
Het dicht krijgen van een cardanhuis 
 
 
Het gaat hier om cardanhuizen van niet-zijspan-aangedreven Ural’s of Dnepr’s. Deze 
cardans hebben nog wel eens de nare gewoonte om meer olie er uit te gooien dan 
goed voor ze is. Nu hebben we daar wat op bedacht … 
 
Om de rare flap te vervangen die tegen het huis wordt geschroefd met behulp van 
het plaatje aluminium, hoef je alleen het huis maar een klein beetje uit te draaien tot 
60 mm. Dan past er een gewone keerring in met de afmetingen 45x60x7. Deze 
keerring kan wat meer speling opvangen van het naaldlager in het cardanhuis. 

  
sparing in de behuizing  met diameter 60 mm 
 
Ook wil het vaak zo zijn - is mijn ervaring - dat het langs de pasbus eruit komt in de 
meenemer. Daar kan je ook wat aan doen door de meenemer uit te draaien tot 32 
mm. Bij veel Dnepr menemers is dat al zo. Door de pasbus af te draaien tot een 
buiten diameter van 25 mm (niet over de gehele lengte, maar tot ongeveer de helft) 
kan je in de meenemer dan twee keerringetjes kwijt van 25x32x6. 

  
32 mm                                                                                                               25 mm 
 
Omdat de ontluchting dan wegvalt, moet je wel weer een nieuwe maken. Bij Dnepr’s  
is dat niet nodig, die hebben er al een in de pijlstok. Wel even controleren of die 
(nog) open is  
Bij Ural is het het makkelijkste om de ontluchting in de vulplug te maken. Dat kan 
door in de vulplug een gat te boren van 5 mm en er m6 schroefdraad in te tappen. 
Dan past  er wel een kabelnippel in die dan als slangpilaar kan dienen. Daar moet je 
dan een slangetje aan bevestigen die naar beneden hangt. Voor de zekerheid kan je 



ook nog een klein benzine-filtertje aan het einde van de slang doen om het vuil 
buiten te houden.  
 
Bij montage van de keerringen in de meenemer moeten ze met de lip maar binnen 
staan. Monteer ze met veel kogellagervet (of zoiets dergelijks), want als de 
keerringen een poosje zonder olie of vet draaien, gaan ze kapot. 
Wurm voorzichtig de bus erdoor.  
De keerring ter vervanging van de rare flap pas monteren als het cardan in elkaar zit. 
Om deze keerring te monteren heb je een hulp middel nodig. Dat kan een stuk 
plastic zijn van een slappe kunstof fles. Houd dat over de ribbels van de menemer. 
Daarover schuif je de keerring en tik hem daarna voorzichtig op zijn plek. Het mooist 
gaat dit met een passende bus die op de buitenrand van de nieuwe keerring ligt. 
Knip het hart van de oude flap eruit en gebruik de buitenrand  als pakking voor het 
aluminium plaatje.  
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