motorschade tw
perfect.
koppakking 928S
1980
Motorschade agv Beste Pim, Heb je compressieverlies of gebruik je veel koelvloeistof? In het geval van koelvloeistof zijn er tegenwoordig
koppakking
prima 'prutsmiddeltjes' die voor lange tijd (jaren in een S2) resultaat bieden, bijvoorbeeld WONLI. Als je zelf kan sleutelen
(of jezelf wil leren sleutelen...) is een koppakking te doen. Wat is je km stand? Als het je enkel om de economische waarde
gaat zou ik de pakking (laten) vernieuwen. Een volledig gereviseerd blok loopt echt in de papieren (dat verdien je
waarschijnlijk nooit terug bij een eventuele verkoop). Van een gebruikt blok (dat wellicht al jaren stilstaat) kan de pakking
ook zo gaan. My 2 cts... ik ben trouwens benieuwd naar het advies van de andere 928 fanaten hier. Groetjes, Peter

versiedatum: 06-01-2017
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Kees Koese

werkplaats
handboek GTS

Frank

Re: werkplaats
handboek GTS
motor uitbouwen
GTS automaat

kees

Kees

krukas

Maarten

Re: krukas

Kees

Re: krukas

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo Pim, Het is altijd lastig van advies dienen bij dit soort kwesties; blijft immers een persoonlijke afweging. Een ander
blok zou ik je, evenals Peter hieronder, ook niet aanraden. Je weet niet hoe lang een dergelijk blok al 'stilstaat' en loopt
dus het risico op snel weer schade. Het ligt er maar net aan wat het je waard is je 928 te blijven rijden; natuurlijk kost een
(deel)revisie centen maar zoals ik al zei dat moet je zelf afwegen. Mocht je daartoe overgaan dan moet je er inderdaad
rekening mee houden dat je het voor jezelf doet en je afvragen dus of je nog lang met de auto wilt blijven rijden; het is
inderdaad zo dat je een dergelijke investering bij verkoop op korte termijn er zeker niet uitkrijgt. Ik heb ongeveer
hetzelfde meegemaakt en heb er onlangs een verhaal over geschreven in het laatste clubblad. Misschien leuk om eens te
lezen. Succes met je afweging! Groet Constant
Ik ben deze week trotse eigenaar geworden van een geimporteerde GTS uit 1992. Deze heb ik gekocht met een kapotte
motor, die ik graag helemaal wil demonteren/ repareren(?). Wie weet een adres voor een werkplaatshandboek/ een
kopie/ of kan mij verder helpen? Alvast bedankt!
Kees, Voor alle handboeken -> http://thepiratebay.org/ type in bij search torrents : porsche 928 Kies -> others E-books ->
porsche 928 workshop manuals -> 334 mb aan Porsche 928 info. Suc6
Vandaag eindelijk tijd gevonden om de kapotte motor uit mijn pas aangeschafte GTS van 1992 te bouwen! Het lukt niet
om de motor hoog genoeg op te tillen om deze over de motorsteunen te tillen en naar voren te schuiven. Daarom
uiteindelijk de hele motorsteunen losgedraaid. Wat doe ik fout? Trouwens, wat een geweldig 'motorbrok'!
Vandaag bezig geweest met de demontage van de defecte motor uit mijn GTS. Het defect bleek te bestaan uit 2 stuk
gelopen lagers van drijfstang 2 en 3 van voren af gezien. De lagerschalen zijn bijna geheel weg! Kan de krukas gerepareerd
worden door oplassen en opnieuw rondslijpen? Wie heeft 2 komplete drijfstangen voor mij? De 4 nokkeassen vertonen
pitting op de noktoppen. Is dit te repareren? Zij er nieuwe nokkenassen te koop? Of kun je er gewoon mee rijden?
Hallo Kees De krukas hoeft niet(kan niet) opgelast te worden. Deze kan op eerste of tweede ondermaat geslepen worden.
Bijpassende lagerschalen worden meegeleverd. Eén ondermaat is meestal 0, 25mm kleiner in diameter. Een kleinere
diameter verzwakt de krukas niet noemenswaardig. Ook drijfstangen kunnen worden gereviseerd waarbij de onrondheid
van het lagerhuis wordt gecorrigeerd. De nokkenassen kan je beter vervangen evenals de hydraulische-stoters. Het is even
zoeken naar een goed revisie bedrijf maar ze zijn er nog wel. Succes. Maarten
Onlangs heb ik het kapotgelopen blok van mijn GTS geheel gedemonteerd. De krukas blijft behoorlijk krom te zijn: slingert
ongeveer 0, 8 mm in het midden. Deze afwijking zijn bij de tweede kruktap van voren. Zoals ik van een specialist begrepen
heb, is richten niet mogelijk. Wie heeft voor mij een goede gebruikte krukas voor een GTS???
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Voor diegenen, die mijn krukas gezien hebben op de bijeenkomst 22 november bij John van der Spek, is er het volgende
nieuws. De kruktap, die was stukgelopen, is door mij gegloeid, waarna de as gericht is. Dit weekend ligt de as in de oven
bij 550 graden om te worden gasgenitreerd. Deze lage temperatuur zorgt hopelijk voor de minst mogelijke vervorming.
Richten is na het harden beperkt mogelijk bij een verhoogde temeratuur van 250 graden Celsius. Ik ben net terug uit
Mannheim, waar een stukgelopen GTS blok te koop was. Gekocht! Transaxleschade: dat is niet het eerste blok dat
hierdoor stukloopt! Wellicht is het mogelijk deze krukas ook te redden door het stappenplan te volgen, dat bestaat uit
gloeien, richten, voorslijpen, harden, richten, naslijpen. Tenslotte het allerbelangrijkste: controle op haarscheurtjes.

Arnold

Re: krukas

kees krukas

Re: krukas

Kees, Interessante dingen doe jij. Leuk dat je ons dat motorblok en krukas kon laten zien op de sleuteldag. Het zou mooi
zijn als je eens een stukje in het clubblad kon schrijven over je motorblokavonturen met wat foto's er bij.Je hebt er wel kijk
op en blijkbaar ook de spullen... Rob Scheerman zal blij zijn met je verhaal voor het clubblad. Over transaxleschade
gesproken: Ik heb een lid op de sleuteldag behoed voor dit probleem. De as zat zo'n 5 mm in de flexplaat gedrukt.
Gelukkig was de axiale speling van de krukas nog binnen de grenzen. Gelukkig had ik het juiste gereedschap bij me om dit
te corrigeren. Ik geloof dat je al weg was toen we dit ontdekten. Het zag er niet mooi uit met die kromme flexplaat. Groet,
Arnold
ONDERWERP: FLEXPLATE Dag Arnold! Ik vind zelf ook dat ik leuke dingen doe en hoop dat ik niet in een gat val van
verveling als de auto helemaal klaar is! Het sleutelen vind ik nog leuker dan het rijden. Voor de flexplate komt een goede
oplossing. Het is al opgezet als project en heb me voorgenomen mijn motor er niet onder te zetten als er geen duurzame
en definitieve oplossing komt voor de flexplate!! Een tipje van de sliuer kan ik wel oplichten: de twee op elkaar geschoefde
vlakke platen worden vervangen door platen, die gegolfd zijn. Daarmee heb je veel meer elasticiteit. En dan is nou net wat
er ontbreekt bij de originele flexplate! Met enkele clubleden heb ik intensief contact; zij denken met me mee.

Brinkman

Montage S4 spoiler Beste mede porsche 928 freaks. Ik heb een S4 achterspoiler op de kop getikt maar kan iemand mij de de maten vertellen
van de gaten. Ik heb ergens een keer een mal hiervoor gezien op het net maar het nu nergens meer terug vinden. M.v.g.
Johan 928 4, 5 black
op slot
Hallo, ik heb per abuis de sleutel in mijn 928 laten zitten en de deuren zijn op slot. Wat is de makkelijkste manier om hem
open te maken? Gr, Jerry
Re: op slot
Hoi Jerry, Ik mail je een beschrijving om met een haak de deur open te maken. Een alternatief is vanaf de onderkant.
Achter de stoel zit een ovaal luik op de bodemplaat gelijmd. Die zou je los kunnen maken en met je arm er door met een
tang de deurknop omdraaien. Is echter lastig en je moet het luik weer dichtlijmen. Gr.

Jerry de Munnik
Aryan van der
Griendt

versiedatum: 06-01-2017
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Re: reserve sleutel
kwijt, hoe bij te
maken
onregelmatig lopen

Wim Janssen

velgen S4-1991

Bert

Distributie S2

Ruben

Re: Distributie S2

Arnold

Re: Distributie S2

Bert Vellen

Re: Distributie S2

henrie

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Ik ben niet meer in bezit van een reserve sleutel. Het blijkt dat de sloten niet origneel zijn in mn 928s. Weet iemand hoe
een sleutel bij te maken is??
ik heb in het verleden gewoon een sleutel bij laten maken gewoon op de markt in nijverdal dus weet niet waar je woond
maar is geen orginele sleutel maar hij paste gewoon moest ongeveer 20 minuten wachten maar deze vakman kreeg het
prima voor elkaar groeten henrie
Ik ben sinds een week in het bezit van een S uit 1986. De motor loopt wat onregelmatig en ik heb het gevoel dat hij soms
inhoudt als ik bij lage toeren op het gaspedaal trap. Ook heb ik het idee dat er een onverbrande benzinelucht rond de auto
hangt. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ruben
Dom, dom....maar ik heb mijn cup-velg rechtsachter tegen een stoeprand beschadigd. Een behoorlijke kras. Wie weet of
en zo ja hoe deze te repareren is? En wat moet zoiets kosten? Of kan ik beter een nieuwe/tweedehandse velg kopen? Wat
kost zoiets en waar te vinden/kopen?
Een kennis van mij heeft onlangs een S2 gekocht die wat onderhoud nodig heeft. Een van de zaken is het vervangen van
de distributieriem en alles wat er bij hoort. Ik heb die klus ook al aan mijn eigen auto uitgevoerd, maar dat is een GT en
dus 32 klepper. Miin vraag is op welke stand van de krukas moet de blokkeerstift op de starterkrans gemonteerd worden
voordat de riem eraf gaat? Bij ge GT is dat op 45 graden na BDP. Ik vermoed dat het bij de S2 op BDP is maar ben niet
zeker. Groet Bert
Hallo, Als je je 928 pas hebt gekocht en je wilt geen olie verversen omdat dat pas geleden is gebeurd, wat is dan de
veiligste olie om bij te vullen? Vooral welke viscositeit? Ik weet namelijk niet welke olie er nu in zit. 10W40 10W50 10W60
5W50???
Bert, Zet de krukas BDP met het merk op de vibratiedemper tegenover de rode indicator. Nu staan ook de groeven op de
nokkenastandwielen tegenover de merktekens op het huis.(Als het goed is).Anders had je al een paar PK's te weinig. Nu
kan je het vliegwiel vastzetten en en kan je aan de gang. Montage is weer in omgekeerde volgorde... Groet, Arnold
Hallo Arnold, vandaag is alles eraf gehaald met de krukas op BDP, zoals jij vermeldt. Dit is duidelijk anders als bij mijn 32
klepper waar dit op 45 graden moet gebeuren. De auto had 8 jaar stilgestaan maar er was duidelijk van te voren goed
onderhoud aan gepleegd, het zag er nog allemaal keurig uit. Voor de zekerheid komt alles er nieuw op/in, ook de spanner
wordt even open gemaakt en een nieuwe rolbalg gemonteerd. De eigenaar zal zich een dezer dagen als nieuw lid
aanmelden. Groet, Bert928GT
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Bert. Inderdaad is de spanner belangrijk. Vergeet niet de O-ring te vernieuwen op het zuigertje. Die zorgt voor demping
van trillingen. En de waterpomp? Het zou zonde zijn die later te moeten vernieuwen, want dan kan je weer opnieuw
beginnen. Boutjes van de pomp voorzichtig lossen, en met goed vet monteren. Denk ook aan de nylon busjes in het
spanrolmechanisme. Vaak een bron van speling zodat de riem niet mooi gecentreerd op de tandwielen zit. Ook zou ik
goed kijken of de nokkenas en krukas oliekeerringen nog goed zijn.Als alles daar vettig is weet je wel hoe laat het is. Nu
kan je er goed bij om die te vervangen. En je krijgt een mooie vetvrije motor... Groet, Arnold

Bert Vellen

Re: Distributie S2

Hoi Arnold, alles wordt in ene aangepakt, zowel de O-ring in de spanner als de rolbalg en klemring. De nylonbusjes en alle
keeringen worden evenals de waterpomp vervangen, uiteraard ook de spanrollen. Nu ligt de boel open en dan is het, na
zo'n lange stilstand, gewoon verstandig om alles aan te pakken. Dan is hij weer voor jaren droog. Volgende week zit alles
er weer op, dan nog stuurhuis, remmen, aandrijfasrubbers, alle filters + vloeistoffen enz. We vervelen ons niet. Groet Bert

Johan

Bromgeluiden

Bert
George

Constant

Marc

Ruben

Hallo medestrijders. Ik heb een simpele vraag. Ik ben met mijn Porsche 928 S4 uit 1987 in de zomer naar Italië geweest en
halverwege de rit ontstond er een licht brommend geluid ter hoogte van de linkerzijde van de versnellingsbak en/of
linkerachterwiel. Bij 40 km/u ga je het horen en bij versnellen wordt de brom ook hoger. U raadt het al. Wat zou het
kunnen zijn? Ik heb er verder gewoon mee door kunnen rijden en het is niet erger geworden of zo. Alvast bedankt voor
het meedenken.
Re: Bromgeluiden Ik vermoed een wiellager. Groet Bert928GT
stationair toerental Ik wil de leden langs deze weg bedanken voor het verhelpen van de problemen met het stationair toerental. Na het
inspuiten met W40 van de stationair klep loopt de motor weer als een zonnetje en ben ik zonder problemen thuis
gekomen. Als nieuw lid heb ik deze dag als zeer leerzaam ervaren. Dank aan de organisatie voor een perfecte leerzame
dag. George
Re: stationair
He George, Goed te vernemen dat het probleem met je stat. toerental is verholpen en je zonder vervelend oponthoud
toerental
weer thuis bent gekomen! Ook ik vond het overigens een leerzame en gezellige dag afgelopen zaterdag. Groet Constant
Waarop te letten bij Hallo, Ik overweeg binnenkort een 928 aan te schaffenm in NL of in te voeren uit DE. Waar moet je op letten bij de
aanschaf 928
aanschaf. Wat is een redeljke prijs om een goed lopende 928 te kopen. Ik weet hangt van veel factoren af maar ben
benieuwd naar jullie tips. gr Marc
kinderstoeltje
Natuuuuuurlijk om praktische redenen een 928 gekocht..... maar nu: heeft er iemand een tip voor een kinderstoeltje fase
3 (vanaf 3 jaar)? Wij willen graag af en toe met zn drietjes op stap. Ik kan heel moeilijk informatie hierover vinden. Iemand
een soortgelijk probleem? Groet, Ruben

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Ik ben (nog steeds) op zoek naar een oplossing om achterin de 928S een Maxi-Cosi en een stoelverhoger met rugleuning
kwijt te kunnen. Ik heb inderdaad gedacht aan ombouw naar driepuntsgordel maar het probleem is dat de gesp altijd te
ver naar voren zit voor een klein kinderlijf. Iemand een idee? MVG Ruben
hallo 928 fans, nadat mijn s4 is verholpen van een leegtrekkende accu laten airco en kachel het afweten.de zekeringen zijn
goed, maar ik weet niet als er nog een stekker of relais aan verbonden is. wie heeft advies. bvd eric
Eric, in pricipe hebben de AC en de kachel weinig met elkaar te maken. De bedieningsconsole is het gemeenschappelijke
deel. Wat si er met de kachel en in hoeverre doet de AC het niet. Ik bedoel: loopt de kachel vent, wordt de waterklep open
gezet? En als je AC drukt, gaan de fans dan draaien? Loopt de compressor? Op mijn site staat veel troubleshoot infop over
de AC. Zie TechTips sectie. Leesvoer !! gr Theo http://928gts.jenniskens.eu
Heeft iemand een idee of een luchtmassameter (928S uit begin 1986)gereviseerd kan worden? Zoja, waar kan ik dat laten
doen? Als dat niet mogelijk is, waar haal ik dan zo'n nieuw apparaat en wat kost dat ongeveer? Dank, Ruben
Hi, JDS kan de luchtmeter herstellen. http://www.jdsporsche.com Ik hoor ook wel eens dat Bosch in Duitsland
gereviseerde heeft tegen inruiling van een oude. Geen idee of men ze in Nederland ook heeft in het programma. Gewoon
eens navragen. gr Theo http://928gts.jenniskens.eu
Hoi Theo, Bedankt voor de tip. JDS vraagt 710 euro voor een revisie LMM!!! Dat lijkt mij duurder dan een nieuwe, of vergis
ik mij daarin?
Hallo, mijn vader heeft een 928s maar heeft op dit moment weinig tijd om zich er zelf mee bezig te houden. Wij wonen in
Vaals, maar weten niet waar wij heen kunnen gaan om een reparatie te laten doen aan de Porsche. Het probleem: De
tacho doet het niet meer. Aan de kabel ligt het niet (die is doorgemeten). Maar nu weten we niet of het de sensor is of de
cockpit. Wie zou ons daar verder kunnen helpen? met vriendelijke groet, Eric
Mijn naam is Martin, wil John nog bedanken voor de gevulde koeken zijn gast vrijheid tijdens de laatste sleuteldag, was
een leerzame en gezellige dag. Vraag: Olie voor de versnellingsbak, is dat 1 geheel met je motor, of moet hier aparte olie
in. zo ja waar zit de vul/ aftap schroef? Alvast bedankt. Martin 928301
Hallo beste 928 mederijders, Ik heb een zeer goede 928 S3 waar ik zeer te verden over ben, echter ben ik niet te spreken
over de boxen in mijn huidige auto graag zou ik deze willen vervangen heeft iemanf suggesties hoe, wat voor mij het
belangrijkste iks dat alles orgineel blijft, ik heb een 928 met 4 speakers dus niet zo als de later modelen met twee ronde in
de deur. Tevens zou de speaker achter de voorstullen wel zicht baar mogen zijn zoals in de later modelen. Iemand
suggesties?
De achterbanden van mijn S4 uit 1991 zijn binnenkort aan vervanging toe. Wie kan mij adviseren over types banden,
prijzen en leveranciers. Wanneer ik op internet surf zie ik namelijk prijzen die uiteenlopen van 150 tot 500 euro per band
(allemaal met de hoogste snelheidindicatie).
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Ik ga altijd naar Jutte bandenservice in Tilburg. Je staat versteld van de lage prijzen en snelle service/levering. Vriend van
me uit Antwerpen komt altijd hierheen voor dikke banden voor zijn Maserati. En nee, ik heb geen connecties met Jutte. Is
de moeite waard om even te bellen. Succes, Ruben
beschermhoes voor Beste 928 ers. Is er iemand die ervaring heeft met een perfect passende autohoes voor in de garage voor een 928? Het
928 in garage
gaat om de winterstalling en hoeft dus niet waterdicht te zijn. Tx Robert 928 GTS midnight blue, Groningen
Re: beschermhoes Sinds ik mijn 928 tijdens de winter in een garage kan stallen, maak ik naar volle tevredenheid gebruik van een autohoes
voor 928 in garage van Halfords. Even letten op de maat die je nodig hebt! (tip: behandel vtv het leer en plaats een vochtvreter in de auto!)

eric

3 puntsgordel

Marco

Huren 928

Theo

MAF

Ruben
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Re:
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Math

