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Disclaimer 
De informatie is bedoeld om de lezer kennis te laten maken met een Bilstein schokbreker, vanaf 2016 
gemonteerd op een K75 van bouwjaar 1996. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, wijst de auteur 
af. 
 
Auteursrecht, Copyright en Revisie 
Het Auteursrecht van de tekst en de foto’s berust bij de samensteller driepitjes op moment van 
schrijven lid van diverse BMW forums. Copyright: dit document mag vrijelijk gekopieerd en opgeslagen 
worden. Commercieel gebruik is niet toegestaan. 
 
Revisie: het document kan worden bijgewerkt in de toekomst; de eerste versie heeft Rev. A. 
Onderaan de bladzijde staat de laatste Revisie 
 
Voor wie is dit bedoeld? 
Voor elke sleutelaar die de schokbreker wil vervangen. 
Dit document kan in de toekomst mogelijk ook in Engels taal verspreid worden.
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1 Voorwoord /Vorwort / introduction / préface 

 

1.1 Nederlands: voorwoord 

Hoe lang gaat een pomp mee?  
Volgens de leverancier van de in dit document beschreven  Bosch vervanger, gaat deze 80.000 km 
mee. 
 
Er zijn meerjaren onderhouds verslagen van K- rijders gepubliceerd waarbij een lijst wordt vertoond 
waarop allerlei onderdelen zijn vervangen, maar de eerste 300.000 km blijft de originele VDO pomp in 
de motor zitten. Echter zijn dit meestal veelrijders die bijvoorbeeld in 10 jaar 300.000 km rijden. 
Bij oude K's ( 25++ jaar) waarin de VDO pomp lawaai gaat maken, of als de K benzine aanvoer 
problemen vertoont, dan komt vervanging van de pomp in beeld. 
 
Omdat een 1 op 1 vervangingspomp van BMW 3 tot 4 x zo veel kost als een Bosch of vergelijkbare 
pomp, kan men de pomp ombouwen. 
Het ombouwen kost wel de nodige inspanning en tijd en is iets voor ervaren sleutelaars. 
Hieronder staat eerst de originele BMW VDO pomp gedocumenteerd. 
Daarna volgt de ombouw naar een in de reguliere auto onderdelenhandel goed verkrijgbare Bosch 
pomp, welke ook door motorzaken wordt aangeboden.. 
 
 

1.2 Deutsch:  Vorwort 

Der Umbau von einer VDO-Pumpe auf eine Bosch-Pumpe wird hier beschrieben und gezeigt. 
 

1.3 English:  preface 

The conversion from a VDO pump to a Bosch pump is described and shown here. 
 

1.4 Francais:  préface 

 
La conversion d'une pompe VDO en une pompe Bosch est décrite et illustrée ici. 
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2 BMW Origineel VDO 

2.1 Foto's BMW  origineel K75 van 1996 
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NL  Foto: aanzicht onderzijde pomp na verwijderen van de zwarte zeef. 
 
D  Unten Siete nach entfernen von Siebe. 
 
UK Bottom side after removal of black strainer. 
 
FR Le dessous de la pompe après avoir retiré la crépine noire. 
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NL Foto: alle onderdelen van de BMW fabrieks originele pomp. 
De zwarte zeef is kapot, het rechteruiteinde is geheel open gescheurd.  
 
D Alle Teile der BMW Werks-Originalpumpe. 
 
UK All parts of the BMW factory original pump. 
 
FR Toutes les pièces de la pompe d'origine BMW. 
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2.2 Opgemeten maten BMW origineel K75 van 1996 
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2.3 VDO pomp fabrieks originele K75 van 1996 

 
Wat er af fabriek aan benzinepomp in de tank zit, de foto's zijn in 2013 gemaakt: 
merk VDO 
Diameter pomp: 43 mm 
Tekst in het aluminium: 
 BMW 
 1 341 231 

762 005*11396 25542 
 
NB: de tweede regel 1 341 231  wordt met 16 14 er voor het artikelnr: 161 413 412 31 
 
De VDO 12Vdc bestaat uit een zwart dempingsrubber, een geel kunststof montage-frame, en de 
pomp in lichtmetalen cilinder (43mm); dan nog een zwarte langwerpige filterzak er onderop 
geschoven. Dit valt dan in de tank in een krappe ruimte, ik heb dit nagemeten er kan geen 52 mm 
pomp in als daar ook een zwart rubber huls omzit. 
De flens van het zwarte rubber valt op het alu plateau in de tank; de ruimte vanaf bovenkant van dit 
alu plateau tot de tank bodem is circa 85 mm afhankelijk waar men meet (tank bodem loop niet 
horizontaal). Dat is de reden dat de zeef tamelijk langwerpig is want horizontaal in de rijrichting is er 
ruimte zat. 
 
