
ELECTRONISCHE ONTSTEKING INBOUWEN IN EEN ZUNDAPP 441 (1971) 

Daar de Bosch ontsteking voor de zoveelste keer weer haperingen vertoonde, vatte ik het plan op, om 

een Kokusan electronische ontsteking in de Zundapp 441 te bouwen. Na wat rondgekeken op internet te 

hebben kwam ik uit op een: 

 

 

Fig 1. 

bij Zunparts.nl. Weliswaar een 12V systeem, maar stabieler, dan een 6V systeem. Bovendien past de 
grond plaat qua bevestiging precies in het blok. Uiteraard is er voor een gewoon blok ook een dergelijke 
kokusan zonder geforceerde koeling. Je kunt op deze ontsteking ook 6V spanningsregelaar zetten, maar 
die wordt dan behoorlijk warm en dus moet er voor een goede rijwindkoeling gezorgd worden. Bij 12V 
speelt dat niet zo. Nadat het pakket binnen kwam, eerst even gekontroleerd, of alles kompleet was. 

Verdere onderdelen: 

De Merit schakelaar in de koplamp is vervangen door een schakelaar met sleutel, tevens Zundapp 
vliegwielmoer en kokusantrekker bij www.jmpbonderdelen.nl . 

De bedrading reken je met de https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator uit:  

file:///U:/Websites/home/picture/sub/bromfiets/zundapp/kokusan/www.jmpbonderdelen.nl
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator


Waarbij Volts x Ampere de Watts zijn, of anders, waarbij Ampere = Watts : Volts.  De stroomdraad voor 
60watt verbruik moet dan voor koper diameter 0,75mm2 zijn en dat is oa. te verkijgen in maar liefst 9 
kleuren bij bv. https://www.conrad.nl.  

Nu de plaats van de inbouw bepalen (zie  Fig 2). Dat is bij een bv.517/529 weer anders, maar altijd 
wordt het gereedschapskastje er voor gebruikt, of onder de buddyseat... 

 

Fig.2 

Eerst de Bosch ontsteking er uit slopen en de kokusan er in gemonteerd. Het past precies. Nu is 
natuurlijk de stand van de kokusan erg belangrijk en voor zundapp 50cc type geldt de stand van ca. 11:00 
uur van de signaalgever. Bij andere merken zal met dit  een type grond- 

 

Fig 3. 

plaat niet veel verschillen. Bij bv. diverse Sparta's is er een bevestiging minder, maar toch voldoende en 
komt op ca.14:30 te staan. Na het vastzetten van de kokusan, de draden naar buiten door het 
doorvoerrubber werken en het vliegwiel er zolang opzetten. De eerste fase zit er nu op. Gaan we verder 

https://www.conrad.nl/


met de elektronica. Eigenlijk is er een draadboom, die er bij komt. Bij de zundapp 441 kon de bobine in 
het gereedschapsbakje gemonteerd worden, maar moet er in de linkerbovenhoek een gat geboord 
worden (ook met doorvoerbescher-ming fig.4.1) , waar een bobinekabel doorheen kan. Alvorens de 
bobine te monteren, sluit eerst een bougiekabel aan en voor die door gat fig 4.1 naar buiten. Monteer  
de bougiekap er later pas op. 

 

Fig 4. 

Let er op, dat de bobine goed geaard (massa) wordt. Gaan we verder met de rest van de electronica. Die 
is onder de buddyseat gepland (fig 2). 

 

Fig 5. 

Daar komt nu de eventuele accu (of Ulo box) in een zelf te maken steunplaat te hangen (fig 5.1) en de 
spanningsregelaar op de plaats van de afdichtingsbout (fig 5.2) , waar die dan ook meteen aan massa ligt. 
Nu gaan we de bedrading trekken. Beginnen we met aansluiten van de bobine (fig 8.4).  

AANSLUITSCHEMA’S AAN HET EIND VAN DEZE HANDLEIDING! 



Op schema (fig 6 en 7) zien we de bobine en spanningsregelaar aan massa gelegd. De aansluitingen van 
de kokusan heb ik deelbaar met kabelschoentjes (fig 8.1 en fig 10.2.3) gemaakt, zodat altijd, mocht de 
kokusan defekt raken, je gemakkelijk een nieuwe plaatsen kan. Zie op de foto linksmidden... 

 

Fig 8. 

1=loskoppelbaar, 2=aansluiting accu laden, 3=hoofdzekering, 4=bobine, 5=doorvoer,                   
6=bobinekabel,    7=motorstop aansluiting 

De draadaansluitingen van de bobine kunnen ook door het bougiekabelgat, maar door de inductie 
spanning misschien beinvloeding van de stroomdraden. Dus van de motor af door het frame naar 
achteren en door een gat (fig 9.2) van de ruimte onder de buddyseat doorgevoerd worden en meteen 
weer door een extra geboord gat (fig 9.1) naar beneden doorgevoerd (fig 8.5) naar de voormalige 
dekseldoorvoerbout (fig 5.2) onder de buddyseat.  

 

Fig 9. 



 

Fig 10.1                                      Fig 10.2                                        
Fig 10.3 

 

Fig 11. 

Sluit nu de kleuren rood, groen, wit dmv. kabelschoentjes en krimptang bij de bobine aan. fig 8.4). Groen 
op groen, rood op rood, wit op wit (op plaatje blauw)). De bovenste zwart is de motorstop (fig 5.7) voor 
op het stuur of kontaktslot. We hebben nu de kokusan met de bobine verbonden. De gele draad van de 
kokusan is de stroomdraad voor de verlichting enz. Die gaat naar de spanningsregelaar (fig 5.2, 6 en 7). 
Zie bij fig 11 de aansluitingen van de spanningsregelaar. Op fig 11.1 de accu, fig 11.2 komt de gele draad 
doorgelust naar fig 11.3 (zie fig 6 en 7) en tenslotte op fig 11.4 de massa, makkelijk aan te sluiten op fig 
5.2. Bruin aan massa fig 5.2.  