Re:
luchtmassameter

versiedatum: 06-01-2017

Ik ben opzoek naar een 3 puntsgordel tbv een 928 s4 bj 90, ivm apk keuring.Het is van belang dat deze izgs verkeerd.Het is
bestemd voor de passagiersstoel, links ACHTER.bvd Eric
Hallo, Mijn vader wordt 24 januari 60 en heeft altijd al in een 928 willen rijden. Om deze droom waar te maken zoek ik een
Porsche 928 die ik kan huren voor een halve of hele dag. Wie O wie kan me daarbij helpen ? Groet, Marco
Wie heeft er een oude MAF sensor liggen waarvan hij afstand wil doen? Defect is geen probleem. Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Omdat mijn 928S uit 86 al een tijdje slecht loopt en men niet meteen iets kan vinden, is toch de algemene opinie hierover
dat er iets niet goed is aan de ontsteking. Verdelers, kabels, computer, bougies en bobines zijn hoogstwaarschijnlijk nog
okee. dat is getest. Kan iemand mij vertellen welke onderdelen er nog meer van belang zijn voor een goed lopende
ontsteking. Denk aan sensor op het vliegwiel, massapunten, toerenteller (??) die niet goed functioneert en invloed
uitoefent op de computer etc. Waar kunnen we nog meer aan denken? Dank alvast Ruben
Hi Ruben, kijk eens goed naar de connector van de vliegwiel sensors. Let op oxidaten en hitte schade. Als alles verder ok
lijkt zou dat nl een potentiele stoorbron kunnen zijn. Indien mogelijk moet je de scope eraan hangen... je kunt het signaal
amper goed meten zonder scope. Weet je zeker dat het de ontsteking is? Symptomen? gr Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Hoi Ruben, Je zou ook even kunnen checken of de accu nog wel 100% is, zijn 928's kritisch over. Dan kun je ook de
aardverbinding tussen motorblok en chassis checken of corrosie en weerstand. Zit rechts van de motor. En de
aardverbinding achter bij de accu naar het chassis Math
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Peter van Dillen heeft zojuist geconstateerd dat toch mijn LuchtMassameter kapot is. Hij heeft er even een nieuwe ingezet
en getest en is geschrokken van het vermogen dat de auto opeens had :-) Aangezien ik auto met defect heb gekocht (en
dus niet weet hoe de snel de auto eigenlijk kan zijn) gaat er waarschijnlijk binnenkort een hele wereld voor mij open. Nu
maar op zoek naar een betaalbare oplossing... Theo en Math: dank voor de reacties en de tips. Gr. Ruben

Is er ervaring met een supercharger op een 928? En wat is mogelijk bij de diverse modellen van de 928 hiermee? Groeten,
Patrick
Hallo 928 rijders! Een paar maanden geleden heb ik een mooie zwarte S4 aangeschaft en nu zoek ik een goed en
betrouwbaar adres bij mij in de buurt (nieuw vennep) voor onderhoud aan deze auto omdat ik er zelf gewoon niet aan toe
kom. Nu vraag ik mij af og iemand hier ervaring heeft met garage Daytona in Leiden? Op hun site ziet het er wel aardig uit,
maar ik heb liever wat feedback van iemand die ervaring heeft met deze jongens. Alvast bedankt! (een tip voor iets anders
bij mij in de buurt is ook welkom natuurlijk).
Re: Daytona goed Dennis, Ik heb mijn porsche al vele jaren in onderhoud bij Krab SC (Vijfhuizen). Kijk eens op www.krabsc.nl. De eigenaar
onderhoudsadres? Anne is zeer betrouwbaar en bekwaam. Hij heeft vele porsche's in onderhoud waaronder mijn porsche 928. Hij heeft er
ook een porsche sloperij bij. Hierdoor kan hij soms onderdelen voor een redelijke prijs leveren. Alleen het nodige
onderhoud zal hij uitvoeren voor een goede prijs.
Re: Daytona goed George, Bedankt voor je reactie, ik zal krab eens benaderen.
onderhoudsadres?
Goede 928 apk
Binnenkort moet mijn '79 Porsche 928 apk gekeurd worden. Dat wordt de eerste keer sinds ik hem in mijn bezit heb en
garage
vandaar dat ik op zoek ben naar goede raad. Weet iemand een goede garage met 928 kennis in de buurt van Rotterdam?
Re: Goede 928 apk
garage
Re: Goede 928 apk
garage
Re: Goede 928 apk
garage

versiedatum: 06-01-2017

Hi Arjan, Probeer eens Autobedrijf Imperia Lingmont, Willebrodusstraat 166-168 te Rotterdam (010-4668172). Zij hebben
al jaren lang een 928 in onderhoud. Patrick
Hee Patrick bedankt voor je reactie. Is dat toevallig jou 928? En ben je tevreden met de service? Andere mensen nog tips?
Bij voorbaat dank, Arjan
Ik zou niet zo heel moeilijk doen met APK (is onafhankelijke keuring). Onderhoud en reparatie is een ander verhaal. Maar
ik weet niet in hoeverre het voor APK van belang is dat je een 928 specialist in de buurt nodig hebt. Ik heb bijvoorbeeld
een goede specialist gevonden die wat verder uit de buurt zit, maar voor APK blijf ik binnen de stad. Als er wat aan de
auto blijkt te zijn, dan rijd ik net zo graag even naar mijn specialist voor reparatie. Ik zou bijna zeggen: een specialist weet
altijd wel een gebrek te vinden aan deze auto :-) Succes met zoeken en met de keuring.
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Re: Goede 928 apk Hi Arjan, Helaas...ik heb nog geen 928. Ben me aan het inlezen (leuk boek trouwens Porsche 928 takes on the
garage
competition) en vele knipsels en websites. Kijk ook eens op www.autonetcarbooks.com Leuke verzameling. Maar kiezen
welke 928, minimaal een s-versie. Groeten, Patrick
Re: Goede 928 apk Soorgenoten :( inmiddels heb ik de apk keuring gehad en het viel allemaal erg mee, zaterdag ga ik met een grote glimlach
garage
op mijn gezicht aan de gang met de punten die ik zelf kan oplossen...Heb wel iets waar ik de garage voor ga inschakelen,
een te hoge CO uitstoot. Gewoon uit nieuwsgierigheid, iemand dat wel eens aan de hand gehad? En wat kan je er aan
doen? (het is dus een '79 928 4.5)
Re: Goede 928 apk (oeps iets te snel op submit geklikt) Soortgenoten :) Inmiddels heb ik de apk keuring gehad en het viel allemaal erg mee,
garage
zaterdag ga ik met een grote glimlach op mijn gezicht aan de gang met de punten die ik zelf kan oplossen...Heb wel iets
waar ik de garage voor ga inschakelen, een te hoge CO uitstoot. Gewoon uit nieuwsgierigheid, iemand dat wel eens aan de
hand gehad? En wat kan je er aan doen? (het is dus een '79 928 4.5)
Re: Goede 928 apk Prima garage wat mij betreft, Imperia Lingmont in Rotterdam. Bedankt Patrick voor de tip! Het is voor twee jaar apk
garage
goedgekeurd, met wat hulp van deze garage!
automaat
heey ik heb volgens mj de vraag al eerder gesteld, ik heb een automaat die de 2e versnelling overslaat. dus van 1 naar 3
en van 3 naar 1 er zijn nu een hoop nieuwe forum mensen bij gekomen dus wie weet, hier voor een andwoord bvd henrie
928 s2 4, 7 1985
Re: automaat
Henrie, Als je een S2 hebt dan heb je 4 versnellingen. Waarschijnlijk mis je niet de 2e maar de 1e versnelling. Dat komt
meer voor. Dat kan liggen aan je modulatiedruk. Ook de afstellig van gaskabel en transmissie controlkabel. Zie het
handboek:'troubleshooting auto transmission' pagina 38-111. Zie ook www.nichols.nu 'Getting 1e gear starts' Arnold

henrie

Re: automaat

Maarten

Re: automaat

versiedatum: 06-01-2017

hey arnold het is toch echt de 2e versnelling de rest werkt wel prima das het gekke ook als je vol gas geeft bij wegrijden
blijft ie gewoon in de 1st hangen tot +- 100km per uur en dan in de begrenser en dan gas iets los dan schakeld ie naar de
3e versnelling heb er al wel een tijdje last van en wil het eigenlijk wel een keer oplossen toch bedankt voor het mee
denken groet henrie
Hallo Henry Ik denk dat Arnold gelijk heeft. In de eerste versnelling kan je geen 100km rijden. De verdeling is alsvolgt 1 is
50km, 2 is 100km, 3 is 200km, 4 is 300km (op teller). De waarden zijn ongeveer en afhankelijk van gaspedaal stand en div.
afstellingen. Een goede automaat schakeld altijd optijd op en laat nooit het toerental tot aan de begrenzer komen. Je hebt
dus meer problemen dan je dacht. Toen ik mijn s4 kocht was ik er ook een kwijt. Na een goede beurt (olie, filters,
ed.)waren alle functies weer aanwezig. Maarten.
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Achterwielophangin Ik wil de achterschobrekers demonteren maar ik krijg die lange pen niet uit de "hub". Heeft iemand een succesvolle
g
manier om deze pen eruit te krijgen?
sensor toerenteller Iemand een idee waar de sensor voor de toerenteller op aangesloten zit? Op de bak of op de ontsteking? bvd Ruben
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Theo
Kenneth
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m.bos

bericht
hey maarten bedankt voor je advies, ik bedoelde met volgas wegrijden op de kick down, en dan blijft ie gewoon in zijn
versnelling. en als je dan van de kickdown afgaat dan schakeld ie een beetje slipperig over voor mijn gevoel naar zijn 3,
want daarna kan je gewoon door knallen naar de 210 op de teller en dan gaat ie naar 4 . ik heb nog een setje liggen en zal
eerst eens proberen het filter en de olie te vervangen en dan kijkken hoe het dan gaat in ieder geval bedankt groet henrie

Re: sensor
toerenteller
Voor elke dag?

Ruben, boven het vliegwiel zit de speed sensor. De bak heeft een puls signaal voor de snelheidsmeter, de later modellen
hebben die aan de ABS sensor gekoppeld zitten. Gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Hallo, heb een beetje de "bug" te pakken en vroeg me af of er bij jullie ook mensen zitten die hun 928 nog dagelijks
gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar de oudere modellen (tem S3) en dus wordt het al een pak moeilijker om een
deftige te vinden. Moet bovendien ook een manuele zijn. Ik rijd nu met een Alfa Romeo 147 GTA en zoek iets nog
exclusiever en sportiever. Trouwens iemand ervaring met LPG op dit model? En hoe zit het met het onderhoud. Vind je
nog mensen die er aan kunnen werken? Thanks for the info. Kenneth
Re: Voor elke dag? Beste Kenneth, Ik was toen ik 2 jaar geleden mijn 928s uit 1980 kocht ook van plan er mijn 'daily driver' van te maken. De
auto was daar nog lang niet geschikt voor (te veel achterstallig onderhoud) en mijn woon werk afstand is te kort, om voor
6 km elke dag een 4, 7l V8 op te starten is dan eigenlijk zonde, daar wordt 'ie niet beter van. Ik heb me recentelijk weer in
een LPG ombouw verdiept (ik heb in mijn daily, Alfa 145 1.8, een G3) en wou dat ook in de 928. Een LPG inbouwer heeft
mij geadviseerd geen ombouw te doen i.v.m. mogelijke backfires. Ik heb een Bosch K-tronic injectie, die gaat tot ± 1984,
en daar kan eigenlijk alleen maar een veredeld kooktoestel opgebouwd worden. Dan verlies je tevens de prachtige
geforceerde lucht inlaat. Ik denk dat de 32V's (vanaf eind 1986) wel een G3 kunnen hebben, maar informeer bij een
expert. De nieuwe oldtimer belastingregels zijn dan helaas wel auw. Ik hou de 928 er als 'hobby auto' bij. My 2 cts,
benieuwd naar de reacties van de overige 928 fanaten. Groetjes, Peter P.s: 147 GTA is toch ook wel een heel leuke auto,
sorry dat ik hier vloek...
Re: Voor elke dag? Bedankt Ruben, Peter voor het vriendelijke advies. Heb me enkele boeken aangeschaft, zal de sommen doen en wacht op
de juiste auto (S2, manueel, weinig kms) om me in het avontuur te gooien. Nu nog de vrouw overtuigen. Dat zal wat
anders zijn... Cheers.
928 Weissach
hallo, ben op zoek naar een 928 s, en ben in onderhandeling met een weissach uitv. wat is er nu bijzonder aan die uitv,
behalve dan standaard schuif dak.

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Beste M.Bos, Als je op 'onze' website op geschiedenis klikt, en door klikt naar s tot s3 vindt je dit: In 1980 kwam eveneens
de Weissach Edition uit. Slechts 205 stuks werden gebouwd, allemaal Champagne goud metallic met goud gekleurde
velgen, uitgerust met elektrisch schuifdak, air conditioning, spoilers, two tone leder interieur en driedelige bagageset. Ik
hoop dat hiermee jouw vraag beantwoord is! Met vriendelijke groet, Peter
http://www.markhope.com/cars_928.html Die is het dus. Tis maar wat je mooi vind maar wel zeldzaam en dus leuk!
succes, Ruben
bedankt peter en ruben voor jullie reactie. en nee, de staat van de wagen is gelukkig niet te vergelijken met die op
markhope.com thanks
Afgelopen vrijdag eindigde een leuk ritje uit mijn werk in een flinke domper. Toen ik mijn 928 in mijn garage zette en
uitstapte zag ik ineens damp onder de motorkap vandaan komen en vervolgens ook een flinke lekkage van koelwater
onder de auto. Ik heb met een zaklamp gekeken of ik iets kon vinden maar kon geen losse slangen vinden. Zover ik weet
was de temperatuur en de oliedruk normaal toen ik hem parkeerde. Ik kon de bron van de lekkage niet vinden, hoewel er
overal spetters koelvloeistof in het motorcompartiment te zien waren. Ik heb de boel laten afkoelen en een dag later een
liter koelvloeistof toegevoegd (daarmee leek het weer aangevuld te zijn) en geprobeerd te starten. Starten --> Lopen en
geen lekkage tot ongeveer de helft van de bedrijfstemperatuur. Heb hem nog niet tot bedrijfstemperatuur laten komen
omdat ik bang ben voor permanente schade. Iemand een idee wat er gebeurd kan zijn of tips waarmee ik de echte
oorzaak kan achterhalen? Bij voorbaat dank!
Dag Arjan, wat wel eens gebeurt is dat de kleine koppelslang aan de achterzijde van het blok naar de warmwaterklep
scheurt. Dat geeft een partij water waar je stil van wordt. Ook een kleine lekkage in de radiateur is mogelijk een oorzaak,
maar dat is duidelijk voorin, en levert meestal geen stoom. Stoom suggereert koelvloeistof op de hete uitlaat. Achterzijde
dus. Het kleine stukje slang is hier goed te zien: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/4/MyTip431.htm het is
standaard slang die amper iets kost. Bij twijfel meteen vervangen. Succes. Theo, http://928gts.jenniskens.eu
Beste Theo, Bedankt voor je uitgebreide reactie, ik heb gisteren pas tijd gehad om er eens uitgebreid onderzoek naar te
doen...Ik heb een lek gevonden op de slang die van de reservoir naar het "thermostaat" huis loopt. Ik denk dat daardoor
de hele bovenkant van de v volgelopen is en dat die leegliep toen ik hem parkeerde. Ga gelijk alle slangen bestellen om
meer problemen te voorkomen...Laat je nog weten of dat het echt oplost! Groeten, Arjan
Hallo Kan er mij iemand mededelen welke de juiste maat is van een bougie sleutel vor een 928 S4 jaar 12/87. Waar bekom
ik een schema plan van de electrische installatie voor dezelfde auto. Met dank Colman
Colman, de maat is 21mm met M14x1, 25 draad. Hier een interessante link:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/1/MyTip157.htm Schema's? Rondkijken op het web of mailen. gr, Theo
http://928gts.jenniskens.eu
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hallo ik heb zins 3 maanden me 2e porche 928s2 nu dit keer een automaat en ik ben van plan om deze omtebouwen
weten jullie toevallig wat het record is wat betrefd het aantal pk's ik wil er eerst 2 turbo's op zetten omdat er voor een
supercharger geen ruimte is maar wat raden jullie aan onder welke turbo druk terijden met een verder orineel blok