Rondom zit een ribbel op het alu pomphuis en ook  een bobbel; beiden vallin en een uitsparing in het 
dempingsrubber. Dit maakt dat de pomp in d ejuiste positie blijft. 
 
Let op dat het zwarte rubber kan krimpen en dan heel stroef om de pomp gaat. 
De montage van de zeef is tamelijk simpel, zeef BMW originele dop binnendiameter loopt ietsje taps 
van bijna 20 mm naar 19 mm, terwijl de 7,8 mm hoge ronde inlaar onderop de pomp 19,0 mm in 
diameter is. 
 

2.4 De druk 

 
Volgens door mij niet geverifieerde  informatie van derden: druk in benzineleidingen 2.5 bar 
 
Druk te hoog ? Kan duiden op een defecte drukregelaar, o.a. vastzittende klep. 
 
Druk te laag ? Kan duiden op lekkage. 
 
 

2.5 Welke diameter? 

 
52 mm 
Oudere K’s hebben een pompen diameter 52 mm; hiervoor wordt vaak een Bosch met 2 uitstulpende 
ribbels in het aluminium pomphuis aangeboden, artikel 0 580 463 999. 
 
43 mm 
Vanaf circa 1993 werden pompen diameter 43 mm toegepast.  
Zo te zien aan de tank afmetingen bij het gat (K75 vanaf 1993) is er geen ruimte voor een 52 mm 
pomp, omdat er dan geen plek meer is voor een dempings rubber.  
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2.6 Real OEM 

 
1) In de Real OEM catalogus staat bij K75 dit: 
pomp 161 413 412 31      16141341231  
filterzak 161 413 412 33 
 
 

2.7 Zeef imitatie 

 
 
De onderdelen handelaren verkopen een groene  imitatiezeef van Euro 15. 
 
Verschillen met BMW artikel 16141341233: 

a) de imitatie dop binnendia is precies 19,0 mm en 7,35 mm hoog; 
b) de imitatie dop heeft twee putjes (om te klemmen), origineel heeft 3 putjes; een putje aan de 

buitenkant is tegelijk een bobbeltje aan de binnenkant wat zich in het kunststof vast duwt; 
c) de imitatie dop heeft een bruinige gloed, het origineel is mat blank. 

 
De buitendiameter van het kunststof inlaattuitje op de BMW pomp VDO is 19,0 mm.  De zeef kan er 
met een beetje olie als smeermiddel op geperst met veel handkracht. Alles blijft heel. Het zit dan goed 
vast ! 
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3 Bosch 43 mm autotechniek artikel 0 580 314 063   

3.1 De verpakking/Verpackung/ Product box / boîte de produit 

 
D Pumpe aus der Automobiltechnik 
UK Pump from automotive engineering 
FR Pompe de l'ingénierie automobile 
 
Bosch artikelnummer: 0 580 314 063  . Product doos 2x  plaatje verpakking. 
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Op de verpakking staat een nummer in een hologram, helaas werkte de website niet waar ik dit 
nummer zou kunnen controleren op echt Bosch product. 
 
De pomp heeft een dubbele behuizing; binnenwerk van metaal zoals op de doos hierboven staat 
afgebeeld, buitenhuls van kunststof. 
 

 
 
Voordeel van deze pomp is : overal te koop, bij automateriaal handelaren. 
Worden ook voor Audi aangeboden. Het zijn oude modellen, bij de Audi dealer vragen ze meteen het 
kenteken. 
 

