
PROBLEEM 
Olieverlies vanuit het linker luchtfilter, wordt veroorzaakt door onderdruk in het luchtfilter i.c.m. 
overdruk in het 'carter'.  
Hierdoor wordt olienevel vanuit het 'carter' in het luchtfilterhuis aangezogen en slaat de olie neer in het 
luchtfilterhuis. 
Zodra het aftapslangetje achter de luchtfilter vol zit, zal de olie uit andere gaten en naden gaan 
spetteren en het standaard papieren luchtfilter doordrenken, waardoor dit onbruikbaar wordt en 
vervangen (!) moet worden. 
 
OPLOSSING 
I.o.m. dealer en andere (ervarings)deskundigen is een simpele en goedkope oplossing voorhanden. 
Namelijk het plaatsen van een sponsje in de carterontluchtingsslang, waardoor de olie uit de lucht wordt 
gefilterd. 
Dit wordt veelal in de racerij toegepast, maar ook in beperkte mate standaard bij sommige auto- en 
motormerken. 
 
BENODIGDHEDEN 
- Kruiskopschroevendraaier 
- Inbussleutels 5 en 4 
- Waterpomptang 
- Sponsje 
- Schaar 
- Wat oude lappen 
 
SPONSJE 
Na veel bellen blijkt bij het luchtfilter van de Ford Focus een soortgelijk systeem met sponsje toegepast. 
De plaatselijke dealer verschafte mij het sponsje gratis. 
Het zal dus niet veel kosten om het aan te schaffen. 
 

 
 
  



MONTAGE 
Alle handelingen worden aan de linkerkant van de motor uitgevoerd. 
 
1. Verwijder het luchtfilter. Dat is voor de modificatie niet nodig, maar aan te bevelen om de aanwezige 
olie te verwijderen en het filterelement te controleren of te vervangen. 
 

 
 
Draai de 2 schroeven los, trek het filterhuis voorzichtig wat naar beneden, zodat het los komt van de 
rubber slang rechts boven. 
Lukt dat niet, draai dan de klem waarmee de buis vastzit losser.  
Hiervoor is het nodig om de chromen afdekkap van de achterste cilinderkop voorzichtig naar voren los 
te trekken en te verwijderen. 
Zo kom je bij de schroef aan de achterzijde van de slang. 
Als de grote slang los is dan de dunne slang aan de achterzijde losmaken. 
Het filter is nu afneembaar. 
Let erop dat in de ophangrubbers en de onderste bevestiging losse bussen zitten, die eruit (kunnen) 
vallen. 
 
Houd het filter rechtop en verwijder de aftapplug aan het korte slangetje onderaan het filter. 
Hier zal olie uitlopen. Aftappen kan ook in gemonteerde toestand, maar dan loopt snel de olie over en in 
het blok. 
Schroef het filterhuis aan de achterzijde open en reinig het geheel. 
 
  



2. Verwijder de voorste afdekplaat door de drie schroeven los te draaien. 
  

 
 
3. Maak het contact los door de aangegeven schroef los te draaien. 
 

 
 
De ontluchtingsslang is nu bereikbaar. 
 



4. Verschuif de klem op de ontluchtingsslang en maak de slang los. 
Dat kan met de hand of waterpomptang. 
 

 
 
5. Knip het sponsje in drie gelijke en even dikke (vierkante langwerpige) stukken ter breedte van de 
binnen diameter van de slang. 
 

 
  



6. Duw de drie sponsjes een voor een in de slang. 
 

 
 
Let op: Duw het eerste sponsje diep genoeg in de slang en rol / masseer de slang tussen duim en 
wijsvinger, zodat het ingedrukte sponsje kan (uit)zetten. Herhaal dit bij de andere twee sponsjes. 
  

 
 
De luchtdoorlaatbaarheid is eenvoudig te testen door aan de slang te blazen en/of te zuigen. 
 
  



7. Monteer de ontluchtingsslang terug en borg deze met de klem. 
 
8. Bevestig het contactslot. 
 
9. Bevestig het luchtfilter als volgt: 
- eerst de kleine slang achter, borgen met de klem 
- dan de grote slang rechts boven, borgen met de klem (zorg dat de slang óver de mof van het filterhuis 
past!) 
- dan de korte schroef boven 
- als laatste de lange schroef, met de extra bus, onder. 
Let erop of er geen metalen busjes uit de rubbers zijn gevallen. 
 
10. Bevestig de chromen kap van de cilinder. 
 
11. Bevestig de chromen afdekplaat op het blok. 
 
Vanaf nu heb je geen last meer van hinderlijke oliespetters op kleding en bike, geen verstopt 
luchtfilterelement (alleen bij standaard of papieren elementen, niet bij K&N) en kan je gewoon de 
standaard hoeveelheid olie weer in het blok toepassen! 