Na het bezoek aan de Porsche dealer in Gelderland, was perfect. Zal ik dat mijn Voltmeter helemaal boven in stond. Thuis
gekomen een nieuwe spaningsregelaar er ingezet. Nu is dat de meter maar 7 volt aangeeft. Een tijdje gereden en ik stond
bijna stil. wat kan dat zijn?? Martin Brouwer
Benzine Porsche
Hoi, Zeld rijd ik een Porsche 928 S4 bj 1991. Een oom van mij heeft een Porsche 928S. Hij twijfelt aan de bemzine welke
928 s
erin gaat. Zelf tankt hij altijd super plus 98 (loodvrij) terwijl porsche aangeeft octaan 98 met lood te tanken. Moet hij nog
iets toevoegen aan zijn benzine? Gr, Cor
Benzine
Hee Cor, Volgens mij is die 98 ongelood prima hoor. Mijn '79 928 drinkt ook gewoon 98 ongelood en dat gaat prima!
Groeten, Arjan
gelode benzine?
hallo cor ik heb ook een 928 81", in orgineel 928 betriebsanleitung, geeft aan kraftstoff 98 roz superbenzin, dus volgens
mij gelode benzine, nu dus met toevoegen loodvervanger, met de oude echte gelode super benzine loopt de motor toch
nog iets mooier. dus volgens mij wel lood vervanger toevoegen. groeten m
Re: gelode benzine? Lood of tetraethyllood werd in '81 gebruikt om de klopvastheid van de benzine te verbeteren. Tevens zorgde het voor een
harde laag op de klepzittingen om inslaan te voorkomen. Voor gietijzeren koppen zonder klepzittingen, was dat
noodzakelijk. Zover ik weet hadden de wat oudere 928 modellen al lichtmetalen koppen met ingeperste harde
klepzittingen en dus geen lood nodig maar wel 98 ron. Pas op met lood toevoegen als je een katalysator hebt deze gaat er
gegarandeerd aan kapot. Tegenwoordig gebruikt men een soort alkohol om de klopvastheid te verbeteren en voor
superplus 98 wordt nog extra een kalium verbinding toegevoegd. De samenstelling van moderne benzine is totaal anders
dan vroeger, minder kankerverwekkende stoffen zoals benzeen en minder of geen zwavelverbindingen om zure regen
tegen te gaan. Door minder zwavel gaan je bougies nu 100.000km mee. Mijn S4 krijgt al meer dan 10 jaar niets anders dan
95 ron zonder lood zonder problemen. Ik gebruik de auto elke dag bijna 365 dagen per jaar en ook voor korte ritjes. Dat
het slecht is voor de motor is onzin en komt uit de oude doos van vroeger toen de benzine nog veel troep bevatte en de
motoren van gietijzer waren. Wel gebruik ik een zeer goede full synthetische 10W60 olie van Gastrol. Ik ververs om de
20.000km of om de 2/3 jaar, altijd met oliefilter. Pas de bougies vervangen na meer dan 100.000km maar was eigenlijk
niet nodig er was geen noemenswaardige slijtage zichtbaar. Groeten Maarten
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Als ik (van de plus batterij naar de plus van de benzinepomp verbind)spanning plaats op de benzinepomp start en rijd de
wagen. Heb alle zekeringen vervangen maar pomp krijgt geen spanning als ik tracht te starten. Ook het relais heb ik
gecheckd. Heeft iemand een tip wat ik kan doen. Benzinemeter en Snelheidsmeter en kmtellers werken ook niet meer.
Waar kan dit aanliggen?
Stefan, als jij een S4 GT of GTS hebt zou jouw probleem wel eens in je inspuitcomputer kunnen zitten. Deze stuurt
namelijk het relais voor de benzinepomp aan. Ik heb het zelf ook meegemaakt met de GT die ik toen had. Ik heb de
computer toen laten repareren, probleem over.
Gisteren spoot de olie bij het converterhuis van de versnellingsbak vandaan. De olie kwam uit de wartel aansluiting van de
slang met de leiding naar(van)de koeler. Deze leiding loopt echter over het converterhuis. Heeft iemand een tip hoe ik hier
goed bij kan komen?
Vandaag de bougies gekontroleerd. de 4 Bougies aan passagierskant zijn zwart. Links zijnze normaal. Zou dit een tekort
aan benzine zijn? Wagen trekt niet goed en maakt knalgeluiden op lage toeren.
Stefan, welke auto, welk jaar? Het klinkt naar een ontstekingsprobleem. Loopt ie wel mooi regelmatig? Kijk eens goed
naar de verdeler(s) en de leidingen. Kijk ook in het pikkedonker en vernevel evt wat water om te zien of er vonk overslag
plaatsvindt tussen leidingen en massa. Het klinkt onwaarschijnlijk dat het precies aan een zijde is... gr Theo
http://928gts.janniskens.eu
Beste Theo, Dit is een 928S2 van 1985.Soms gaat hij vlotjes in hoge toeren, maar het gebeurt ook dat hij op 4000toeren
blijft prutelen. Als je gas even lost gaat hij dan weer verder. Ik heb de indruk dat er teweinig benzine toevoer is.
hey stefan, ik heb ook een s2 uit, 85 .en heb soort gelijke problemen ook gehad. er zitten 2 bobines op, en bij mij was toen
ook de bobine aan de bijrijders kant helemaal groen van binnen, en maakte dus dan wel dan niet goed contakt. ik heb
toen der tijd alles vervangen 2 bobines 2 verdelerkappen + rotor en alle bougie kabels + bougie doppen en bougies.
daarna nooit weer last gehad, is wel een hele ingreep maar als je van plan bent om er jaren in te blijven rijden, dan is dat
de manier om een hoop gezoek te besparen. en als je een op 928 international kijkt, zul je zien dat het daar een stuk
goedkoper is als hier bij de porsche garage
ik heb afgelopen weekend de atf olie vervangen, en het oliefilter in de automaat. en heb ook de kabel van het gaspedaal
afgesteld, en ook de modulator kabel naar de versnellings bak wat langer gemaakt. maar blijf het zelfde probleem
houden, hij rijd nog steeds niet weg in de 1e versnelling.(maar nog steeds in de 2e) en bij kickdown schakeld ie niet door
naar de 3e versnelling (maar vliegt in de begrenser)laat je iets gas los dan schakeld ie wel door. mischien iemand nog tips
thnx groeten henrie
Hoi, ik zou de afstelling van de modulator kabel tussen inlaat en de pass.zijde van de bak eens nalopen. Misschien staat ie
te strak en schakelt de bak daardoor pas veel te laat. gr, Theo. (http://928gts.jenniskens.eu)
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remmen en koeling op 1 mei onderweg naar dinslaken lopen mijn remmen vast van mijn 928 s uit 85. Na een poosje komen ze weer los en
kan ik weer naar huis, zonder te remmen als het kan. probleem is de remcylinder volgens de ANWB. Heeft iemand
ervaring met dit probleem? Tevens loopt de motor heet in een file bij hogere buiten tempraturen. gr. john
Re: remmen en
John, Als één wiel vastzit is het wel een remcilinder. Als beide achterwielen of beide voorwielen vastzitten, zit het
koeling
probleem in je hoofdremcil.Er is dan een retourgaatje verstopt waardoor er druk op het systeem blijft staan. Nieuwe
hoofdremcil. kopen en regelmatig remolie verversen.(hoofdremcil is niet te repareren) Koeling:Kijk eens naar je viscofan.
Als die niet goed werkt met warme motor merk je dat wel in de file. Bij warme motor moet je de fan met weerstand
kunnen draaien als de motor stilstaat.Beweeg je hem makkelijk dan is de siliconenolie er uit gelopen. Opvullen is mogelijk
en kost weinig. Dan werkt hij weer jaren perfect. Een nieuwe kost de hoofdprijs. Zie mijn artikel in het clubblad over het
vullen van de viscofan. Ik heb er al jaren plezier van. Arnold
Re: remmen en
Heb nog geen info kunnen vinden over het vullen van de viscofan en ben nog niet zo lang lid van de 928 club, heb daarom
koeling
niet de beschikking over het des betreffende artikel.Zou je mij wat info kunnen geven? Gr john
Re: remmen en
Arnold, bedankt voor je advies. Wat de remmen betreft zijn we er al uit, het is inderdaad de hoofdremcilinder.De viscofan
koeling
draait inderdaad met weinig weerstand bij een warme motor. Ik had begrepen dat deze niet te maken was, dus bedankt
voor je tip, ga er zeker naar kijken. Alleen waar koop ik voor een redelijke prijs een hoofdremcil.[prijsindicatie]Bedankt
groeten john
Re: remmen en
John, De hoofdremcil is van Ate. Probeer eerst bij Ate dealer hier, en vergelijk de prijs met de Porsche dealer.Wees
koeling
voorbereid op de hoofdprijs bij de dealer. Kijk ook eens op de amerikaanse sites. Die zijn vaak stukken goedkoper voor
orginele onderdelen. Arnold
Re: remmen en
In de vrije handel (automaterialen groothandel) kost een hoofdremcilinder diam. 23, 8mm vanaf bj.9/85 € 339, = bruto ex.
koeling
Oudere typen zijn nog iets voordeliger. Ik heb dezelfde problemen gehad met mijn automaat. Bij mij zijn toen enkele
schakelklepjes in de bak vervangen en een onderhoudsbeurt gegeven, sindsdien geen problemen meer gehad. Het vinden
van een betrouwbare en betaalbare automatenboer is wel een probleem. (ik kan een suggestie doen maar beloof niets)
Nog even een tip over de ontsteking met twee bobines. Een bobine ontsteekt 2 cilinders aan beide de zijde van de motor,
dit is te lezen op de stickers op de slotvanger.(zwarte bougies duidt op overmaat aan brandstof) Groeten Maarten
RDK waarschuwing Heb vorige week nieuwe achterbanden onder mijn 1992 GTS laten monteren. Sindsdien geeft RDK een waarschuwing en
en displaymelding een displaymelding voor de linker achterwiel. In het display staat een niet knipperend pijltje bij het linker achterwiel.
Volgens het werkplaatshandboek betekent dit dat een van de drukschakelaars op de velg defect is. Kan natuurlijk heel RDK
uitschakelen, maar wil eerst graag proberen de zaak weer aan de praat te krijgen. Wie kan mij helpen?
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bericht
Heb vandaag de remvoeringen van mijn 928s4 1987 vervangen inclusief nieuwe slijtindicatoren. Alles goed gemonteerd
maar nu blijft de aanduiding "bremsbelag" toch branden in het dashboard. Is er iemand bekend met dit probleem en wat
zou ik er nog aan kunnen doen? Alvast bedankt voor het meedenken.
Hallo, Ik zit er over te denken een porsche 928 te kopen, maar ik twijfel of de porsche die ik op het oog heb een 928s is of
een gewone 928. Hoe kan ik het verschil makkelijk zien? Misschien een makkelijke vraag, maar voor mij erg belangrijk.
Alvast bedankt! Johan
Johan, Een S heeft een rubber spoiler op de achterkant en een wat dikkere keienvanger voor-onder. Ook het vermogen
scheelt: 240 pk tegen 310 pk. Maar dat zie je alleen alstie voorbij scheurt :-) Succes met de aankoop.
Hallo Johan, Ruben heeft gelijk, de rubberen spoiler op de achterruit en zijruiten behoort bij de 928S. Dat zegt nog niet
alles want op mijn S zit bijvoorbeeld een S4 spoiler... Andere makkelijk te herkennen verschillen: de S heeft een dubbel
uitgevoerd uitlaat systeem vanaf spruitstuk tot einddemper, de pre-S een enkel systeem. En de voorremmen van de S zijn
anders, zoals ik laatst merkte toen ik via adaptors probeerde S4 remklauwen te monteren (grrrr!). De pre-S heeft volgens
mij spindles waarbij de klauwen veel grotere bevestigings oren hebben, en de bevestigingsgaten h.o.h. dichter bij elkaar
zitten. Ik kan eventueel eea voor je opmeten. Als er trouwens iemand hier zijn pre-S naar S remmen wil upgraden, ik zou
graag voor de oudere spindles ruilen, gewenst bedrag voor mijn S klauwen, nieuwe schijven + blokken komen we wel uit.
Succes met de aankoop Johan! Groetjes, Peter
Ik heb een gts uit 92, bij het volledig intrappen van het gaspedaal tussen de 80 en ca 110km/u, werkt de kickdown niet,
vermogen word langzaam opgebouwd en hij schakeld niet terug, iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Waar haalt iedereen zijn onderdelen? Wie weet er goedkope winkels / specialisten? Alvast bedankt.

Hallo, Zelf heb ik een porsche 928 S4 aut. 1991 met 96dkm. Ik heb er over gedacht om hem te laten chiptunen, hierdoor
stijgt het vermogen naar 346pk. Ik twijfel alleen of de automatenbak het aankan. Heeft iemand hier ervaring mee?
http://www.bullpower.nl/chiptuning/benzine/porsche/928_s4_316pk.html
hallo ik zit er al langer over na te denken om mijn droom te verwezenlijken en een 928s2 te kopen, heeft iemand tips waar
ik vooral op moet letten?? En is het een dure auto in onderhoud?ik wil hem als 2e auto erbij en ben int.chauffeur dus veel
zal ik niet rijden maar een globale schatting vd kosten zou fijn zijn ivm thuisfront ;-) mvg iwan
Auto verkeerd in top-staat. Het is mijn eerste 928 en ik ben benieuwd naar het avontuur wat mij te wachten staat. Deze
auto misst een \'Tempostat\'. Ik heb begrepen dat de bekabeling er al ingebouwd is. Weet iemand een gebruikte CC?
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Vandaag stopte mijn porsche 928 S4 ermee. Reden geen brandstof toevoer. Nadat we het benzinefilter hebben vervangen
loopt hij weer als een zonnetje. Het filter wat eruit kwam hebben we doorgezaagd en deze zat compleet dicht met vuil.
Het filter zat er pas 7500km in. Ik heb de porsche nu ongeveer 3, 5 maand. De vorige eigenaar had hem 4, 5 jaar en heeft
in die 4, 5 jaar slechts 10dkm gereden. De eigenaar daarvoor heeft er 4 jaar NIET mee gereden (stilgestaan dus) Laatst heb
ik de tank bijna leeg gereden en ik denk dat hierdoor vuil is losgekomen of in ieder geval is meegekomen. Iemand hier
ervaringen mee?
Cor, Ervaring heb ik hier niet mee, maar gezien de historie van deze auto zou ik de rubber slang van de tank naar het filter
demonteren en dan de tank volledig leeg laten lopen en spoelen met wat schone benzine. Dan weet je zeker dat alle
bagger er uit is voor je dat slangetje weer monteert. Arnold
Beste 928 bezitters, ik heb een vraag over de AC pomp, deze slaat niet meer aan na dat de AC knop is ingedruk. Het
systeem is volledig op druk, dus daar ligt het niet aan. Tevens hebben we de beveiliging doorgeschakeld zodat de pomp
denkt dat er druk genoeg is, waardoor de beveiliging is uitgeschakkeld. Toch sloeg de pomp niet aan. Nadat ik er tegen
tikte hoor ik de spoel wel tikken, echter dit was met de motor uit. Hierna de motor gestart en de procedure herhaald
zonder resultaat. Ik denk zelf aan een defecte spoel of draadbreuk. Wat kan ik doen?
Hallo ik heb een probleem met mijn 928 uit 85. als ik hem start en dan probeer weg te rijden houd hij in en heeft hij last
van back-fire. heeft iemand dit wel is meegemaakt. hij krijgt denk ik teveel benzine want als ik hem zo laat lopen of mee
ga rijden wordt het niveau van mijn olie hoger. Dit is benzine die dit aanvult.
sunroof gaat maar half open gr patrick
Hi, Past een motor uit een 928s met handbak zo op een automaat van een 928 eerste generatie? Pat
hallo heb een 928 s4 van 86. nu heb ik een probleem met de oliedruk als de wagen warm is. bij stationair draaien is de
druk maar 2.5bar wanneer er gas word gegeven gaat deze wel helemaal naar de 5 bar. wanneer hij koud is de druk altijd 5
bar.kan iemand me zeggen waar dit van komt er wat ik er kan aan doen? mvgrt
Flip, Je oliedruk is prima zo, de olie wordt dunner als hij warm wordt, daardoor een lagere druk stationair bij warme
motor. Bij meer toeren loopt de druk weer naar 5 bar omdat de oliepomp dan sneller draait. Zo heb je ook een mooie
inducatie waneer je olie goed warm is, als de druk stationair 2, 5 bar is is de olie goed warm en mag je de motor zwaar
belasten.

Pagina 140 van 288

Discussies oude forum
alias
peter visser

Cor

Robert
Kim Goossens

Bert

m

onderwerp
accu / computer /
LPG

bericht
Vrienden! Ik heb een paar technische vragen over mijn 928s uit 1980: vandaag mijn ± 3 jaar oude accu door laten meten
en die houdt zijn lading nog maar voor 70% vast. Oorzaak schijnt te zijn dat de auto te weinig gebruikt wordt. Sub oorzaak
is volgens mij ook dat iets de accu leeg trekt terwijl de auto niet ongebruikt wordt. -Hoe vind ik ‘iets’? Zijn er bekende 928
stroom misbruikers? Op fora vond ik tips over blijvend brandend rode lampje in de deuren en binnenverlichting die
aanging door slechte schakelaars (deuren/achterklep): beide heb ik niet. Op de clubdag 2008 in Gelderland had iemand
een ‘circuit breaker’ met uitneembare schakelaar van een boot in het gereedschapsvakje gemaakt, mooie oplossing die
‘gevolg’ aanpakt en ook diefstal bemoeilijkt. Maarrr: ik heb het idee dat de 928 na een tijdje spanningsloos geweest te zijn
slechter loopt en hoger stationair draait. Dit is na 3x starten, rijden, stoppen weer over. -Heeft de computer van een s’je
een ‘learning curve’ (mijn 928s heeft geen lambda)? Als de computer wel zelflerend is: Welke 928 fanaat en
elektrotechnisch sterk onderlegde persoon zou voor mij een elektrisch schema kunnen tekenen waarbij ik met bijv. een
brommer accu de computer van stroom blijf voorzien en ook de boot schakelaar kan toepassen om de rest van de
elektronica uit te schakelen (wellicht diode brug nodig om de brommer accu te laden, ook van de boot-shop?)? Bij
voorbaat dank voor jullie reacties, en ja, ik moet gewoon veel meer met de 928 rijden (iemand hier ervaring met
LPG/928?)! Groetjes, Peter
Airco bij laten
Hallo, Mijn Porsche 928 S4 BJ 1991 heeft nog een airco R12 systeem. De laatste keer dat hij is bijgevuld is dit gebeurt met
vullen R12/R416A R416A (vervanger R12) Weet iemand een bedrijf in Noord Holland die dit doet? De meeste bedrijven willen alleen
ombouwen naar R14. Gr, Cor
Club Jas
Vandaag de club jas binnen gekregen. "It's a really cool cool car, ahhh coat!!!" Gr Robert
cylinderkoppakking Hi Allen, Ik heb een porsche 928 gts. Momenteel heeft m'n wagen last van slecht starten bij warmte en hij lekt koelwater
in de cylinder door een koppakking die stuk is. Er moet dus een set koppakkingen vervangen worden, 1 luchtmassa meter,
en extra slangen en pakking inlaatcollector. Werkuren 40u. Totaal prijs 4.452 Eur Excl btw. Mijn vraag is of dit niet
buitensporig is en zo ja kunnen jullie me een garage geven die dit aan een beter prijs goed kan oplossen. Cheers.
Re:
Hallo Kim, de verschijnselen die jouw auto vertoont komen ook voor als er een scheurtje in een cylinderwand zit. Dit komt
cylinderkoppakking waarschijnlijk nog vaker voor als een kapotte koppakking. Als dit het geval is kun je een andere motor erin zetten, maar je
oude motor is ook nog te redden door in die cylinder een nieuwe BUS te persen. Mocht dit het geval zijn en je weet er
geen raad mee neem dan maar even kontakt op. Duur wordt het sowieso, alhoewel ik de prijsopgave voor alleen een
nieuwe koppakking erg hoog vind. Groet Bert
Re:
hallo kim en bert lekke koppakkingen, scheuren enz is er nu ook een nw middel, soort vloeistof 3 behandelingen, en je
cylinderkoppakking hoeft de kop niet meer te demoneren enz.scheelt dus veel werk en zeker geld. word momenteel ook door veel garages
toegepast, kijk op xado.nl altijd het proberen waard toch. groeten m
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Re:
Bert + Kim: Een luchtmassameter kost je al gauw 700, 00 euro (revisie)dus dat is al een groot deel van de kosten. gr.
cylinderkoppakking Ruben

Bert

Re:
Ik weet natuurlijk niet precies wat er aan de hand is, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat een koppakking en de
cylinderkoppakking luchtmassameter tegelijk kapot gaan. Voor de luchtmassameter kun je veel goedkoper bij Theo terecht. Hij heeft ook een
advertentie geplaatst op marktplaats onder autoonderdelen/Porsche 928. Groet Bert
climate control
Ik heb een 928 s4 uit 1987 met climatecontrol De airco werk af en toe dus het mechanische deel is goed. Ik vermoed of de
sensor in het dashboard is kapot, of de potentiometers van de verwarming(wil af en toe niet op koud gaan) Vraag: wie
heeft er verstand van of kent iemand die er verstand van heeft en eventueel de reparatie wil uitvoeren. Groet, Pieter

p.renssen

Maarten

Re: climate control Hallo Heb zelf mijn climate control vorige maand gerepareerd. Het is een tijd rovend klusje wat in de garage een
vermogen zal kosten. Wie een schroevendraaier kan vasthouden kan het zelf. Het systeem is simpel doch doeltreffend. De
temp. meetkring bestaat uit 3 weerstanden waarvan 2 temp. afhankelijke en 1 die je zelf insteld op de console. Helaas
staan alle drie de weerstanden in serie wat betekend dat bij een onderbreking de elek.regelklep dit ziet als een sein voor
maximale warmte. Links van de console zit de elek.klep welke zichtbaar en hoorbaar is, er bij komen is wat lastiger. Na
demontage van in de weg zittende voorwerpen kan de stekker voorzichtig worden los gemaakt en kan men de
temp.meetkring door meten met een ohm meter. De exakte waarden zijn van minder belang. Het zijn de twee gele draden
in de stekker. De weerstand moet zichtbaar veranderen als je in de sensor op het dashboard ademt en ook als de temp.
instelknop verschoven wordt moet dit een gelijkmatige verandering geven. De derde weerstand zit in de aanzuigbuis voor
koellucht voor de dynamo bevestigd aan het vertikale schot in de linker wielbak, controle door lichte tikken in het midden
van dit schot, de ohmmeter mag daar niet op reageren. De meeste problemen zijn de stekkerverbindingen, het
aanzuigmotertje van de dashboardsensor en de potmeter van de temp. instelling. Voor zover het elek. deel. Het vacuum
gedeelte moet ook inorde zijn. Ook dit werkt erg basic maar doeltreffend. Bij een lek zal de koelwaterklep openen en
maximale warmte doorlaten. Ook merkbaar als na een korte pauze hete lucht uit de uitstroom openingen komt ondanks
een lage instelling. Uitleg over het vacuum systeem wordt me nu iets te veel dat weer een andere keer. Vragen zijn
welkom maar graag via het bulletin board. Groeten Maarten.
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Re: climate control Hallo Heb zelf mijn climate control vorige maand gerepareerd. Het is een tijd rovend klusje wat in de garage een
vermogen zal kosten. Wie een schroevendraaier kan vasthouden kan het zelf. Het systeem is simpel doch doeltreffend. De
temp. meetkring bestaat uit 3 weerstanden waarvan 2 temp. afhankelijke en 1 die je zelf insteld op de console. Helaas
staan alle drie de weerstanden in serie wat betekend dat bij een onderbreking de elek.regelklep dit ziet als een sein voor
maximale warmte. Links van de console zit de elek.klep welke zichtbaar en hoorbaar is, er bij komen is wat lastiger. Na
demontage van in de weg zittende voorwerpen kan de stekker voorzichtig worden los gemaakt en kan men de
temp.meetkring door meten met een ohm meter. De exakte waarden zijn van minder belang. Het zijn de twee gele draden
in de stekker. De weerstand moet zichtbaar veranderen als je in de sensor op het dashboard ademt en ook als de temp.
instelknop verschoven wordt moet dit een gelijkmatige verandering geven. De derde weerstand zit in de aanzuigbuis voor
koellucht voor de dynamo bevestigd aan het vertikale schot in de linker wielbak, controle door lichte tikken in het midden
van dit schot, de ohmmeter mag daar niet op reageren. De meeste problemen zijn de stekkerverbindingen, het
aanzuigmotertje van de dashboardsensor en de potmeter van de temp. instelling. Voor zover het elek. deel. Het vacuum
gedeelte moet ook inorde zijn. Ook dit werkt erg basic maar doeltreffend. Bij een lek zal de koelwaterklep openen en
maximale warmte doorlaten. Ook merkbaar als na een korte pauze hete lucht uit de uitstroom openingen komt ondanks
een lage instelling. Uitleg over het vacuum systeem wordt me nu iets te veel dat weer een andere keer. Vragen zijn
welkom maar graag via het bulletin board. Groeten Maarten.
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Arnold