 
 
441 906 091 C AUDI 
441 906 091 E AUDI 
8A0 906 091 A AUDI 
8A0 906 091 G AUDI 
1106 020-CJA HONGQI 
4A0 906 087 A VW 
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441 906 087 E VW 
441 906 091 C VW 
441 906 091 E VW 
441 906 091 F VW 
8A0 906 091 A VW 
8A0 906 091 G VW 
895 906 091 C VW 
895 906 091 D VW 
441 906 091 F AUDI 
 
Nadeel: technische specs zijn tot nu toe niet te vinden. 
 

3.2 Opschrift op het kunststof:  

Bosch   12V    014    95622     >POM-GF25< 
 
Deze pomp mist een ribbel voor het dempingsrubber. 
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3.3 NL Bosch pomp opgemeten maten 

 
Hoogte kunststof omhulsel : 103, 4 mm 
diameter rondom vormvast 42,95 mm 
bovenste rand heeft een diameter die varieert tussen 42,5 en 42,7 mm 
Uitstekende deel (inlaat)  waar de zeef aan kan: hoogte 15 mm; diameter 19,3 mm 
 
Aansluiting uitlaat voor rubberen slang: buitendiameter 8,9 m, met bovenin een ribbel van 9,25 mm 
(zodat slangklem blijft zitten). 
 
Aansluitklemmen: 6,3 mm mannetje vlakstekker 
 
De twee meegeleverde stekkers (vrouwtje) zijn qua maat goed te krimpen op de bestaande zwarte 
(min) en geelbruine (plus) aders van de tank. 
 
Aansluiting uitlaat voor rubberen slang: buitendiameter 8,9 m, met bovenin een ribbel van 9,25 mm 
(zodat slangklem blijft zitten). 
 
Aansluitklemmen: 6,3 mm mannetje vlakstekker 
 
De twee meegeleverde stekkers (vrouwtje) zijn qua maat goed te krimpen op de bestaande zwarte 
(min) en geelbruine (plus) aders van de tank. 
 

3.4 D Bosch Pumpe aufgemessen Grössen 

Gesamthöhe der Kunststoffschale  103, 4 mm 
Durchmesser rundum formerhaltend 42,95 mm 
Oberer Felgendurchmesser ca. 42,6 mm 
Siebeintrittshöhe 15 mm; Durchmesser 19,3 mm 
Anschlussklemmen: 6,3 mm Flachstecker Mannlich 
 

3.5 UK Bosch Pump measured dimensions 

 
Plastic shell overall height  103, 4 mm 
diameter all around shape-retaining 42,95 mm 
top rim diameter approximately 42.6 mm 
Sieve inlet height 15 mm; diameter 19.3 mm 
Connection terminals: 6.3 mm male flat plug 
 

3.6 FR Bosch dimensions mesurées de la pompe 

 
Hauteur totale de la coque en plastique  103, 4 mm 
Diamètre tout autour de la forme 42,95 mm 
diamètre de la jante supérieure environ 42,6 mm 
Hauteur d'entrée du filtre à essence 15 mm; diamètre 19,3 mm  
Bornes de raccordement: fiche plate mâle 6,3 mm 
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3.7 NL  de slangklem om het rubber vast te klemmen 

Opschrift 
EF   
35   
__ 
50 
W5 

 
Hoogte: 12 mm 
Lengte worm + wormhuis : 25 mm. Deze lengte met ijzerzaag ingekort tot 20 mm. 
 
DIN 3017 - Slangklem 
Rvs ( INOX ) slangklemmen. 
Diameter : 35 - 50mm 
Bandbreedte : 12mm 
Kwaliteit : RVS / INOX A4 
https://www.rvspaleis.nl/fittingen/slangklemmen/3017-4-35x50[_]12_1 
Artikel  3017 4 35x50/12_1 
Volgens leverancier: de bout heeft over de RVS een laagje zink ! 
 
Het materiaal van de slangklem is bij voorkeur corrosiebestendige RVS kwaliteit A4 (316), van alle 
delen van de slang ook van de bout. Let dus op, er worden ook slangklemmen verkocht waarbij alleen 
de klem van RVS is en de rest van verzinkt staal. Zink zal mogelijk oplossen in de benzine. 
 
ABA heeft geheel A4 slangklemmen. 
 