Van de accu  gaat rood naar de hoofdzekering op fig 8.3 (in het gereedschapskastje) en vandaar naar 
het remlicht en claxon en eventuele verdere accessoires, zoals richtingaan-wijzer en dergelijke . De gele 
draad is de voeding voor de koplamp en achterlicht. 

Nu komt het afstellen. Daar heb je een snelle stroboscoop (fig 12. voorontsteking zichtbaar maken) voor 
nodig en voor het bovenste dode punt een bougiegat bdp micrometer (fig 13.). Kan ook met een 
(digitale) schuifmaat... 



  

 Fig 12.                                                  Fig 13.                                                                                                            

Allereerst zetten we het vliegwiel op de krukas met een sluit- of veerring en een speciale hoge/lange 
14mm moer en trekker (fig 14.) verkrijgbaar bij www.jmpbonderdelen.nl ), die op de boschdraad van de 
krukas past, vast. Deze moer is smaller en past net in het vliegwielgat. Deze moer moet met na de laatste 
afstelling op 35NM vastgezet worden.  

                

Fig 14. 

Bepalen we nu met de bougiegat micrometer (fig 13.) het BDP (bovenste dode punt) en zet een 
merkteken op het motorblok en het ontstekingsvliegwiel (fig 15.). In mijn geval is het een B van BDP en 
bepaalpunt 1,2mm voorontsteking.  Ook is het ontstekingspunt van 1,8mm vastgesteld, maar niet op 
deze foto. Het merkteken BDP op het vliegwiel is door het magnetisme teruggedraaid, voordat de foto 
genomen kon worden. 
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Fig 15. 

Starten we nu de motor met aangesloten strobocoop (fig 12.)kunnen we zien waar het BDP merkteken 
tov. de merktekens op het blok staat.  Staat de ontsteking te laat, dan moet de kokusanplaat naar 
rechts gedraaid worden, te vroeg, dan moet de ontstekingsplaat naar links bijgesteld worden. In dit 
specifieke geval kon ik slechts op 1,2mm voorontsteking uit komen. Dus van de hoekjes van de spoelen 
bij de bevestigingsboutjes met een zijkniptang iets voorzichtig afgeknipt, waardoor de kokusanplaat nog 
meer naar rechts gedraaid kon worden. Ook vijlt men wel de gleuven wat verder naar links door, maar in 
dit geval liep de hoek van een kokusanspoel  al tegen het boutje aan, zodat die vlieger niet op ging. 
Nadeel is, dat je voor het bereiken van de juiste voorontsteking iedere keer het vliegwiel eraf moet 
halen. Zet daarom tijdens het stellen de vliegwiel moer niet al te vast. In het geval van mijn Zundapp is 
de officiele voorontsteking 1,8mm. Dat heb ik ook aangehouden, want de voorontsteking van deze 
kokusan werd bij hoog toerental iets verlaat. Alleen te kontroleren met stroboscopen voor hogere 
toerentallen. In andere gevallen valt dan de goedkope stroboscoop gedeeltelijk uit. Het kan ook met een 
instelling op graden, maar dat is behoorlijk specialistisch, wel is dit nauwkeuriger, dan met de 
stroboscoop. 

Afwerken met 35NM voor de vliegwielmoer aanhalen en de eventuele beplating terug zetten. Vergeet 
niet om de 6V voor 12V lampjes te vervangen. De bedrading hier is maximaal voor 60Watts. Ten laatste, 
zorg voor een extra goede massa verbinding van motorblok en frame, zo ook  met het achterspatbord 
en de voorvork. (voor de verlichting) 

TENSLOTTE: 

De claxon, remlicht, clignoteurs ed. gaan via de accu. 

Voor zwaarder of lichter dan 60Watts, gebruik dan de draadcalculator. Weet wel, dat een koplamp van 
35Watts de zaak behoorlijk kan verhitten en daardoor de lamp eerder door oververhitting defekt raken 
zal. Vandaar het verhaal van een te warme spanningsregelaar, wat niet van de 80W gebruikt wordt, 
moet alles wat boven de ca. 13,8 - 14V laadstroom voor de accu, naar de massa afvloeien. Dus zorg voor 
een goede rijwindkoeling en een goede bevestiging aan de massa. Vandaar, dat een 6V 
spanningsregelaar veel meer spanning moet afvloeien en stukken warmer wordt. In dit geval van de 
Zundapp 441 dus de plaats onder de buddyseat... 
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Eventuele pickup standen van de Kokusan inbouw: 

Zundapp 50 en 80cc op ca. 11:00 uur (klok) 

Zundapp 125 en 175cc op ca. 5:30 uur (klok) 

Kreidler 50cc op ca. 13:00 (klok) 

Sparta 50cc op ca 14:00 (klok) 

Andere merken, let op de stand van de punten! 

 

VOORBEELDEN: 

Op de volgende foto's kun je al ongeveer zien, hoe de kokusan ingebouwd moet worden: 

 

Bij de Zundapp 50cc zie je, dat de stand van de punten ook ongeveer op 11:00 (klok) staat. dus dat geldt 
voor de signaal gever ook. 

 

Bij de Sparta 50cc daar en tegen staan de punten op ca. 14:00 uur, dus de signaal gever moet allereerst 
ook op 14:00 (klok) gemonteerd worden.  

                                                                                                                               

 

 



 

AANSLUITSCHEMA’S: 

 

Fig 6. 



 

Fig.7 Ter verduidelijking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