Re: Electrisch
schema
Re: Electrisch
Guido, Kijk maar eens op deze site. Daar vind je wel wat je nodig hebt: www.cannel.co.uk/manuals.htm Arnold
schema
Afslaan 1986 model Dag Guido, het zou vanalles kunnen zijn. De alarm is mogelijk de originele Hella? Die is niet erg complex. Hij zit in de
middenconsole. Op mijn site staan plaatjes van alle controllers, ook deze. Dan weet je hoe hij uitziet. Stel eerst vast
waarom ie afslaat. Als de alarm dat doet dan wordt de pomp afgeschakeld. Dat kun je toch vaststellen met een lampje of
zo? In de service info manual van 1984 staat een beschrijving van de Hella alarm. Als je meer vragen hebt dan moet je
sepcifieker worden. Er Zijn natuurlijk talloze redenen waarom ie kan afslaan. gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu

Arnold
Theo

versiedatum: 06-01-2017

Weet iemand of de S2 uit 1986 een toerenbegrenzer heeft? Bij hoge toeren houdt de motor in totdat ik gas terug geef.
Dan loopt hij weer soepel. bvd Ruben
Hallo allen, Ik ben op zoek naar een goed electrisch schema (brandstofpomp) van mijn 928 van januari 1986,
handgeschakeld met extra airco (achterin). Ik heb een werkplaats handboek op schijf, maar blijkbaar staan hier niet de
juiste gegevens van mijn type. Alvast bedankt!
Guido, Kijk maar eens op deze site. Daar vind je wel wat je nodig hebt: www.cannel.co.uk/manuals.htm Arnold
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Carlos

Theo

Guido

onderwerp
koplampen niet
omhoog

bericht
Goededag, Ik ben eigenaar van een 928 uit 1979 echter kamp ik al enige tijd met een probleempje. Bij het inschakelen van
de koplampen komen de lampen niet omhoog. Als ik echter met de hand zelf het relay inschakel komen ze wel omhoog.
Ze gaan dan echter niet branden. Iemand enig idee? dankuwel
prijzen
Er is een nieuwe website voor onderdelen en prijzen. Als een prijs wordt getoond is het onderdeel nog te krijgen. Ik kan
hier niet de koppeling plakken dus zoek zelf bij Porsche Germany en dan Porsche Service. Maarten
Slot achterklep
Arnold bedankt, we zijn eruit. Er was blijkbaar wat lekkage opgetreden in de zekeringenkast waardoor de zekeringen
gecorrodeert waren... Schoongemaakt en starten lopen! :) Nu de lekkage nog opsporen. Andere vraag: Ik ben op zoek naar
een slot cilinder (met sleutel) of een complete slot unit voor de achterklep. Het andere deel wat aan de kofferbak zit is ook
welkom. Wie o wie? Alvast badankt weer!
lekkage boven
Hi, een bekend fenomeen is het verstopt raken van de afvoer van de opvangruimte bij de ventilator. Water loopt vanaf de
zekeringkast
ruit daarin, en er zit een slang die het water afvoert. Als die verstopt raakt begint het typisch boven het relais paneel te
lekken Ik zou daar eens kritisch naar kijken. Theo, http://928gts.jenniskens.eu
motor start niet
ik heb een 928, als ik hem start dan loopt hij een paar tellen en dan slaat hij uit. Als ik hem dan weer probeer te starten
dan slaat hij niet meer aan. Denk dat het de brandstoffilter is. Maar waar zit deze en hoe zit hij eruit? Je hoort nl wel de
pomp maar is net alsof de motor niet genoeg benzine krijgt. Van de anwb kreeg ik te horen dat er 2 pompen inzitten, klopt
dit? Zoja waar kan ik die vinden? gr Carlos
Re: motor start niet Carlos, je zegt niet welk jaar je auto is. Het filter zit onder een bescherm kap onder de tank, rechts achter. Twee moertjes
onder de bumper en dan kantelt ie open. Daar zit de filter en de pomp. Inderdaad, twee pompen, eentje zit er in de tank
(model?). Hier is een snelle link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/7/MyTip756.htm Kijk eerst eens of de pomp
goed loopt, en blijft lopen als je het relais doorverbindt. Als de filter helemaal dicht zit loopt ie doorgaans wel stationair
goed, maar is de flow onvoldoende. gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu
Re: motor start niet Hi Theo, bedankt voor je tip. Carlos, ik heb hetzelfde probleem. Ik kan zelfs een heel eind rijden met de auto, maar als hij
afslaat wil hij niet meer starten. Inmiddels hebben wij het vermoeden dat er iets mis is met het alarmsysteem.
Brandstofpomp doet het, pomprelais werkt inmiddels goed. Ook het relais van het injectiesysteem werkt etc., maar iedere
keer is er een andere storing en in een andere volgorde. Nu moet er een manier zijn om het, redelijk geavanceerde,
alarmsysteem uit te schakelen. Hierdoor wordt het storing zoeken makkelijker. Dit staat wel beschreven in het
werkplaatshandboek, maar er staat niet bij waar de exacte plaatsing van de overbrugging zit. Theo, misschien heb jij hier
ervaring mee?? (model januari 1986)

versiedatum: 06-01-2017
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radertje(s) km-teller Hallo, Mijn km-teller, dus niet de snelheidsmeter die doet het, en dagteller doen het niet meer. Ik heb dit een jaar of 2
geleden ook al eens gehad en toen een nieuw radertje laten plaatsen door een specialist, die meteen ook alles
gekalibreerd heeft. De hele 'operatie' was echter zeer prijzig vond ik; € 200, - Een los radertje kopen en zelf inbouwen was
niet mogelijk!?! Nee, logisch als je zulke bedragen kunt opstrijken voor iets relatief simpels. Afijn, ik wil het nu dus anders
doen. Heeft iemand, die dit ook al eens aan de hand heeft gehad, een idee waar gewoon een los radertje te krijgen is?
Wellicht zijn radertjes uit een andere auto (vw?) ook passend. Of eventueel is een andere oplossing mogelijk, zoals 2e
hands 928 tellerunit bijv. Alle tips zijn zeer welkom. vriendelijke groet, Constant lidno. 928270

Arnold

Re: radertje(s) km- Constant, Een bekend probleem.Het hardrubberen tandwieltje valt uit elkaar door ouderdom. Het is best zelf te
teller
vervangen als je handig en niet bang bent om de klok open te maken en het tandwieltje te vervangen door een hardplastic
wieltje wat een leven mee gaat. Het wieltje is te koop in de US bij www.rennbay.com Hoe je dat moet doen kan je zien bij
Theo Jenniskens website met foto's. Een prachtige website voor de sleutelaar! Het dashboard moet er dus uit en die
procedure staat in het werkplaatshandboek. Sterkte er mee! Arnold
Re: radertje(s) km- Arnold, Bedankt voor je reactie. Ik moet de teller er nog uit halen; weet dus nog niet zeker of het (weer) een tandwiel is.
teller
Mocht het zo zijn dan weet ik de weg nu. Zijn er overigens nog andere mogelijke oorzaken; zekering, draadje los o.i.d.?
Groet Constant
Re: radertje(s) km- Constant, nee, ik vrees dat het tandwieltje stuk is. Het zou ook kunnen dat het mechanisme vast zit, het moet heel soepel
teller
lopen. Als het tandwiel echt stuk is dan moet je overwegen een nieuw te kopen (opletten dat je de juiste (km) versie hebt)
en de teller reset niet te gebruiken als de auto rijdt. Het resetten schijnt de grootste boosdoener te zijn. Op mijn website
staat een hele instructie om het te repareren. Daarmee moet het lukken. Geduld werkje. succes. Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Re: radertje(s) km- Theo, Bedankt voor je input. Zal er zeker gebruik van maken! Goede tip om niet te resetten tijdens rijden, wellicht dat dat
teller
inderdaad de oorzaak is van het defect. Groeten Constant
Motor verzuipt bij Hallo, na een motorrevisie hadden we gehoopt dat we van een probleem af zouden zijn, maar dat is niet zo. Kent iemand
2e keer starten
onderstaand verschijnsel en weet hij een oplossing: Als we een stuk gereden hebben (kort of lang) en we willen de motor
daarna weer starten, dan wil deze niet aanslaan en blijkt hij verzopen te zijn. Brandstoflucht uit uitlaat. We hebben een
schakelaar geplaatst om de voeding naar de injectoren (LH-Jetronic)te onderbreken. Als we deze schakelaar om zetten en
doorstarten, dan slaat de motor weer aan door de brandstofdampen, dan zetten we de schakelaar terug en blijft de motor
lopen. Dit is een mooie work-around, maar we willen dit probleem natuurlijk liever kwijt zijn ;-) Het is een 4, 7L motor van
een 928 S2 uit 1984 met een LH-Jetronic systeem. We hebben het volgende gecontroleerd: - Brandstofdruk - Sproeibeeld
van de injectoren - andere luchtmassa meter geprobeerd Iemand een idee? Alvast bedankt, Hermen

Constant

Theo

Constant
Hermen

versiedatum: 06-01-2017
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achteruitrijlampen hoi wie weet waar de schakelaar van de achteruitrijlampen bij een 928 s automaat van 1983 zit. mijn idee is bij de v-bak of
de schakelpook alleen ik kan zo niets vinden
Lucht pomp
Weet iemand wat de functie van de luchtpomp vlakbij de airco pomp is? Ik had begrepen dat het voor het halen van de
emissie eisen is, maar met een auto uit '85 is dat niet zo'n probleem. Al helemaal niet in mijn geval omdat ik de standaard
injectie gedumpt heb en een moderne Megasquirt met lambda sonde ingebouwd heb. Kan de luchtpomp verwijderd
worden en wat moet er eventueel afgedopt o.i.d. worden?
Naar Leipzig
Ik rij zondag naar Leipzig voor de meeting op maandag. Ik rij alleen (Passat) dus heb nog zitplaatsen over. Andersom kan
ook, dat ik meerij met iemand die ook alleen rijdt. Scheelt toch weer in de portemonee! Stuur een berichtje naar
awmvdl@hotmail.com als je wil samenrijden.
aanschaf 928
Ik wil al een tijdje een 928 kopen. Eerst dacht ik aan een S4 maar begin nu te twijfelen over een S2. Ik heb een S2 op het
oog die motorisch erg goed is maar nogal wat lelijke plekken heeft! Die wil ik dan helemaal opknappen en er lpg inzetten.
Kan dit en is de S2 ook een leuke auto of kan ik beter nog ff sparen en een S4 kopen en daar LPG inzetten Groet Wiebe

Theo

Re: aanschaf 928

Mogans

US Spec 1989 928
GT

George

nood circuit S4

JOHN 20

co/hc te hoog

versiedatum: 06-01-2017

Wiebe, een S4 zou mijn voorkeur hebben. Mooier om te zien, modernere opbouw, betere remmen, maar ook complexer.
Afhankelijk van model ook meer power. Het is een beetje waar je hart ligt. Smaak is persoonlijk. Een S2 heeft meer
oldtimer uitstraling dan de S4. Bedenk wel dat een 928 ene auto is die iets meer onderhoudskosten heeft dan een
gemiddelde stadsauto, en je af en toe wat eraan moet werken om hem in orde te krijgen en houden. Daar tegenover staat
dat het een heerlijke auto is om mee te rijden. S2 of S4. Beide zijn fijne auto's... maar ik vrees dat ik bevooroordeeld ben:
ik nam een S4. Theo http://928gts.jenniskens.eu
Hallo allemaal, Ik woon nu al een jaar in Nederland. Mijn excuses voor de grammatica, Nederlands is een tweede taal voor
mij. Ik denk over de idee mijn 928, die nu in de VS zit, hier in Nederland te brengen. Ik weet dat ik een paar modificaties
moet doen. Graag hoor ik je commentaris / tips over wat ik moet doen om toestemming voor een tekenen te krijgen. Ten
tweede, woon ik in Bussum en als je een voorstel hebt wat betret een onafhankelijk monteur, zou ik dat ook graag horen.
Bedankt voor je gedachten. groetjes Mogans
Weet iemand ook of de S4 uit 1991 een noodcircuit heeft. Na het starten (warm en koud) valt na ongeveer 1 min het
toerental terug en ben ik al het vermogen kwijt. Kan er nog wel rustig mee rijden.
HALLO ALLEMAAL, Mijn 928 s4 heeft het volgende probleem het co en de hc waarde zijn te hoog men zegt dat hij valse
lucht ergens aan trekt ?? Wie weet hier wat over ?? Graag jullie reactie.
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Dag John, de Co en HC waarde te hoog? Loopt de auto wel netjes staionait als ie koud is en loopt ie onrustig als ie warm
is? Tenk aan de temp2 sensor, O2 sensor of de LH computer. De laatste is veelvuldig de boosdoener. Een circùit van de LH
gaat stuk door veroudering. O2 sensor even losmaken en kijken of het weg is. Geen verschil en temp2 sensor nagemeten
(kijk op m'n website) dan is de LH revisie misschien nodig. Neem anders even contact op. Misschien kan ik je helpen. gr
Theo, http://928gts.jenniskens.eu
arjan
K-jetronic update Collega liefhebbers, Ik heb een probleem met de afstelling van mijn auto. Lijkt een beetje op het probleem van John. Bij
een koude start loopt hij even onrustig, wanneer hij warm is heb ik een trilling in de motor rond de 2300 toeren. Bij 3000
toeren lijkt de trilling te verdwijnen. Probleem lijkt ontstaan te zijn nadat hij voor de apk afgesteld is door een monteur.
Kan iemand me op weg helpen met het oplossen van dit probleem? Wat zijn zaken die ik kan verstellen om hem beter te
laten lopen? Mijn dank is groot.
Maarten
Re: K-jetronic
Hallo Arjan Een k-jetronic systeem waarschijnlijk. Hier kan je zowel toerental als co verstellen. De keurmeester heeft
update
waarschijnlijk het co percentage verlaagd en toerental verhoogd. De procedure is te vinden in het werkplaatshandboek.
Maarten.
arjan
Re: K-jetronic
Beste Maarten, Bedankt voor je reactie, flink moeten zoeken in het handboek maar dan toch de procedure gevonden voor
update
de k-jetronic. Ik was bang voor een vacuum lek maar nadat ik een verlengde 3 mm inbus sleutel heb gekocht en aan de
slag ben gegaan met de co afstelling heb ik de trilling uit de motor weten te halen. Hij loopt nog een tikkie hoog stationair
(1000+ toeren) maar dat gaat ongetwijfeld later ook nog wel lukken!
E.J.van de Wetering LPG in een 928(S) Heeft iemand hier ervaring met een 928 op gas?En weet iemand er misschien 1 te koop te staan met gas erin?Ben
benieuwd naar jullie reacties! Alvast bedankt!
snor
tempraatuur gaat nieuw thermostaat 2 jaar nieuw waterpomp erop Hiel tempraatuur gaat omhoog ontluchten gedaan wat kan dat zijn
omhoog
porsche 928 s bj 83 groetjes de snor
Willie Coenen
Motorolie in
Met mijn 928S uit 1984 had ik gisteravond het volgende: ik rijd de garage uit en zet de auto even stil. Er begint
koelvloeistofreserv koelvloeistof uit het overloopslangetjes van het koelvloeistofreservoir te lopen. Ik zet de motor af. De inhoud van het
oir
koelvloeistofreservoir ziet er bruin uit. Er zit motorolie in. De vorige rit die ik heb gemaakt niets aan de hand. Geen hete
motor of dergelijks. Heeft iemand idee of dit met een lekke koppakking te maken kan hebben of dat er iets anders aan de
hand is. Met vriendelijke groet, Willie Coenen
Luuk
timing belt
hallo 298 liefhebbers, Wie heeft een duidelijke handleiding/instructie over het vervangen van de timing
belt/rollers/waterpomp? Indien zelf vervangen af te raden is, wie heeft dan een goede referentie om dit te laten doen
voor een schappelijke prijs? Regio Almere/Amersfoort.

versiedatum: 06-01-2017
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Re: Tikgeluid in
motor

Jeroen

onderdelen

Maarten

Re: onderdelen

Arjan

Re: onderdelen

Theo

Re: onderdelen

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Beste Luuk, Het volledige manual (pdf scans van fabrieks manual) voor alle 928 modellen staat op the pirate bay,
zoekterm Porsche 928 workshop manuals, 334 mb. Ik heb op mijn eigen 928s (16V) de riem + rollen vervangen. Dat was
prima te doen. Je hebt een tool nodig om de riemspanning in te stellen (mag je van me lenen) en een tool dat je op de
plek van de startmotor plaatst om de kruk te blokkeren. Ik zou als ik de klus over zou doen ook het nylon lagertje van de
spanarm vernieuwen en de spanner demonteren, reinigen + nieuwe rubbers. Waarschijnlijk zou ik ook meteen de
nokkenas oliekeringen vernieuwen. My 2 cts... En na 1.000 km opnieuw de riem spannen. 32V heb ik geen ervaring mee.
Succes, groetjes, Peter
Hallo, Ik heb de remmen rondom vervangen bij mijn 928s van 4/1983. Schijven, blokken, olie en sensors.' Nu blijft op het
dash de lamp van bremmskreiss knipperen.Ík heb daarna alle sensoren om te checken door verbonden maar de lamp blijft
knipperen. Enig idee om dit op te lossen? groet paul
Mijn 928 s2 maakt plots een tikgeluid. Ik vermoed dat het een hydrolischr klep is die blijft hangen. Kan iemand dit
bevestigen. De wagen heeft amper 100km gereden na vervangen van alle motorpakkingen van de culasse en
nokkendeksel. De garage die dit uitgevoerd heeft laat mij echter in de kou staan. Wie weet raad met dit probleem?
Hi, het tikken kan komen door een defect, een verstopte hydro of onvoldoende druk, maar ook door het leeglopen van de
hydro. Als ie heel weinig hebt gereden zou ik hem voorzichtig warm rijden en dan, als de olie goed dun is, harder ermee
rijden. Goede kans dat ie dan de hydro weer oppompt en het tikken weg is. Het gebeurt dat ie leeg raakt en zo
onvoldoende hard is. Soms lekt de olie door de terugslagklep heen (vuil?) die in de kop is gemonteerd. Theo,
http://928gts.jenniskens.eu
Hallo clubgenoten. Ik ben pas begonnen mijn 928 op te knappen maar kan bijna geen onderdelen vinden. Waar halen
jullie je onderdelen vandaan ? De beste site's die ik kan vinden zijn allemaal amerikaans, en dat met duitsland om de hoek.
Alvast bedankt voor de info. Groeten Jeroen
Beste Jeroen Er staan 1926 onderdelen op Ebay.de voor de Porsche 928. Ook in nederland is zat te koop kijk maar op
marktplaats. Maarten
Beste Jeroen, Je kan onderdelen in Amerika bestellen, maar dichterbij kan ook. Ik heb al verschillende zaken bij
www.karrera.nl besteld, wat mij betreft een aanrader... Succes, Arjan
Hi, Auto Ahrens in Duisburg, P&P in Roggel (*Top*), van Kessel in Deurne (used parts), van Zweeden, MH in Peize... meer
hebben? gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu
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hallo, ik las ergens hier over problemen met trillend rempedaal, en kromme schijven ...... Wanneer de schijven goed zijn is
alleen LAGERSPELING verantwoordelijk voor het bibberen . Je mag GEEN speling voelen, lagers opstellen zoals het hoort
geeft soms nog steeds spelinggevoel . het komt doordat in het verleden de binnenring van het buitenste wiellager wel
eens heeft meegedraaid op de astap van de fusee. . Porsche heeft naar mijn idee de tolerantie te ruim genomen, maw de
ring past met te geringe weerstand op de astap. Door met een centerpunt putjes in de as te slaan ben je een zekere tijd
van de kwaal af. De andere (goede) procedure is oplassen, en naslijpen (navenante prijs, ...) vertinnen wil niet, is te zacht .
zelf oplassen raad ik niet aan ivm hitte en sterkteverlies van de astap. Loctide belemmert uitzetten met warmte en zal zich
loswerken. opchromen laat snel weer los door ingediffundeerde vetdeeltjes.(eigen ervaring.) Andere fusees kopen blijft
dan nog over, .... groetjes Remco (928S op LPG, fantastisch, ...)