3.8 D Die Schlauchklemme klemmt den schwarzen  Gummi 

Höhe 12 mm 
Durchmesser: 35 - 50mm 
RVS / INOX A4 
Hinweis: Beide Edelstahlklemmen festklemmen und verschrauben 

3.9 UK The hose clamp to clamp the black rubber 

Height 12 mm 
Diameter: 35 - 50mm 
Stainless steel /  INOX A4 
Note: clamp and bolt are both stainless steel 

3.10  FR Le collier de serrage pour serrer  le caoutchouc noire 

 
Hauteur 12 mm 
Diamètre: 35 - 50 mm 
acier inoxydable / INOX A4 
Remarque: pince et boulon en acier inoxydable 
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3.11 Bosch pomp montage volgorde 

Nodig: zaklamp om in de tank te kijken. 
 
Montage van de onderdelen aan de pomp gaat het makkelijkste in deze volgorde: 

a) dempingsrubber  op zijn plek; 
b) gele kunststof vastmaken; 
c) 50 mm slangklem matig vastzetten; 
d) nu de pomp passen of hij op zijn plek valt; indien niet, dan positie van worm-bout iets 

verdraaien tot de pomp goed op zijn plek valt en je de klemmen kunt horen klikken; 
e) pomp uit de tank; 
f) zeef vast maken; 
g) benzineslang vast maken; 
h) pomp half in de tank, klik de elektra kabel er in; 
i) pomp op zijn plek duwen 
j) twee x klik horen bij het aanduwen van de gele kunststof klemmen. 

 
 

3.12 Dempingsrubber monteren 

 
Van de originele VDO pomp neemt men het dempingsrubber en de lichtgele kunststof ring over. 
Dit geheel kan vlot over de Bosch pomp geschoven, er is zelfs 0,5 mm speling rondom. 
 
Verrassing. de oude BMW pomp had ik gedemonteerd en het dempingrubber ging losjes met circa 0,5 
mm speling over de nieuwe Bosch pomp. Maar nadat het dempingsrubber 2 weken droog had 
gelegen, is  het dempingsrubber gekrompen! Zo veel gekrompen dat ik het eerst van binnenuit met de 
handen moest oprekken om over de nieuwe pomp te passen.  
 
De VDO pomp heeft een ribbel die in een uitsparing in het dempingsrubber valt. De Bosch pomp mist 
die ribbel zodat de Boschpomp vrij in het rubber kan bewegen. 
 
Het dempingsrubber moet op de Bosch pomp gekneld met een slangklem die dan circa 50 mm 
binnendia zal zijn in aangeschroefde toestand. Eerst even goed in de tank kijken waar de bout van de 
slangklem dan kan komen te zitten! 
 
Bij het plaatsen van de geheel gemonteerde pomp on de tank wilde deze niet goed op zijn plek vallen. 
Het blijkt dat de positie van de worm-bout (slangklem) kritisch is. Op mijn foto’s moet de korste afstand 
tussen de kop van de worm-bout circa 11 mm vanaf de klem aan het gele kunststof zitten. Het is 
passen en meten. Maar op een moment zit de slangklem goed en valt de pomp op zijn plek. 
 
NB. 
Er is een duitse firma die een foto toont waarop de slangklem boven het gele klemplastic zit.Misschien 
hebben zij een ander pomp artikel nummer dan die van ons. In geval van onze pomp gaat dit niet op 
want welliswaar kan de pomp met slangklem bovenaan niet zakken, maar onze pomp  heeft 0,5 mm 
speling rondom in het dempingsrubber waardoor de pomp kan gaan trillen en defect kan raken. 
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3.13 Elektrische aansluiting met 6.3mm vlakstekker 

 
De VDO pomp heeft aders met een oog, met boutje vast te zetten. Dat ziet men steeds minder bij 
moderne pompen, men ziet nu platte stekker verbindingen. Groot voordeel is simpel opzetten en 
loshalen van de kabel. 
Stekkers krimpen is voor gevorderden en er is een krimptang voor nodig. 
Bosch levert twee female vlakstekkers / klemschoentjes / kabelschoentjes  
mee in de doos. Deze passen goed op de ader diameter van de originele 
BMW aders. 
 