Cor

Porsche garage
voor onderhoud
928 S4
lekkage boven
relais paneel

Weet iemand een goede garage in de kop van Noord Holland voor het onderhoud van een Porsche 928 S4?

Cor

Ik heb lekkage in mijn 928. Het hele relaispaneel was zeiknat. Dit gedroogd en de auto deed het weer prima. Vandaag
echter tijdens een regenbui stil komen te staan. is echter de bestuurderskant nat aan het voeteneinde. Komt dit van het
voorraam/parafan af? Er lijkt niks (blaadjes of dergelijks in de bak te liggen. Zal morgen bij daglicht nog een keer goed
kijken. Na een uur deed de auto het weer prima trouwens, wel vreemd.
Hallo, kijk eens goed naar de afvoer onder de ventilator in de ruimte net voor de ruit, dus onder het kunststof afdek
plaatje. De afvoer raakt wel eens verstopt waardoor water in de ruimte blijft staat. Dat levert twee problemen: roest, en
lekkage. beide zijn slecht voor de 928. Zeker boven het relais paneel wil je geen lakkage. gr, Theo
http://928gts.jenniskens.eu
Hallo, ben geinteresseerd in speedline velgen voor mijn 928 type 1 bj81", wie weet als deze velgen passen, maten
8.5jx18et45 voor en achter 10j18et54 hoop dat iemand ze ook heeft en dus weet als ze goed passen. Alvast bedankt.

Theo

Re: lekkage boven
relais paneel

marcel

velgen speedline

Theo

Re: velgen
speedline

Zelf heb ik geen ervaring hiermee. Toch even dit: De 1981 had 215/60 op 7Jx15 velgen. Zover ik weet is de ET waarde niet
officieel vastgelegd, maar vanaf '85 is dat ET65. Als je 18" 10J en 8, 5J erop legt zou ik zeker ET50-55 aanhouden. Bij 18" is
het verschrikkelijk krap qua ruimte onder het plaatwerk, maar op een S4 passen ze geloof ik net. Evt zul je de plaatwerk
rand moeten bewerken. Maar bedenk dat het 't rijgedrag niet ten goede komt met ET45. Ze staan te ver naar buiten.
Handig linkje: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/2/MyTip263.htm Theo, http://928gts.jenniskens.eu

m.bos

Re: velgen
speedline

bedankt, theo off. velgen waren 215-60R15 of 225-50R16, beide met et 65 . passen is het makkelijkst, maar nu met dit
weer !en altijd aangeboden ver uit de buurt. groeten marcel

versiedatum: 06-01-2017

Pagina 149 van 288

Discussies oude forum
alias
Ron
George

onderwerp
Porsche 928
differentieel
sperdifferentieel

Jan

S4 start opeens niet
meer

Arnold

Re: S4 start opeens
niet meer

Ruben
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Re: benzinestank in
en rondom de auto

Theo

Robert
Theo
snor

Knoppen naast
klokje
Re: Knoppen naast
klokje
gezocht waterpomp
bj 83 porsche 928

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Hallo, ik heb een 928 uit 83 en ben benieuwd wat voor differentieel hieronder standaard zit. is dit toevallig standaard al
een sper ? grt
Ik heb het volgendce probleem met de PSD (S4 '91); Als ik de motor start met de rem ingedrukt gaat het pedaal op en
neer. Ook bij het wegrijden en een bocht naar rechts maakt hij rechtsachter een bonkend geluid. Hierna schakelt het
systeem uit. Bij starten zonder rempedaal ingedrukt schakelt het PSD automatisch uit. Wie weet hoe ik het probleem kan
verhelpen.
Mijn 928 S4 uit 1991 heb ik enkele dagen geleden op de oprit gezet. Nu opeens wil hij niet meer starten. Benzine pomp
hoor je zoemen, alleen de startmotor draaid niet, ook geen tikje... Alle lampjes branden gewoon, alleen start hij dus niet.
Accu is nieuw en geladen. Alarm Autowatch is en was al eerder uitgeschakeld. Toerenteller schiet even omhoog naar 2000
als ik het contact omdraai naar starten, verder niets??
Jan, Misschien blijft je startmotor-relais plakken. Even onder de auto kruipen en met een hamertje of stuk pijp op het
relais tikken terwijl je partner probeert te starten. Je wilt het misschien niet geloven, maar mij heeft het al meerdere keren
uit de brand geholpen...... Arnold
Wat kan er mis zijn als ik tijdens het rijden benzine ruik? Slangetje lek? Benzinepomp stuk? Of injectoren vuil? Ik kan het
euvel niet vinden. De auto rijdt verder prima, niet inhouden of stotteren of iets dergelijks.
Ruben, mogelijk ruik je de tank ontluchting. Dan is er wellicht een breuk bij het t-stukje in de wielkast rechts voor. Hier een
link met leesvoer: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/MyTip866.htm Als dat ok is, dan zou ik zeer precies elk
stukje benzine leiding in de motorruimte opzoeken en zeker weten dat daar geen lek zit. Overbrug het relais zodat de
pomp druk opbouwt terwijl de motor niet loopt. Verder is ook de ruimte bij de brandstof klep, de ruimte waar de pomp zit
(onder de tank) en de opening voor de brandstofniveau meter mogelijk een oorzaak. Ik zou zeker niet rijden met een auto
die brandstof lekt. je wil niet weten hoe groot de brand kan zijn. gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Domme vraag misschien: ik zie bij sommige 928's knoppen link en rechts van het klokje, waar zijn deze voor? Lijk iets met
ventilatie of zo.
dat zijn mogelijk de regebare airco voor achterin (optie) en de speaker fading, dus balans voor-achter. gr Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
ben op zoek naar waterpomp van 928 bj 83
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Ik zoek voor mijn 1991 S4 nieuwe deurrubbers. Volgens mij zijn niet alles rubbers hetzelde. Mijn deurrubbers zijn voorzien
van een lange lip welke over de deurrand loopt. Volgens mij was dit vanaf 1991. Weet iemand hoe dit zit? Kan ze op een
aantal site's wel bestellen maar er staat nooit bij of dit het nieuwe of oude type is! Zie ook deze site.
http://www.thepartsbin.com/repsite/porsche~door_seal~repart .html
Melding
Ik ben bezig met het opknappen van mijn '87 S4. In de papieren die ik heb gekregen na de aankoop (mei 1999...) heb ik
een ANWB keuringsrapport gevonden waarin stond dat de kilometerstand niet logisch was volgens de gegevens van de
Nationale Autopas. Gisteren online gecheckt en inderdaad de melding "Fout'. Ik wil heel graag weten wat de
kilometergegevens van mijn auto zijn, maar hij staat op blokken in de garage dus bij een NAP goedgekeurd bedrijf
langsgaan om de stand te laten controleren gaat niet. Er staat nu 209.162 km op de teller, dus ik krijg wel een licht
kriebelig gevoel. Heeft iemand een suggestie?
onderdelen
ik ben op zoek naar twee koplampen van mijn 928s2 bj 84 gr patrick
emissie eisen
Weet iemand wat het weglaten van de luchtpomp voor effect heeft op de uitlaatgas emissie van een 4.5L K-Jetronic 928
(1978)? Dit ivm de mogelijk nieuwe eis dat auto's voortaan dezelfde uitstoot moeten hebben als bij het verlaten van de
fabriek.
knipperlichten voor Hallo, Ik heb een 928S uit 1985, na een tijdje in de garage te hebben gestaan doen de knipperlichten bestuurderskant het
niet meer. Lampjes omgewisseld geeft geen resultaat, ik ga nu op zoek naar kabelbreuk. Het gaat om de voorkant en klein
lampje zijkant samen, het zijn dus niet de lampjes. Elk advies is welkom. Martijn
Re: knipperlichten Hoi, doen beide lichtjes voor het niet doen en achter wel.... tja... dan is het meest waarschijnlijk zekering 34. Als dat het
voor
niet is, contacten nalopen, en zoeken naar oxidatie. Kijk eens goed bij aansluiting F11/P11. Een breuk waardoor beide het
niet meer doen klinkt onwaarschijnlijk. Relais ook niet want dan deed achter het immers ook niet. Dat zit inwendig op het
CEB verbonden. gr, Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)
Tikken bij warme
Hallo, Ik heb een 928 uit 1980, als de motor koud is loopt deze subliem. Als ik een eind heb gereden begint de motor te
motor
tikken bij een hoger toerental, stationair loopt de motor ook gewoon zonder tikken. Voordat ik het blok er uit ga pakken
zou ik graag wat advies willen horen van kenners
Re: Tikken bij
Hoi. Is het tikken te horen bij de kleppen of is het wat anders? Luister met een grote schroevendraaier tegen je oor eens
warme motor
bij de inlaat en uitlaat kleppen. Welke olie heb je erin? Hoe hoog is de druk bij 1500rpm en 650rpm? ? Is die niet de dun?
De auto is nooit gamaakt voor 5w40 olie, bedenk dat ie best wat dikkere olie mag. Als ie veel gelopen heeft is er meer
lagerspeling en dan is iets dikker niet verkeerd. 5w50 of 10w60. Maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn dat tikt. Kijk
eens goed wara het vandaan komt... gr Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)
Linkerachterlicht
Op de boardcomputer krijg ik de melding schluszlicht ausfall. Nu blijkt het linkerachterlicht het niet meer te doen. De
928 S4 1991
lampen zijn vervangen maar nog steeds geen licht. Op het zekeringen overzicht staat alleen aangegeven nebelschluszlicht
(links + rechts?) Weet iemand om welke zekering het gaat? Of kan het wat anders zijn?

versiedatum: 06-01-2017
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cockpit demonteren Heeft iemand een tip om de cockpit uit mijn S2 los te krijgen? De toerenteller heeft een opknapbeurt nodig en de
dashboardverlichting hapert. Waar begin ik mee en wat is de volgorde? BVD Ruben
Re: cockpit
Hi, hier is een link voor je: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/5/MyTip548.htm gr, Theo
demonteren
(htp://928gts.jenniskens.eu)
Hallo, ik heb standaard velgen onder mijn '90 S4. Hierin zitten drukventielen die uitgelezen worden door de
Reifendruck
boordcomputer. Nu loop ik tegen een setje CUP-1 velgen aan maar ik weet niet of ik de ventielen kan overzetten. Heeft
ventielen
iemand een tip ? MvG, Paul Faure Koedijk
overzetbaar ?
Hi, de druksensors zitten soms ook in de cup1 velgen. In principe kun je ze overzetten als de velgen defecte bevatten,
Re: Reifendruck
maar uiteraard moet de S4 velg dan worden dichtgelast als je hem nog wilt gebruiken. Ik zou erg aarzelen of ik de sensors
ventielen
zou overzetten. Kans op lekkage is niet denkbeeldig. Hier een link met de speciale tool die je nodig hebt:
overzetbaar ?
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/MyTip878.htm gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
gereedschapsset
Hallo, de gereedschapsset van mijn auto is niet helemaal compleet en ik weet niet precies welke gereedschappen er
928s
missen. Weet iemand wat er precies aan gereedschap in een Porsche 928s uit '86 hoort te zitten? Het zou mooi zijn als
iemand een foto zou hebben waarop de gereedschappen duidelijk te zien zijn. bvd, Cor
Van mijn 928 heb ik alle zekeringen vervangen. De auto wil nu echter niet meer starten. Startmotor loop t wel rond.De
Porsche 928 S4
startonderbreker/al auto is voorzien van een texalarm. Ik kan deze omzeilen met een code maar dan start de auto nog niet. Heeft iemand een
tip?
arm
Re: Porsche 928 S4 Na het vervangen van alle zekeringen (defect achterlicht) wil de auto niet meer starten. De startmotor draait wel maar de
startonderbreker/al auto vonkt niet of krijgt geen benzine. Het lijkt een startblokkering. Moet de computer gereset worden? Kan dit? Er zit ook
arm
een texalarm op, deze kan ik resetten met de code, hij start dan echter nog niet. Alle zekeringen getest en deze zijn goed,
relais brandstofpomp gewisseld en nog steeds geen resultaat? Ik heb hiervoor geen problemen gehad met starten. O ja
het licht doet het wel weer! Wie O wie weet wat dit kan zijn?
Porsche 928 s4 start Na het vervangen van alle zekeringen wilde mijn porsche niet meer starten. Oorzaak Ezk relais. Na deze te hebben
weer
vervangen starte hij gelijk. De tip kwam van http://jenniskens.livedsl.nl Theo bedankt!
Sidemarkerverlichti Ik vind het bij amerikaanse modellen altijd zo mooi als de knipperlichten ook als sidemarkers werken. Kan dit ook in mijn
ng
'90 S4 worden geactiveerd ? Groet, Paul
Gezocht: goede 928 Beste allen, Ik ben op zoek naar een Porsche 928 of 928S van bouwjaar tot aan 1985. Het liefst met een lage Km stand en
met een complete onderhouds historie. Wellicht dat iemand een mooi exemplaar te koop weet staan welke bekend is van
de club. Ik hoor graag de reacties per mail op d.teel@hotmail.com Bedankt alvast!
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Re: Iemand ervaring Paul, ik heb wat ervaring met chiptuning. Ik pas zelf de mapping aan in de eproms. De effecten zijn niet zo spectaculair als
met chiptuning ?
je misschien gewild had, maar toch wel merkbaar. Als je de auto echt helemaal optimaal wilt tunen moet je iemand
vinden met verstand van een 928 omtsteking en injectie, de juiste tools om het effect te meten, en programmeer spullen.
Helaas ontbreekt mij de toegang tot een rollenbank om het effect goed te meten (en tijd..tijd...tijd). Mijn performance test
is een sprint op de autobahn :) gr, Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)
achterklep rubber Weet iemand wat een nieuw origineel achterklep rubber kost of heeft iemand er nog 1 liggen? mvg, Ruud
RVS uitlaat
Weet iemand een goed adres voor een RVS uitlaat voor een 928. Het liefst in de kop van Noord Holland. Ik hoor het wel
even.
Gezocht: goede
Beste lezers, Wie weet een goed onderhouden en zeer mooie 928S4 te koop staan voor een bedrag van max 10000 euro?
928S4
Ben zelf opzoek naar een goede S4. Graag reageren per mail op d.teel@hotmail.com MVG D.Teel
Ik heb mijn achterbumper laten overspuiten, alleen deze is weer gaan scheuren.De spuiter zegt dat dit komt dat alle
probleem
weekmakers eruit zijn en dat plamuur niet zo elastisch is als de bumper. Hij adviseerd een nieuwe.Heeft iemand al een
overspuiten
soortgelijk probleem gehad of wellicht een oplossing hiervoor?
bumper
Re: probleem
hey rogier. ik ben zelf ook spuiter van beroep. en heb zelf ooit een 2ehands achter bumper gekocht, en over gespoten. en
overspuiten
zelf gewoon weekmakers toegevoegd (ook in de grondverf) is geloof ik nu 5 jaar geleden, geen problemen mee gehad ik
bumper
gebruik alleen geen watergedragen verf mischien dat dat een probleem is groet henrie
Spacers
Beste mede liefhebbers, Bij de laatste sleuteldag werd ik gewezen op het toepassen van wielspacers op de achterwielen
van mijn 928, zodat ze wat mooier aansluiten op de wielkasten. Ik wil dat gaan proberen maar heb wat goede raad nodig.
Een aantal vragen: - Ik ga voor originele porsche spacers, heb begrepen dat die bestaan, of is dat onzin? - Wat doet het
met het weggedrag van de auto? - Is het uberhaupt mogelijk om alleen de achterwielen te verbreden, of moet je dat in
combinatie doen met de voorwielen. - Montage, zover ik nu begrijp is het gewoon wiel losmaken, spacer op de originele
bouten draaien en de wielen op de spacer draaien, of werkt het anders? Bedankt voor de eventuele feedback! Groeten,
Arjan

Theo

ruud
Cor
Dick Teel
Rogier Waijer

henrie

arjan

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Mijn 928 S4 uit 1987 is prachtig spierwit, behalve de bumper achter aan de uitlaatzijde. Na enkele ritten is een lichtbruine
aanslag te zien, enigszins vettig. Deze is met een ontvetter redelijk goed te verwijderen. De vraag is waar die bruine
smurrie vandaan komt? Het olieverbruik van de motor is minimaal. De automaat verliest een beetje ATF olie. Wie herkent
dit?
Heeft iemand dit al eens laten doen ? Wat zijn de ervaringen ? Groet, Paul
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Dag Arjan, je hebt twee soorten spacers, een soort tussenschijf waar de bouten doorheen steken, of een schijf die op zich
weel 5 eigen bouten heeft. Hier een linkje: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/4/MyTip420.htm Voor #1 is het zo
dat je wiel hub andere bouten moet hebben. De originele zijn te kort tenzij je spacer niet meer dan 5mm is. niet dus.
Porsche hanteert deze spacers bv in de GTS op de achterwielen. Voor #2 kan ik die van Albert aanraden, zie Duitse ebay.
Ook die van H&R zijn echt prima. Heb er zelf op de S4 mee gereden. Helemaal oke. Montage is simpel, wiel eraf, plaat er
tegenaan schroeven met de speciale moeren, wiel erop, huidige wiel-moeren erop, klaar. 10min per wiel. Aan de
achterwielen merk je van het weggedrag weinig of niets. Aan de voorwielen zou ik heel voorzichtig zijn, de auto stuurt
anders is neigt meer naar spoor volgen. Drijft steeds van de weg af. Mijn advies voor een S4: doe achter 25mm of 30, voor
niets. Koop ze op ebay.de... Nieuwe !! gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Arnold

Re: Spacers

Arjan, Je had dit kunnen vragen en zien op de sleuteldag waar mijn S2 ook de 21mm spacers heeft op de achterwielen.
Orginele spacers bestaan en waren een optie.Zie hiervoor deze website bij 'wielen en banden' Je kunt natuurlijk de assen
zo breed maken dat de wielkasten te klein zijn. Bij de achterwielen maken de spacers de wielkasten wat voller bij de
928S.De spoorbreedte achter wordt dan gelijk aan de vooras als je de aanbevolen 21mm spacers monteert. Het maakte
het sturen wat preciezer in mijn geval. Bij de vooras moet je oppassen voor een slechtere besturing als je daar spacers
monteert. Inderdaad, montage is zoals je beschrijft, tenminste als je de orginele spacers gebruikt. Arnold

arjan
sam

Re: Spacers
motor 928 v8 32v

Theo

Re: motor 928 v8
32v

John

Remmen 928 '81

Maarten

Re: Remmen 928
'81
Re: Remmen 928
'81

Arnold, Theo bedankt voor de tips, de spacers zijn besteld en onderweg!
motor loopt soms onregelmatig en de uitlaat gassen zijn te heet wie heeft er een idee waar de oorzaak zou kunnen liggen
de auto heeft ongeveer 4 jaar stil gestaan, ieder tip wordt erg gewaaardeert. groet sam
Sam, je zou eerst moeten vaststellen of de koeling wel loopt en de radiateur snel warm wordt. Verder is het onregelmatig
lopen mogelijk een ontstekingsprobleem, en je moet dat echt oplossen. De 928 kan er slecht tegen de ongelijkmatige
belasting op de aandrijfas. gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Sinds kort tevreden bezitter van een leuke 928 manual uit 1981. Ook al is het de basis motor met 240pk, vind ik deze
voorlopig snel zat. Wat ik wel tegen vind vallen zijn de remmen. Graag zou ik meer bijtende remkracht willen, het
standaard materiaal is me te vaag voor het sportievere rijwerk. Graag wat info en tips, heb al heel wat auto's gehad maar
dit is mn eerste Porsche. Groet, John
Beste John Monteer remslangen met staalmantel (ebay.de) en de remklauwen van een s4, eventueel met een adapter.
Pas op! zorg dat de bijrijder vast in de stoel zit. Groet Maarten
John, kijk eens naar Goodridge braided steel verbindingen. Ik heb ze eronder gezet toen een van de slangen slecht was.
Toch is het praktisch geen verschil in normaal remmen, wel als je ineens een noodstop maakt. Meer leesvoer op mijn
website. gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Theo
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Theo

bericht
Weet iemand een adres voor remvoering voor de handremmen van een 928 uit 1978? De maat is 180 mm diameter en 25
mm brreed. Nieuw leverbaar is alleen 19 mm breed.
iemand ervaring met het verwijderen van de laatste demper ? Het geluid wordt echt bruut (zie youtube) en ook nog ens
een PK of 10 erbij ? Heeft iemand dit al eens gedaan en waar kan ik die vervangende pijpen kopen ? Groet, paul
Paul, het verwijderen van de achterdemper is meer een geluids kwestie dan performance. Hij klinkt donker bruin, niet te
luid, wel erg fraai vind ik persoonlijk. Keuzes zijn de Strosek oplossing (wordt soms op ebay aangeboden) of de RMB van
928motorsports un de US. Ik heb een Strosek en die bevalt prima. Gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Ik wil graag zelf mijn riem vervangen, de vorige keer heeft het nogal veel geld gekost. Wie kan mij het
krukasblokkeerhulpstuk lenen? En liefst ook de riemspanningsmeter? Groeten Maarten Lidno 928092
site en info
als nieuwe rijder van een 928 zou ik graag lid en dus de voordelen gaan genieten van de 928 club, maar ik krijg het idee
dat de club een beetje op zijn gat ligt, de site word niet bijgehouden en zo, beetje jammer
Remlicht wijkt af in Mijn 928 S4 van 1991 heeft een rare storing. De boordcomputer geeft aan bremslicht ausfall, maar deze doet het wel
sterkte
gewoon. Alleen is de rechter remlicht veel minder fel als de andere. Heb de lampen al vervangen, maar hier ligt het dus
niet aan. Wie weet wat het kan zijn????
Re: Remlicht wijkt hi, als je zeker weet dat de lampjes ok zijn en volgens specs in je boekje, en als er ook geen oxidatie zit waardoor ze
af van sterkte
slechter groeien, dan is de central informer verdacht. dat is het kastje dat meting doet aan het stroomverbruik van je
remlichten, en op basis daarvan uit gaat als je het pedaal intrapt. mogelijk is dara de oorzaak te vinden. gr, Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
Koelvloeistof
Laatst ging het koelvloeistofniveau controle lampje branden en moest er enige koelvloeistof worden bijgevuld. (overigens
de eerste keer sinds enige jaren) Nu zit er in mijn motor nog de melkgroene koelvloeistof die vandaag de dag niet meer te
krijgen is. Mij werd aangeraden in dit geval de blauwe koelvloeistof te gebruiken om bij te vullen. Maar ik overweeg nu de
koelvloeistof in z'n geheel te vervangen. Waar moet ik daarbij op letten en welke koelvloeistof kun je het beste gebruiken?
(mede om kans op verstopping etc. te vookomen)
Re: Koelvloeistof
Rob, nee, je moet niet zomaar vanalles doro elkaar mixen. En hoewel sommige vleoistoffen een leuk kleurtje hebben kan
het mixen best gevaarlijk zijn. er kan Gel vorming ontstaan die de koel kanalen doet dicht slibben. Dat wil je niet denk ik. Ik
gebruik G48 van Glytasin. Goed spul. Lees even hier: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/6/MyTip610.htm Mijn
advies? Ik denk dat je koelvloeistof al meer dan twee jaar oud is, dus leeglaten en vervangen. Heel voorzichtig met de
blauwe drain-plug. Die breekt snel en hoeft maar met 3-5Nm vast. En het blok leeg laten, twee aftap pluggen. Lekker
kliederen. Hier een link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/8/MyTip859.htm gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
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Ik moet de cilinderkoppen van mijn 1978 4.5L binnenkort monteren (motor uit de auto) en lees nu op Rennlist forum dat
je eigenlijk de cilinderkopbouten (eigenlijk geen bouten maar "studs") moet vervangen omdat het stretch bouten zijn. Er
waren er ook een paar roestig dus dat kan ook een reden zijn. De oude studs zouden er uit gedraaid moeten worden met
een "stud-extractor". Heeft iemand dat ooit gedaan en heeft iemand zo'n extractor? En is het echt nodig om die studs te
vervangen?
reparatie aan de
Al geruime tijd ben ik bezig met het zoeken naar mijn koelwater lekkage. Nu hem gevonden te hebben kom ik er achter
motor
dat ik dit niet aan de straatkant ga kunnen. Mijn vraag is: wie weet er een goede garage in de buurt van Dordrecht waar ik
mijn 928 heen kan brengen voor reparatie? Alvast bedankt.
openen achterklep Mijn achterklep gaat soms wel en soms niet elektrisch open. Zal wel een gecorrodeerd of los zittend contact zijn. Hoe kun
je de knop (naast de stoel) losmaken om te zien of daar iets loos is. Ben zelf niet al te technisch, dus graag een precieze
beschrijving. Bedankt!
openen achterklep Wim, er zijn diverse mogelijke oorzaken, en ik wete niet welk model/BJ auto je hebt. Ik ga even uit van een 87S4 model. Bij
de 87 heb je twee onafhankelijke bedieningen. Doen beide het soms niet? Als het motortje achter bij de klep niet draait
(hoorbaar) dan klinkt het alsof het contact onder de kap bij de bestuurdersstoel niet werkt. Twee schroeven losmaken en
dan kun je de kap wat optillen. Daar hoort een draad te zitten met +12v en de andere gaat naar de motor. Test eens met
een lampje naar massa of de 12v er staat, en als je de schakelaar uittrekt ook daadwerkelijk 12v naar het motortje gaat.
Als dat ok is dan moet je verder naar achteren. Er zit meen ik zekering 24 voor maar die zal wel ok zijn anders werkt er
meer niet. Verder zit er nog zekering 26 voor (perm 12v), en een stekker verbinding tussen en dan het motortje zelf met
vertraging en uitloop schakeling. Als de motor 12v krijgt via #24 (schakelen) en #26 dan is motortje wisselen de volgende
stap. gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Porsche 928 GTS
Even leuk een bakkie doen samen met andere 928 rijders? Op zondag 18 juli bij AC Meerkerk aan de A27 om 12.00 uur
meeting AC
verzamelen een clubje 928 GTS rijders, maar uiteraard ook andere 928's en wellicht ook nog wat andere Porsche rijders.
meerkerk
Aan elkaars auto's vergapen, sterke verhalen uitwisselen enz. Zegt het voort, zegt het voort... Vrgr Ton

Gijs

Klem Flexplaat

Bert
Jan

Re: Klem Flexplaat
warm starten en
direct afslaan

versiedatum: 06-01-2017

Ik hoorde dat er iemand binnen de 928 club is die een verbeterde flexplaatklem heeft gemaakt en ook verkoopt. Heeft
iemand zijn contactgegevens?
Hallo Gijs, voor de verbeterde klem kun je o.a. bij Theo terecht. Groet Bert
Mijn S4 uit 1991 heeft een probleem met het starten. Koud start en loopt hij perfect. Maar is de motor goed warm loopt
hij ook goed, maar start ik de warme motor zonder gas te geven dan slaat de motor direct weer af? Wil ik hem aan de
loop houden moet ik gas blijven geven. Na een paar minuten bij gassen blijft hij wel lopen. Wat kan het zijn, sensor? en
welke???
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Re: airco unit
middenconsole
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Theo

Verschil 83-84er

versiedatum: 06-01-2017

bericht
Krijg hem niet op de site. 928 S4 1991 km-stand 101.800 met NAP te koop €12.500, = Heeft beschadiging aan
achterbumper. Riem spanrollen etc. al vervangen bij Porsche garage. Voor info mail; clskoppes@quicknet.nl Of kijk op
marktplaats; Unieke Porsche 928 5.0 S4 AUT U9 1991 Zwart met PSD
Mijn airco doet het niet van 928 s4 1987 Alle mechanische delen zijn goed. Het ligt waarschijnlijk aan mijn elektronica in
de midden console. Vraag wie heeft er zo'n unit? En is die makkelijk te verwisselen zodat ik de eventuele te kopen unit ter
plekke kan proberen. Hartelijke groeten, Pieter
Hoi, op de bedieningsconsole zit een klein relais. Dat gaat nogal eens stuk. het is met wat handigheid best te repareren.
Het relais is niks speciaals, maar wat onder-gedimensioneerd. Hier een link:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/6/MyTip692.htm http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip321.htm
gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Hoi, op de bedieningsconsole zit een klein relais. Dat gaat nogal eens stuk. het is met wat handigheid best te repareren.
Het relais is niks speciaals, maar wat onder-gedimensioneerd. Hier een link:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/6/MyTip692.htm http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip321.htm
gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
ik ben op zoek naar een 928 oldie. in het jaar 84 werd de 928 voorzien van een andere injectie als ik niet mis ben.dit
resulteerde in een iets lager verbruik en een hogere pk. men noemde dit in de volksmond de s2. dit staat niet in de
papieren vermeld want porsche zou deze benaming niet gebruikt hebben. hoe kan ik merken dat het om een zogenaamde
s2 gaat. is dat zeker zo als het bouwjaar 84 is? of was er een overgang waarin er mogelijks toch nog het blok met minder
vermogen in ligt. weet iemand een verschil met foto aan te tonen, , , of iets in de vincode waar ik op moet letten? klopt
men idee dat de s2, , dus vanaf 84 een dubbele distributor had en is het daar direkt al aan te zien? als ik voor zo een
ouwere wagen ga kan ik evengoed deze upgrade meepikken alsook de extra pktjes. en nog, , op welke plekken kan ik best
nagaan of er roest aan zit te komen? is een 828 een beetje gevoelig voor regenlekken, , want een nat interieur is heel
vervelend, , ik had dit in men vorige wagen (bmw)en dit wil ik niet meer meemaken.
Trab, hier is een interessante link voor je: alles bij elkaar van alle modellen.
http://jenniskens.livedsl.nl/Evolution/Evolution.htm en dit is nog eens met super veel detail....
http://jenniskens.livedsl.nl/Evolution/928specs.xls Bedenk dat een 1984 of 1983 al aardig oud begint te worden en dat
rubbers een beperkte levensduur hebben. Als je goed rondkijkt vind je misschien een auto van een liefhebber die goed
verzorgd is en het nodige aan vernieuwd. Dat is misschien wel veel belangrijker dan een paar pk meer of minder. Een 928
is een super fijne auto, maar je moet genieten van het rijden en er met plezier aan sleutelen. Anders kan het snel een dure
hobby worden. gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
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Re: Verschil 83-84er Trab, hier is een interessante link voor je: alles bij elkaar van alle modellen.
http://jenniskens.livedsl.nl/Evolution/Evolution.htm en dit is nog eens met super veel detail....
http://jenniskens.livedsl.nl/Evolution/928specs.xls Bedenk dat een 1984 of 1983 al aardig oud begint te worden en dat
rubbers een beperkte levensduur hebben. Als je goed rondkijkt vind je misschien een auto van een liefhebber die goed
verzorgd is en het nodige aan vernieuwd. Dat is misschien wel veel belangrijker dan een paar pk meer of minder. Een 928
is een super fijne auto, maar je moet genieten van het rijden en er met plezier aan sleutelen. Anders kan het snel een dure
hobby worden. gr, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Snelheidsmeting
1992 GTS Tijdens rijden is de cruise control uitgevallen. ABS lampje blijft nu continue branden. Computer geeft aan dat
uitgevallen
ABS en PSD zijn uitgeschakeld. Tegelijk geven de analoge en digitale snelheidsmeters niets aan (0km/h) Kilometerteller en
dagtellers blijven ongewijzigd. Wat kan dit zijn? Speed sensor, zekering, relais? Speed sensor zit bij GTS toch alleen bij wiel
links achter?
Hoi Wim, het klinkt alsof de FCU is overleden. De gemeenschappelijke factor is de snelheids impuls, dat had je zo te zien al
Re:
bedacht. Als je goed het schema volgt dan zie je dat een impuls omvormer op het relais paneel zit. Die impuls omvormer
Snelheidsmeting
past het signaal van de abs sensor aan zodat ie bruikbaar is voor dash, CruiseCntrl en ABS. Mogelijk is die stuk of maakt ie
uitgevallen
geen contact. XIX is het nummer. Hier een link naar een handige doc, relays and Fuses 1992 928GTS.
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Technical.htm Groet, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Hoi Wim, het klinkt alsof de FCU is overleden. De gemeenschappelijke factor is de snelheids impuls, dat had je zo te zien al
Re:
bedacht. Als je goed het schema volgt dan zie je dat een impuls omvormer op het relais paneel zit. Die impuls omvormer
Snelheidsmeting
past het signaal van de abs sensor aan zodat ie bruikbaar is voor dash, CruiseCntrl en ABS. Mogelijk is die stuk of maakt ie
uitgevallen
geen contact. XIX is het nummer. Hier een link naar een handige doc, relays and Fuses 1992 928GTS.
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Technical.htm Groet, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Re:
Theo, bedankt voor reactie! Ik had ook pff.de geraadpleegd en kwam ook op relais XIX uit. Echter 2 dagen na het voorval
Snelheidsmeting
wil ik de zaak onderzoeken, maar nu niets meer aan de hand: alles doet 't... (slecht contact?). Zijn de verschijnselen
uitgevallen
(uitvallen van het cluster systemen ABS, PSD, snelheidsmeting, afstandsmeting, cruise control) ook te verklaren als de
speedsensor (92GTS wiel rechtsvoor) vervuild is of slecht contact maakt? Of kan zoiets alleen bij het uitvallen van het
relais XIX? Ander fenomeen: zo af en toe wil bij het (koud) starten ABS en/of PSD uitgeschakeld worden, maar weer snel
(binnen 1 km) beschikbaar zijn. Alvast dank voor je reactie Theo.
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Dag Wim, ik was op vakantie, dus nu mijn late reactie. De rechtsvoor heeft enkel effect op de PSD en ABS. De
snelheidsmeting staat daar los van. Als je snelheidsmeter gelijk uitvalt met de ABS en PSD en RDK... dan is de links-achtersensor verdacht, verbindingen, of dat XIX relais. Neem alles eens los en verbind het weer. Soms is het contact corrosie die
zoiets veroorzaakt. De ABS sensor linksachter is wel te meten, maar als de ABS het prima vindt dan zal een meting niks
opleveren. ABS sensoren zijn meetbaar via de RDK en een diagnose tester op de diagnose bus. gr, Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
mijn 928 s4 bj 88 katasaltor word gloeind heet wil niet meer starten ging zekering kast kijken zag ik zekeringen van
benzienpomp stuk heb nieuw erop gezet ging weer stuk lkeer gaat de zekering stuk wat kan er aan de hand zijn groetjes
de snor
Dag Snor, ik denk dat de ontsteking niet ok is. Als de CAT gaat goeien duidt dat vaak op onverbrande benzine in de uitlaat,
en aangezien de CAT heet is krijg je daar een soort na-verbranding. Dat met zekerimng is onduidelijk. Als de brandstof
pomp niet meer loopt start de auto toch ook niet? Je bedoelt iets anders denk ik. gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Theo

Re: Katalysator
wordt gloeiend
heet

Dag Snor, ik denk dat de ontsteking niet ok is. Als de CAT gaat goeien duidt dat vaak op onverbrande benzine in de uitlaat,
en aangezien de CAT heet is krijg je daar een soort na-verbranding. Dat met zekerimng is onduidelijk. Als de brandstof
pomp niet meer loopt start de auto toch ook niet? Je bedoelt iets anders denk ik. gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Theo

Re: Katalysator
wordt gloeiend
heet

Theo

Re: Katalysator
wordt gloeiend
heet

snor

Re: Katalysator
wordt gloeiend
heet

Snor, mogelijk dat je een verkeerde pomp erin hebt zitten en daarom steeds de zekering stuk gaat. Een 1988 heeft de
0.580.464.045 versie van Bosch, en die moet netjes lopen en druk leveren op een zekering van 15A. De Lambda zit op
dezelfde stroom aansluiting. Neem de lambda stekker eens los, misschien is er ergens kortsluiting. gr, Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
Snor, mogelijk dat je een verkeerde pomp erin hebt zitten en daarom steeds de zekering stuk gaat. Een 1988 heeft de
0.580.464.045 versie van Bosch, en die moet netjes lopen en druk leveren op een zekering van 15A. De Lambda zit op
dezelfde stroom aansluiting. Neem de lambda stekker eens los, misschien is er ergens kortsluiting. gr, Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
hoi theo.1 week stil gezet toen ging moelijk starten ging elkeer afslaan motor.; ging beetje meer gas geven onder weg zag
ik rook uitkomen cat gloeind het ging wachten tot heelmaal; koud was ging weer starten stukje nog rijden toen kwam
weer rook uit stop gezet ging niet meer starten montuur zeg dat benzienpomp is heb 2 hands gevonden die was ook niet
goed vandaag zeg montuur dat er geen spanning naar de brandstofpomp als je met en draad vanaf de accu wel spanning
op zet werk prima kom dat door allemaal door de gloeind heet kataslator voor had ik geen porleem met benzienpomp
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achterbumper
demonteren

bericht
Geen spanning Naar de brandstofpomp ALS JE voldaan Draad vanaf de accu spannig WEL Opzet Werk prima Licht waar de
Oorzaak
hoi theo waar .licht onstsekingen modul

hoi theo. de oorzaak was de onstkingen modul auto doet nu prima daarom was de katsalator gloiend heet danks theo
groetjes de snor
hoi theo.oorzaak was de lambadason was verbrand door katsaltor heet was nieuw er op gezet zekering gaat niet meer
stuk danks en de pomp doet prima

Dag Snor, super ! Mooi dat alles weer werkt. De lambda zit in hetzelfde circuit hetgeen de zekering stuk maakt.
Waarschijnlijk was een nieuwe sensor sowieso een goed plan na zoveel jaren trouwe dienst. gr, Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
Heeft iemand praktische tips om de achterbumper van mijn 928s uit 1986 te demonteren? Het schijnt moeilijker te zijn
dan het lijkt ivm vastzittende aluminium bouten. Het schadebedrijf vraagt veel extra geld voor demontage ivm
afbreekrisico's van beugeltjes (???) bvd Ruben
Uitgeschakelde ABS De print plaat van mijn instrumenten paneeltje is in slechte staat, weet iemand waar ik die kan kopen voor mijn porsche
& PSD
928 uit 1979
Re: Uitgeschakelde Ik heb de auto in de winterstalling, maar om de 6 weken rij ik een aantal kilometers. Laatste keer ging perfect zonder
ABS & PSD
enige problemen. Vandaag met het wegrijden kreeg ik na 5 seconden een melding op het display dat het ABS en PSD
"ausgeschaltet" is. Met het starten geen enkel probleem of melding, maar zodra ik begin te rijden krijg ik de
waarschuwing. Is het misschien wat om bv de auto even een kwartier van de accu af te koppelen (resetten), of maakt dit
niks uit ? Alvast bedankt voor het meedenken, Jacob
Re: Uitgeschakelde Jacob, ik vrees dat een wielsensor niet werkt, geen signaal afgeeft. Dat zie je wanneer de wielen impulsen moeten afgeven
ABS & PSD
en eentje stil blijft. Dan gaan zowel ABS als PSD op alarm omdat ze dezelfde sensoren gebruiken. Als je auto een RDK heeft
dan kun je met een diagnose computer de sensor output lezen en volgen. Dan zie je snel welke het is. Op mijn website
staat meer info. gr Theo http://jenniskens.livedsl.nl
sleutels bijmaken Ik heb slechts 1 sleutel van mijn S4 uit 1990. Wie weet waar ik ze kan laten bijmaken? Porsche niet wegens niet de eerste
sloten. Thanks
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Constant
Cortenbach
C. Cortenbach

Paul Faure

pieter

bericht
Geert, je kunt sleutels soms namaken. Je moet daarvoor een ruwe sleutel hebben, dus die niet geslepen is. En het is een
precisie werkje. Het zou een idee zijn een sleutelmaker te vinden die zo'n replicatie machine heeft. Dan heb je de basis
vast goed. De rest is met het vijltje. Je kunt "moeder" sleutels ook bestellen. Zoek op ebay.com naar porsche key blanks.
12, 95$ Het is een poging waard. gr. Theo http://jenniskens.livedsl.nl
Wanneer moeten distributieriem en spanrollen (en evt waterpomp)vervangen worden bij een 928 S uit 1981? Lees hier
verschillende verhalen over variërend van 4 tot 8 jaar en van 40.000 tot om de 80.000 km. Naspannen nieuwe riem moet
meen ik na 3000 km en vervolgens iedere 20.000 km. Graag jullie hulp. Vr groet, C Cortenbach
Ok, Porsche is daar niet super duidelijk over, maar de concensus en ook mijn advies is dit: vervangen bij 100.000km of elke
4 a 5 jaar (afhankelijk van condities en rek). Het is jaartal onafhankelijk IMO. Bedenk dat de 928 wellicht niet snel 100k
erbij tikt en dus dat elke 5 jaar een riem vervangen wenselijk is. Verplicht? Nee, en schade bij een defecte riem bij een
81'er valt wel mee (deze is immers vrijlopend en er worden dus geen kleppen geraakt). Maar de schade bij een motor
vanaf 1985 is enorm als de riem stuk loopt. Vaak is ook de waterpomp een reden voor riem schade, als deze bv vast loopt.
Dan trekt ie de tandjes van de riem. Dus pomp vervangen bij ook maar de geringste tekenen van speling of lekken, en
liefst ook maar elke 5 jaar. De andere rollers geldt hetzelfde voor, en check ook het lagerbusje van de spanner-arm. De
spanner goed verzorgen, en reviseren als dat nodig is. Hier een aardig overzichtje:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ServiceList.htm gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu
In grote lijnen be ik het met Theo eens, echter op één punt zit hij ernaast. Alleen de oude 4.5 240PK is een vrijloper, de
928S echt niet, daar slaan met grote waarschijnlijkheid de kleppen krom bij een gebroken riem. Groet Bert928GT
Hoi Theo, Bedankt voor je uitgebreide en duidelijke reactie! Daar kan ik wat mee. Vriendelijke groet, Constant, nr 928270
Bert, ook jij bedankt voor je input. Om het verhaal dan compleet te maken pak ik ook nog even jouw reactie, Bert, van het
Porscheforum (waar ik deze vraag ook had uit gezet)er bij: vervanging van distributieriem, evt. waterpomp en spanrollen
na 100.000 km of 5 jaar. Na vervanging spannen van de riem na eerste 3000 km en vervolgens iedere 20.000 km.

Druk
Halllo, ik heb last van klapperende ruitenwisserbladen. Ik heb ze al een keer laten vervangen door A-point echter zonder
ruitenwisserbladen resultaat.... Iemand vertelde mij onlangs dat de druk misschien te laag staat afgesteld. Weet iemand hoe ik dat zou
kunnen afstellen? Bedankt voor de tip! Groet, Paul 1991 S4
voorveren
Hoi iedereen, heb samen met een vriend van het weekend een porsche 928S gekocht ! Nu blijkt één van de voorveren
gebroken te zijn... Iemand een idee waar je deze kan vinden of heeft iemand nog een goei setje liggen? Alvast bedankt!
Pieter
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Dag iedereen, Ik zit erover te denken om een 928 aan te schaffen. Nu wilde ik weten wat het verschil is tussen de 928 en
de 928S qua snelheid en verbruik. Ik weet dat ze 60 pk verschillen, maar is dit ook echt goed te merken op de weg? En de
automaat in de gewone 928 is een drietraps, daardoor ook minder snel? En minder zuinig? Hoor graag jullie mening!

hallo Mark, De eerste types zijn wat primitief, .. beginnersfouten zijn eruit gehaald bij het tweede type (is model S) De
motor is ook groter, om hem veel zuiniger te maken (meer aangepast, en hogere compressie). Dit alles is nog eens
ENORM verbeterd, door de hele auto heen, met het model S4 . Ik heb een nogal informatief verhaal bij mijn porsche
gezet, .... Ik raad je aan het te lezen, ga maar eens naar google porsche 928 1986 Remco Holten
RDK abgeschaltet Ik krijg de mededeling: "RDK abgeschaltet", wat betekent dit en hoe krijg ik hem/het weer ingeschakeld?
Re: RDK
Wim, als de RDK afgeschakeld is dan is er een probleem. Als ie het vrijwel meteen doet als de auto nog niet gelopen heeft
abgeschaltet
denk ik dat de RDK box stuk is. Het kan ook dat de RDK niet meer reageert en de dash geeft dan een melding dat de RDK
zich niet meldt. gr, Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)
Re: RDK
Theo, dank je voor je reactie. De melding "RDK abgeschaltet" kreeg ik voor het eerst toen ik - per ongeluk - wat te hard
abgeschaltet
over een vluchtheuvel reed. Nadat ik gedurende twee uuur op mijn bestemming had stil gestaan, weer startte, bleef de
melding ongeveer vijf minuten weg. Toen kwam ie weer. Nu ongeveer een week later is de melding definitief? weg. Wel
brandt het icoontje rechtsboven netjes als ik de motor op contact zet; na het starten dooft ie weer. Is het probleem
vanzelf opgelost?
Re: RDK
Dag Wim, los contactje schat ik zo. Stekker eens opnieuw erop doen, massa kabel even na-lopen, kijken of er niks
abgeschaltet
afgekneld is waardoor kortsluiting in de signaal verbindingen ontstaat. Stekkers bij de wielen is ook nog een mogelijke
boosdoener of een los zittende montage beugel. gr, Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)
porsche 928 gts 93' hallo iedereen ik ben deze week eigenaar geworden van een pracht 928gts me een kleine 139.000 km. nu heb ik er 200 km
mee gereden en heb ik 3 maal stil gevallen. de wagen rijd en start vlot maar als ik een aantal kilometers gereden heb
draait de motor op een inorm laag toerental en vervolgens valt hij uit help!
Re: porsche 928 gts Hallo Toivi, gefeliciteerd met je auto. Ok, kijk bij de pass.voetenruimte onder de bekleding rechts. Daar zitten de LH, EZK,
93'
en het IMR. Gaan daar lampjes aan? Lees hier: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/4/MyTip460.htm Ook de LH zou
dat kunnen doen als de Hybride die erin zit stervende is. Mail me even als je onderzoek of reparatie wenst. Verder zou ook
kunnen dat je brandstofpomp ermee stopt, of dat het LH, EZK, of Pomp relais ermee stopt. Kun je snel even proberen door
een ander repais te plaatsen. Hier een link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Relays/Relays and fuses 1992.doc gr
Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
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bericht
Hallo allemaal mij vraag is, is het makkelijk om de riem te spannen. toen ik me 928 S-4 kocht was er pas een nieuwe
ingezet volgens de verkoper. maar ik zie nergens geen sticker met de datum en km stand ook niet in het boekje. dus echt
lekker rijden is het niet. ook heb ik de riem nooit meer laten spannen, ik wist niet dat dat nodig was en dat is me ook nooit
verteld.ik heb hem nu 2.5 jaar een paar maanden geleden heb ik de automaat laten reviseren en een nieuwe transaxel en
lagers vandaar dat ik nu eerst informatie wil voordat ik weer kosten moet maken alvast bedankt Leon

Hallo Mijn km teller en dag teller doen het niet. De snelheids meter die doet het wel het is een 928s van 82 heeft iemand
een idee ???????
Hallo Ron, er is waarschijnlijk een kunststof tandwieltje in je tellerunit kapot, dit komt wel vaker voor. groet Bert
Hallo allemaal, Na 3 jaar 924 en 3 jaar 944 gereden te hebben ben ik nu de aanschaf van een 928S uit 1985 of 1986 aan
het overwegen (je ziet het, ik bouw het rustig op, ook qua budget). Bij mijn zoektocht naar info kwam ik ook jullie Club-site
tegen. Veel algemene info gelezen, waarvoor dank. Welke tips kunnen jullie mij geven voor de aanschaf van een 25-jaar
oude 928S? Tips voor proefrit, tips voor aanschafkeuring? Wellicht aanschafkeuring bij Paul Vlasblom of vergelijkbaar
bedrijf (naam zag ik op de site staan en zijn site heb ik ook gevonden)? Alle tips en adviezen zijn meer dan welkom. Groet,
Jeroen
Hallo allen, ik heb een 928 s4 van 1990 en als hij op temeperatuur is satrt hij slecht. M.I verzuipt hij ommdat hij vreselijk
stinkt naar half verbrande benzine als hij weer loopt> als hij een maal loopt en ik heb ff veel gas geven is alles ok. Ik heb
inmiddels de Tempsensor aan de linker zijde ( als je ervoor staat gemeten. Deze voldoet aan de waarde.OOk voor de
zekerheid een reserve LH-computer er aangezet. Helaas geen verbetering. Wel op het net gezocht maar een oplossing niet
gevonden. Om nute voorkomen dat ik mega veel geld ga uitgeven aan het in de blind vervangen van ondedelen, vraag ik
of er nog ideeen zijn of ervaringen. Alvast bedankt, Hans
Hallo Hans, Injectie-reiniger helpt bij mij niet. Verder heb ik nog geen dingen geprobeerd. De mijne start trouwens alleen
slecht na een paar uur stil staan. Meteen na het rijden warm/zeer heet evenals koud start hij prima. Wanneer ik even de
benzine laat verdampen met volledig ingetrapt pedaal, en daarna starten zonder gas geven doet hij het ook prima.
Groeten Math
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Hallo Hans, mijn s4 heeft hetzelfde probleem. Mijn temp sensoren en LH computer zijn ook goed. Ik vermoed lekkend of
versleten injectoren. Groeten Math
Hallo Math, wat heb je er al aangedaan, of ben je van plan te doen. Ik heb ook gezocht naar 8 nieuwe verstuivers maar de
prijs is niet van dien aard dat je er gewoon even 8 besteld. Wel zijn er alternatieven.Op Martplaats staan rode bosch
injjectoren aangeboden. Deze geven iets meer brandstof.Ook is er een alternatief uit de USA van Ford. Even googelen. Ik
heb ook al een bericht gehad om eerst injectie reiniger te gebruiken en dan te kijken of dit helpt. Laat even de voorgang
weten.Grt, Hans
Re: Start slecht als Math, vanmiddag een grote fles Wynns Injectiereiniger BIj Brezan gehaald erin gedaan en te samen met een volle tank
hij warm is
brandstof +/- 25km gereden. Motor loopt beter en de warme start is nu prima. Ik hoop dat het zo blijft.Hans
Re: Start slecht als Dag Math, kun je de brandstofdruk eens checken op de benzine rail aan de pass. zijde? Als je motor warm is en ene tijdje
hij warm is
heeft getstaan kunnen er vapor locks ontstaan in de leidingen. Druk op de brandstof vootrkomt dat, dus de druk moet 3, 8
bar zijn (ongeveer) en zeker 20 min blijven staan. Oorzaak van afnemende druk zijn lekkende injectoren of een lekkende
terugslagklep op de pomp zelf. http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/0/MyTip026.htm gr Theo
(http://928gts.jenniskens.eu)
vragen nieuwe
Hallo, Ik heb sinds dit weekeind een leuke 928 uit 1979 en heb een aantal vragen: 1) Waarvoor zijn de knopjes en wieltjes
aanwinst
onder het dashboard? 2) Waar kan ik de knop vinden om de achterklep te ontgrendelen? 3) Kan ik (4, 5L 8.5:1 compressie)
EURO 95 tanken of is EURO 98 nodig? 4) Waar kan ik evt een instructie boek / manual vinden? Alvast bedankt, Groeten
Pieter
Re: vragen nieuwe Dag Pieter, Zie hieronder de antwoorden. 1) Waarvoor zijn de knopjes en wieltjes onder het dashboard? Knopje rechts :
aanwinst
reset dagteller. Wieltje is dimmer daschboard verlichting. 2) Waar kan ik de knop vinden om de achterklep te
ontgrendelen? Ik bezit zelf een 928 uit 1979 maar deze heeft geen knop om achterklep te openen. 3) Kan ik (4, 5L 8.5:1
compressie) EURO 95 tanken of is EURO 98 nodig? Ik tank gewoon Euro 95. 4) Waar kan ik evt een instructie boek /
manual vinden? Ik zal je een pdf file mailen met instructie boek Porsche 928 bouwjaar 1979. Groet, Frank Alvast bedankt,
Groeten Pieter
koplampniveauregu Ik zoek naar info omtrent de hoogte-fijnafstelling van de hoofdkoplampen van mijn 928 s2 1983. Deze wordt aangestuurd
lering
door middel van lucht.(overdruk/onderdruk?) Dit is nog een van de weinige zaken die aan de wagen incompleet waren,
dus niet functioneert. Wie heeft ergens de informatie hoe dit precies moet werken of wie heeft een wagen waar dit
systeem compleet is en functioneert, zodat ik dat eventueel eens kan komen bekijken om te zien hoe het eigenlijk in
elkaar moet zitten. Ik zit met afgekoppelde of afgesloten slangetjes. De rechterkoplamp kantelt wel als je overdruk op de
leiding zet. Kortom ik zoek info. Kan iemand mij helpen?

versiedatum: 06-01-2017
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bericht
Hallo Joep Volgens mij werkte dat met vloeistof lijkend op antivries. Helaas bij alle 928ers met dat systeem lekt de
vloeistof langzaam weg. Als je een mogelijkheid bedenkt om er weer antivries (puur) in te proppen dan doet ie het weer.
Laat mij het dan ook even weten hoe. Gr. Maarten
Dag Joep, de auto heeft een hydraulisch systeem dat helaas geen geweldig ontwerp is en na enkele jaren ook niet meer
goed werkt. Veel 928's hebben een niet werkende regeling. Hier vind je specifieke info over hoe het werkt.
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/8/MyTip815.htm gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Heeft iemand ervaring met defecte portierraampjes? De zekeringen zijn okee, het relais is eventueel het euvel maar dat is
niet zeker. Ik heb een klein draadje op de zekering binnin het relais gesoldeerd en dat werkte nog steeds niet. HELP!
Doordat mijn linkerraam open blijft staan, kan ik niet rijden. Rechterraam blijft dicht. Ik zoek iemand die hier verstand van
heeft. bvd dank, Ruben
Hallo Ruben Ik weet niet welk model jaar jij hebt maar mijn ramen werken zonder relais. Demonteer schakelaar uit de
console en kontroleer of er 12V en massa (-) aanwezig is . Zoniet zoek de echte zekering op zoja verbind de schakelaar met
de hand door het raam moet dan reageren, of de motor is overleden. Rood met bruin niet door verbinden dit maakt
sluiting, maar rood met groen of rood met zwart (open of dicht) Gr Maarten.
Dag Ruben. Uit welk jaar is je auto? Dat is even belangrijk. De raam motortjes van de 928's willen wel eens defect raken of
vast zitten. Er zit inwendig een zekering die wel eens stuk is. Verder willen de schakelaars wel eens slecht zijn. De latere
modellen hebben een controller die de zaak aanstuurt. Maak de middecsonsole zijkant open, volg de kabel, en meet op de
stekker die ter hoogte van de voet-ventilatie opening zit. Als je ziet dat daar de 12v netjes geschakeld wordt dan is de
schakelaar uitgesloten. Vervolgens het deurpaneel eraf halen en de stekker van de motor eraf. Even 12v op de motor
zetten. Loopt ie dan niet, dan zit je bij de oorzaak. de motor is er uit te halen en vaak ook te repareren. Hier een link:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip312.htm http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/0/MyTip036.htm
gr, Theo http://928gts.jenniskens.eu
Hi Ik ben sinds kort in het gelukkige bezit van een 928 uit 1980 Alles werkt naar behoren behalve de kachel Het is uit en
geen ventilatie of op de voorruit en gelijk vol uit ..........warm dus pffff Geen tussenweg dus ! en geen koele lucht om de
ruit iets te ontwasemen De ventilatieknop geeft ook op elke stand volle blaasstand Weet iemand hier een oplossing voor ?
Hi Ik ben sinds kort in het gelukkige bezit van een 929 uit 1980 Alles werkt naar behoren alleen de kachel niet echt Hij
blaast alleen warmte en in volle stand Het is dus uit of aan en de warmte regeling werkt dus niet ie weet hier een
oplossing voor ?
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Rokende luchtpomp De luchtpomp van mijn 1992 GTS rookt. Ik begrijp dat de luchtpomp is bedoeld om de tegemoet te komen aan de
strengere Amerikaanse emissie-eisen. Kan ik de luchtpomp (voorlopig) zonder problemen van de V-snaar halen? Of heeft
de luchtpomp voor een 92-er GTS nog andere functies. Kan het tijdelijk buiten spel zetten van de luchtpomp schade
brengen aan de katalysator?
Re: Rokende
Wim, geen probleem. Als je het jezelf gemakkelijk maakt knip je de riem door met een tang. Anders moet de dynamo los
luchtpomp
om de riem eraf te krijgen. De pomp is inderdaad om extra zuurstof in de CAT te blazen waardoor de uitlaatgassen
schoner worden. Natuurlijk wil je dat tzt eens herstellen.... :) Op mijn website staat een pagina over het reviseren van de
luchtpomp. Als ie rookt is mogelijk een lager aan gort. gr, Theo, http:928gts.jenniskens.eu
Re: Rokende
Dank je voor je reactie Theo! Ik heb de riem van de luchtpomp gisteren al doorgeknipt (met een gardena snoeischaar,
luchtpomp
haha). De 928 loopt verder prima. Mvg, Wim Schepers
Re: Rokende
Dag Wim, goed dat je het probleem even kwijt bent. Maar een mooie (elegante) oplossing is het natuurlijk niet. Puristen
luchtpomp
herstellen het, anderen halen de pomp eraf en verwijderen de rest van de leidingen, en hebben zo meteen een paar PK
gewonnen. gr, Theo (http://www.jenniskens.eu)
onregelmatig
hallo ik ben in het bezit van een 928 van het bj 1979 mijn probleem is het stationair toerental hij draait eens 1500 toeren
stationair draaien en dan eens 1000 en dan weer eens 1200 met koude motor of met warme motor het maakt niets uit dus nooit stabiel aan
wat zou dat kunnen liggen alvast bedankt
dynamo
De dynamo van mijn s4 uit 1991 werkt niet meer naar behoren. De laadspanning is nog maar 12, 9 Volt waardoor de accu
na een aantal korte riten leeg is. Bij lange ritten geen probleem. In NL kan ik een vervangende dynamo kopen voor ruim
1000 euro, in de USA kan ik er een bestellen voor 180 dollar! Een immens verschil. Wat raden jullie mij aan?

Theo

Re: dynamo

Eduard de Vries

binnen beplating
928 gts
928 trouble

D. van Os

versiedatum: 06-01-2017

Wim, hier een link mbt DIY revisie dynamo. http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/9/MyTip906.htm Ik denk dat je hem
ook kunt laten reviseren bij een dynamo/electromotor revisie bedrijf. gr, Theo (www.928gts.eu)
ik ben in het bezit van een 928 gts en ik mis de binnen beplating van het linker achter wiel kan iemand mij een adres
geven waar dit te koop is
Hoi ben sind paar maanden de trotse eigenaar van een 928 4.7s. Auto 5 maanden terug gekocht, motor deed helemaal
niets en interieur zag er niet meer uit. Samen met me broer auto onder handen genomen. Alles gecheckt en nagelopen.
Nu is auto rijdend en apk goedgekeurd ik superblij denk mooi we gaan genieten.Maar het probleem is nu dat auto onderin
niet goed oppakt(flinke dot op gas niets aan de hand) hij sputtert een beetje en roffelt erg in de uitlaat(klinkt wel gaaf
trouwens). Maar het grootste probleem is dat de motor na ritje van zeg 2 a 3 kilometer rustig rijden al zeikend Heet is. Kan
iemand mij in de goede richting wijze???? Alvast bedankt. Grtz Dennis P.s zijn al boel dingen doorgemeten en uitgesloten.
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Beste 928 bezitters, In het 1ste clubblad van dit jaar kwam ik een zorgwekkende constatering tegen in een ingezonden
stuk van Paul G. Frank. Hierin beweert hij het volgende: "De tweede les is: Waarom hebben deze auto's allemaal rond de 2
ton op de klok staan? Omdat ze dan groot onderhoud nodig hebben..." Zijn er meer leden die dit fenomeen hebben
meegemaakt? N.B. De mijne zit bijna op 2 ton :)_ Groetjes, Bouwe Koelmans
Re: groot
Bouwe, je hebt een beetje gelijk. Maar toch niet helemaal. Een 928 heeft onderhoud nodig, net als elke andere auto. Soms
onderhoud?
kost dat wat meer omdat er meer nodig is (liters) en onderdelen van Porsche nou eenmaal niet uit de supermarkt komen.
Nu is het probleem dat mensen graag zo'n fijne sportauto rijden maar geen geld besteden aan onderhoud. Gevolg is dat
zo'n auto verbaggert en vanalles stuk raakt. Hij gaat met alle ellende van hand tot hand. Soms eindigt het op de sloop
want dan is herstel niet meer economisch. Wat gebeurt er bij 200.000km? Niks bijzonders. Dit is het onderhoudsschema:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ServiceList.htm Ik denk dus dat je je geen zorgen moet maken. Maar bedenk dat
alles slijtage kent en dat bij 200.000 natuurlijk niet meer nieuw zijn. Vervelende kostenposten zijn: stuurhuis lekkage,
koppeling, slippende automaat, gierende aandrijfas lagers, lekkende radiateur en rubber slangen, defecte electronica. Dat
is allemaal herstelbaar met wat extra geld. Ik zie het altijd zo: de afschrijving is minimaal, daarvoor heb je wel wat extra
onderhoudskosten. Op mijn website staat mijn eigen onderhouds schema. Idee ook zo'n schema te maken? gr Theo
(www.928gts.eu)
start problemen & Hello; ik bezit een 928s4 van bouwjaar 1987. Ik krijg hem niet meer aan de praat zonder dat ik een overbrugging steek op
electronica 928 S4 de plaats van relais nº ??. dan pas gaat de benzine pomp in werking Kan er me iemand verder helpen. Alvast
bedankt.Rudy
Re: start problemen Rudy, als je pomp relais niet wordt bekrachtigd en de auto prima loopt als je het relais verbrugt (30-87, voor test, of 86-87
& electronica 928 om even tijdelijk mee te rijden) dan klinkt het alsof je LH (injectie computer) stuk is. De LH stuurt het relais aan als aan alle
S4
randvoorwaarden is voldaan, zoals ontsteking werkt en motor draait rond. Helaas is de storing een bekend fenomeen als
de LH wat ouder wordt. Ze krijgen het vroeg of laat allemaal vrees ik. Wij kunnen de defecte LH repareren. Beter is
eigenlijk nog de LH te reviseren voordat de auto je ergens laat staan en je ophaal kosten moet maken. gr, Theo
(www.928gts.eu)
toerenteller werkt hallo ik heb net een 928 uit 1980 gekocht. de toerenteller werkt er niet van. waar kan ik de storing het beste in zoeken?
niet
alvast bedankt. groeten van ruud
schokkend
Hallo ik ben in het bezit van een 928 sinds een jaar maar de laatste tijd is er wanneer ik weg rijd een schokkend gevoel te
wegrijden
constateren net of er iets over elkaar heen gaat het is erger wanneer je de bocht omgaat en vandaar uit weer wil
wegrijden wie weet wat dit kan zijn is eigelijk de vraag ? En wat is er tegen te doen natuurlijk . Hoor het graag van iemand
groet Michel

versiedatum: 06-01-2017
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Michel, welk jaar is je auto? Je moet meer info geven anders is advies erg lastig, het kan natuurlijk van alles zijn. Weet je
zeker dat de ophanging van de voorwielen ok is? Kijk eens goed naar de kogel draaipunten op de bovenste en onderste
ophang-arm van de voorwielen? Hebben ze niet teveel speling? gr, Theo (www.928gts.eu)
distributieriem
De distributieriem van mijn S4 uit 1991 is eind november 2005 vervangen bij een kilometerstand van 60.840 km. Nu bijna
zes jaar later is de kilometerstand ongeveer 81.000. Dus maar 20.000 kilometer extra. Dient de distributieriem nu al
vervangen te worden of kan ik wachten tot de volle 100.000 km (na de vervanging) gereden zijn? Dat kan nog vele jaren
duren. Wie heeft een passend advies? Een tweede vraag wat kost een dergelijke vervangigng?
Re: distributieriem Dag Wim, de riem is goed voor 100.000 km. Dat is bij 20k dus nog geen issue. Maar er is sprake van veroudering. Onze 928
rijdt geen 100.000 km in 3 a 4 jaar zoals ooit was bedoeld. Dan is veroudering ondergeschikt aan km (zeg maar
"buigmomenten en warm/koud transities). Als je bedenkt dat de riem wel al 6 jaar op spanning staat, soms lang in een
positie, en je dan nog in je huidige km-tempo nog 6 jaar te gaan hebt.... ik vind dat geen strak plan. Ik denk dat dit niet
goed is. Porsche zegt er niks over maar algemeen is er consensus over 5 jaar als vuistregel. Het is meteen ook een goed
moment om alles eens goed te controleren. Als je waterpomp slecht is (moeilijk loopt, lekt, of speling heeft) dan moet ie
sowieso eruit. Slechte waterpomp is een 32v motor-killer. Zelfde geldt voor de roller bij de spanner. Die twee zijn vitaal
voor de motor. Mijn advies: plan een vervanging in. Wat kost het? Afhankelijk natuurlijk van wie het doet en wat men
doet. Ik zou bv ook koelwater aflaten en meteen ook nieuwe olie+filter doen. Reken ermee dat het een hele dag werk is.
Sommigen zeggen 1, 5 dag. Je kunt het zelf doen, op mijn website staat eea goed beschreven. Als je minder zelf sleutelt
dan loont het prijs op te vragen en helder te krijgen wat men exact zal vervangen. Mail me voor tips als je geen goede
garage hebt/kent. gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu
Re: distributieriem Hallo Wim, de distributie moet eigenlijk na zo'n 6 jaar of 80000km vervangen worden. De riem veroudert ook als hij
weinig kilometers gemaakt heeft, hij staat immers 6 jaar op spanning en ook de rubber erin wordt slechter. Als je hem
vervangt moet je na zo'n 3000 kilometer de spanning weer even controleren, daarna moet dat elke 20000km. Als je de
laatste keer ook de spanrollen en waterpomp vervangen hebt zou je dat nu kunnen overslaan, wel even kijken of er
genoeg olie in de spanner zit en of de rolbalg nog goed is. De prijzen hiervan lopen zo sterk uiteen dat het bijna ondoenlijk
is er een indicatie voor te geven. Ga wel naar iemand die verstand van de 928 heeft. Als je wel vaker gesleuteld hebt kun
je het ook zelf doen. Er zijn wel twee stukken speciaalgereedschap bij nodig. Groet Bert (928GT)
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Re: distributieriem Hallo Wim, Ik heb zojuist (d.w.z. afgelopen weken) de riem vervangen na 80.000 km en ruim 10 jaar. Zichtbare slijtage: erg
weinig. Dit had ik van tevoren al gechecked, maar gezien de leeftijd durfde ik toch niet langer te wachten. Een gebroken
riem is desastreus. Dat is ook de reden voor soms overdreven nerveus gedrag en erg conservatieve waarden die men
hanteert voor vervanging. Nu is 6 (of in mijn geval 10) jaar best wel lang voor deze riem, zeker als je soms lange tijd niet
rijdt, Stilstand in dan zeker achteruitgang. Daarom maak ik er een gewoonte van een keer per week met de 928 naar mijn
werk te gaan, voldoende om alles weer even goed warm en los te draaien. Wel rustig aan met dat gaspedaal, dat scheelt
erg veel slijtage, zeker bij koude motor!!!! Kortom, een heel eenduidig advies is niet te geven, maar er is zeker geen reden
voor paniek. Controleer of de riem (de tandjes met name) in goede staat is, of laat dat doen door iemand die weet waar
hij op moet letten, b.v. iemand van de technische commissie. Beste advies volgens mij: vaker rijden! groeten, Jos

Jos

Re: distributieriem Dennis, dit is vrijwel zeker een vastgelopen waterpomp. Euvel klinkt namelijk zeer bekend. Gevaar: je hoort niets maar je
bent wel de distributieriem aan het opbranden!!! Direct waterpomp controleren en zo nodig vervangen is een must.
groet, Jos
dynamo spanning Wim, dit zal de spanningsregelaar zijn. Kost ca € 190. Had hetzelfde probleem. Na vervangen is alles OK. Als je heel erg
laag (Wim)
handig bent zou je kunnen proberen de koolborstels van de spanningsregelaar te vervangen. Kosten € 10. Ik ben er niet
aan begonnen. groet, Jos
Porsche 928S met Hoi, ik ben de trotse eigenaar van een vroege 928S van 1980, doch bij nader onderzoek blijkt dat de motor ooit vervangen
4.5L ipv 4.7L
is omdat ik normaal een 4.7L 300PK zou moeten hebben ipv 4.5L 240PK. 1. Klopt het dat de injectie (K-jet), dynamo,
starter allemaal hetzelfde is als bij een gewone 928 van 1979 ? 2. Kan ik zomaar een complete 4.7L blok er terug
inleggen zonder de andere onderdelen te moeten vervangen? Dus mijn M28.01 blok vervangen door de originele
M28.12 blok alvast bedankt voor de feedback
automaat
hallo, mijn porsche 928 uit schakelt soms schokkerig op als de auto op bedrijfs temperatuur is. Ook schakelt hij dan later
op maar dit kan ik met het gaspedaal wel beinvloeden. Bij een koude motor is alles goed. De bedrijfstemperatuur stijgt tot
het bovenste gedeelte van het toe laatbare. Voorheen was dit altijd in het onderste gedeelte van de bedrijfstemp. Alle
vloeistoffenstaan op max, olie automaat preventief ververst, viscofan werkt ook naar behoren. Word de olie van de
automaat gekoeld door de radiator? want het probleem zit volgens mij in te warme olie van de automaat.In de radiator
zitten geen'koude'plekken dus volgens mij is de doorsrooming ook in orde.

Jos

Gerrit Dreesen

john 928322

Mark Brekelmans

Porsche 928 S4
Strosek

versiedatum: 06-01-2017

Hoi, Ik ben al een tijdje op zoek naar een goede Porsche 928 en nu zag ik de advertentie van de Porsche 928 S4 Strosek op
deze site bij aanbod. Ik probeer contact te zoeken met Theo, welke die Porsche verkoopt, echter werkt het mailadres niet.
Heeft iemand hier, wellicht Theo zelf, het juiste mail adres voor mij? Bij voorbaat dank! Groeten, Mark
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Jazeker, vloeken in de kerk. Maar aangezien de 928 in veel gevallen belastingvrij is weet ik zeker dat met mij meerdere
mensen zich afvragen of de 928 geschikt is voor LPG. Met name Lpi zou de klus moeten kunnen klaren. Iemand ervaring ?
Of iig met bruikbare info ?
928 plannen
Beste clubleden, ik ben voornemens een 928 S4 aan te schaffen. Mocht er iemand in de club nog een auto aan te bieden
hebben die met de meeste van onderstaande kenmerken overeenkomt; dan wordt een e-mailtje deze kant op erg
gewaardeerd! De kenmerken: 928 S4, handgeschakeld, zwart binnen en buiten, technisch en optisch in goede staat, max
km rond de 200.000, Cup spiegels en velgen. Bouwjaar 1986 zou erg mooi zijn, maar een GT of GTS voor normaal geld
zelfs subliem!
electrische
Wie o wie weet (of is) een goede electrotechneut die het electrische systeem van de 928S (uit 1986) een beetje kent en
storinkjes
mij (uiteraard tegen betaling) kan helpen met het oplossen van wat storingen? Toerenteller werkt maar af en toe,
electrische stoelen doen het maar half en dashboardverlichting doet het helemaal niet meer. Kwestie van lampjes
vervangen maar ik kan er zelf niet bij. Ik heb nog niemand gevonden die dit voor mij wil doen. Graag een mailtje! BVD
Ruben
revisie
Hallo, Kan iemand mij helpen aan een goed adres voor het reviseren van/ of het leveren van een goede/ruilluchtmassameter luchtmassameter van een 928s2, bwj 84, boschcode 0280 214 001. alvast bedankt.
Re: revisie
Roger, ik kan je helpen met de revisie van de MAF, en heb eventueel ook een koop unit voor je. Ik zal je mailen. Hier wat
luchtmassameter meer info: http://jenniskens.livedsl.nl/MAF/MAF%20repair.htm groet, Theo (http://928gts.jenniskens.eu)
Is there anybody
Al ruim 3 1/2 maand geen enkele post hier: bij deze ga ik proberen ons forum weer wat leven in te blazen... Soms kom ik
out there?
hier vragen over LPG inbouw in de 928 tegen. Nou, mijn 928 rijdt eindelijk na de laatste fine-tuning gisteravond naar volle
tevredenheid op LPG: hoera! Ik moet bekennen dat de hele LPG ombouw wel een lijdensweg was. Ik ben een jaar aan het
zoeken geweest naar een in mijn ogen geschikte installatie. Wel 10 offertes aangevraagd! En meer dan de helft van de
bekende LPG inbouwers wouden er niet eens aan beginnen! Daarna de inbouw door en samen met een (inmiddels goede)
vriend gedaan. Om de k-tronic ook echt goed op de Lambda gestuurde nieuwe LPG ECU lopend te krijgen was een traject
van bloed, zweet en soms bijna tranen... Maar nu is er wel een echt degelijk concept voor een GOED functionerende 928
LPG installatie ontwikkeld. En is dit 15.000 km getest in mijn (inmiddels daily driver) 928S uit 1980. Interesse? Stuur me
een mailtje. Groet en fijn weekend, Peter
porsche 928 gts PSD bij mijn porsche 928 gts gaat het PDS controle branden wie kan mij raad geven wat te doen
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Re: porsche 928 gts Eduard, als de PSD warning gaat branden dan zijn er een paar mogelijkheden. Als alleen PSD aan gaat dan is mogelijk je
PSD
drukreservoir niet op voldoende druk binenn de afgesproken tijd. Dat kan als er geen vloeistof in zit (kwalijk) of als er iets
mis is met de pomp. Hier een link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/6/MyTip649.htm Ik zou snel kijken wat de
oorzaak is en indien nodig het hele systeem speoelen en voorzien van nieuwe remvloeistof. Voor het spoelen is het handig
een Bosch Hammer of ander diagnose systeem te hebben. Overweeg meteen het reservoir te wisselen want daarin
bevindt zich een filtertje dat vuil uit de pomp houdt. Dat gaat natuurlijk niet eeuwig mee. Er zijn ook andere oorzaken.
Meer op mijn website onder het thema drivetrain. gr, Theo, http://928gts.jenniskens.eu

Nathan

Problemen met
automaat

Hallo, Sinds vandaag ineens een probleem met de automaat van mijn 928S uit 1983... Na een probleemloze rit van ong. 30
rustig gereden km's en een lekker warme motor het gaspedaal gevloerd om daarna weer rustig een aangrenzend dorp in
te rijden. Ineens leek het alsof de bak in N terug bleek te zijn gezet; geen aandrijving meer en dus in de berm geparkeerd.
Opnieuw proberen op te trekken en weer na plm 30 km/h geen aandrijving meer. Motor afgezet en opnieuw gestart en
zonder problemen de resterende paar km's naar mijn huis af weten te leggen. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?

Aerts Erik

Aankoop 928 s4
1989
Re: Aankoop advies
928
Re: Aankoop advies
928

Hallo iedereen Ik ga morgen 28-04 kijken naar een S4 van 1989, de auto is dealer onderhouden heeft 160.000 km. heeft er
iemand tips of opmerkingen waar en wat ik zeker in de gaten moet houden. alvast bedankt.
Hallo Erik, Hierbij een link naar goed advies: http://www.porsche928.net/onderhoud/koopadvies.html groet, Paul

Paul
Theo

erik

Theo

Hi, op mijn website staat een hele pagina met tips waar je op kunt/moet letten. Hier een link:
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/BuyerTips.htm Je kunt ook een aankoop keuring laten doen. dat is vaak wel een
goed plan. Een specialist ziet meer dan je zelf. Mail me als je aan aanbeveling wil. gr Theo (http://928gts.jenniskens.eu)

Re: Aankoop advies Hallo iedereen, ik heb een mooie 928 gekocht en heb gretig gebruik gemaakt van de tips van Theo en Paul. Alles loopt
928
goed en hoort zich goed aan. Er zijn enkele kleine probleempjes, vooral elektrisch, niets ernstigs. Er is een nadeel, zoals
meestal, er is geen voorgeschiedenis van de auto buiten een regelmatig ionderhoud bij een niet Porsche garage. Wat
kunnen jullie mij aanraden van als eerste te doen
Re: Aankoop advies Dag Erik, als eerste wil je dat je auto veilig is, daarna betrouwbaar, dan comfortabel en vervolgens mooi. Als je problemen
928
nou eens in die volgorde aanpakt? Electrisch is iets wat soms geduld vraagt. Het is wel eens wat complex maar een S4 is
bets te snappen. Ik zou een lijstje maken van issues en die rubriceren, daarna opdelen in "quick & easy" en lastig.
vervolgens elke paar weken een probleem afhandelen. Omdat je geen goede historie hebt zou ik wel een compleet
onderhoud uitvoeren. Hier een link: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ServiceList.htm gr Theo
(http://jenniskens.livedsl.nl)
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hello iedereen, na 7jaar eigenaar geweest te zijn van een 911 2.5ST recreation, zou ik nu een 928gts willen kopen, maar de
meeste zijn automaten. Ervaringen hiermee? Rijdt dat even lekker? Voor een wagen met plus minus 150000km erop,
hoeveel moet je daarvoor ongeveer neertellen? Waarop te letten bij aankoop? Laat maar komen dat advies!:-) Mvg, Peter.

Theo

Re: 928 gts kopen

Hi Peter, naja, een handgeschakelde GTS is zeldzaam. Het is ook wat anders rijden dan een automaat. De automaat lijkt
stroperiger, sloom, traag, minder bruut. Dat is wel bedrieglijk want hij is maar tienden van een sec langzamer. De
automaat is wel veel comfortabeler. Zeker in nederlands verkeer is dat wel erg aangenaam. Ik had een S4 en nu een GTS,
beide automaat. Met een losse kickdown switch kun je de automaat op commando laten schakelen, en dat is wel fijn om
te hebben. Verder is er weinig over te zeggen. Ik zou opnieuw ene automaat kopen als ik moest kiezen. Anderen zweren
bij een hand-bak. De 928 heeft een dog-leg 5 bak die de 1 dus linksonder heeft. Even wennen. De automaat is een
mercedes 4-bak die eigenlijk bullet proof is, en perfect schakelt. Meestal trekt ie in de 2 op. Alleen de frictie platen in de
automaat kunnen slijten, daar even op letten. Checklist? http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/BuyerTips.htm Prijs: tussen
15 en 30 k afhankelijk van conditie, uitvoering, etc. gr Theo (http://jenniskens.livedsl.nl)

Erik

Motor ombouw
928s 1983
gestripte
carrosserie van een
928s

Hallo iedereen Is het mogelijk van een motor van een 928s handgeschakeld om te bouwen in een 928s automaat? Zijn er
verschillen in de motor en zo ja welke? Alvast bedankt
Met deze email wil ik te koop aanbieden een volledig gestripte carrosserie van een 928s van 1983 handgeschakeld . Heeft
bijna geen roest heeft geen ongeval en heeft ook geen voertuig documenten. Reden verkoop, de motor en het interieur is
verkocht en komen ze 30/06/2012 demonteren en afhalen. Ik heb zelf recent een 928 s4 gekocht en kan ook nog vele
onderdelen gebruiken, al de rest moet weg, anders vertrekt de auto naar het oud ijzer. Ik heb helaas geen opslag
mogelijkheid meer. De auto moet je zelf ophalen op een 10 Km van Weert. Je kan contact op nemen op het volgende
email adres erik.aerts@gmail.com .

Erik Aerts
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