Ook levert Bosch een connector mee, zie foto’s onder. Dit is vergelijkbaar 
met de naafdynamo in fietsen, waar de dubbele ader (naar de koplamp) ter 
plekke van de dynamo in een inzetstukje begint welke men op het 
contrastuk aan de dynamo steekt. 
Verleden tijd is het gepiel met losse stekkers op een enkele platte pin duwen waarbij vaak de ader 
knikt. 
 
De kunststof connector valt in en over de platte male elektra pennen. Even "droog" oefenen hoe dat 
gaat.  Het inzetstuk  loshalen is simpel: druk vanaf de achterwiel zijde gezien op de bovenkant van het 
inzetstukje en deze ontgrendeld zodat men het omhoog kan trekken. 
De meegeleverde kabelschoentjes (female) hebben een klein uit gestanst uitstekend haakje (“pikkie”)  
De schoentjes kunnen maar op 1 manier in de connector geschoven tot men een klikje hoort: het  
haakje valt achter een plat plastic nokje. Het haakje wijst dan richting achterwiel.  
 
Wil men later de kabelschoen verwijderen dan met een dunne platbek schroevendraaier het haakje 
van bovenaf langs de ader voorzichtig platter duwen terwijl men aan de kabelschoen trekt; zo schiet 
het haakje over het nokje heen en is de kabelschoen los. Er bestaat ook een stukje speciaal 
gereedschap maar met een dunne platbek schroevendraaien (horlogemaker setje) gaat het prima. 
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3.14 Zeef vastmaken 

 
 

 
 
De groenkleurige zeef voor de BMW VDO pomp heeft een dop met taps afnemende binnendia 19,2 
tot 18,75 mm, en een hoogte van 7 mm. Deze binnendiameter is te krap om over de 19,3 mm Bosch 
pomp benzineinlaat te schuiven. 
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De Bosch pomp is voorzien is van een qua oppervlakje heel klein plat zeefje in de inlaat; zonder 
voorfilter dal dit zeefje snel dichtslibben. 
 
Als volgt krijgt men de te nauwe dop van een nieuwe groenkleurige zeef op de pompingang. 

a) aan de binnenkant van de metalen zeefdop zitten twee “pikkies”; deze pikkies zullen zich in 
het kunststof invreten waardoor de zeef vast zit; 

b) pomp: eerst vijlt men de buitenrand van het uiteinde van de benzine-ingang (onderop de 
pomp)  45 graden af; de reden is dat de dop op de zeef onderin ook 45 graden is omgezet; 
hierdoor past de metalen dop goed tegen de 45 graden afgevijlde buitenrand van de pomp; 

c) met een fijn getand kapzaagje zaagt men aan twee kanten in de dop een snee in het metaal; 
de snee moet ongeveer haaks op de aanwezige “pikkies” staan; het zagen gaat op zich goed, 
men moet wel een beschermingsplaatje op het groene materiaal van de zeef drukken tijdens 
het zagen; men zaagt tot circa 1 mm vanaf de onderste doprand; 

d) pomp: nu eerst een slangklem over de benzine inlaat onderop de pomp plaatsen; 
e) hierna kan men de zeef op de pomp drukken; 
f) de worm van de slangklem komt aan de buitenzijde, dus de linkerkant gezien vanuit 

inbouwpositie; slangklem goed aandraaien; 
g) klaar. 

 
 

3.15 NL Gebruikte slangklem voor de groene zeef  

Merk ABA 
Materiaal geheel van RVS A4 kwaliteit 
Model:  15 tot 24 mm 
Opschrift: ACIPROOF S50   15-24   SIZE 08 

Te koop bij o.a. MasterMate filialen 
Opmerking: deze slangklem heeft een netjes afgeronde buitenkant waar de bout (sleutel 7mm) in 
draait. Dit maakt dat de zeef in takt blijft. 
 

3.16  D Die Schlauchklemme klemmt das Sieb unten fest 

 
Benutzte Schnelle:  

Marke ABA 
Material RVS A4 kwaliteit 
Model:  15 bis 24 mm 
Inschrift: ACIPROOF S50   15-24   SIZE 08 

 

3.17 UK The hose clamp to clamp the green sieve at the bottom 

 
Used hose clamp:  

Manufacturer ABA 
Material RVS A4 qualityt 
Model 15 to 24 mm 
Inscription: ACIPROOF S50   15-24   SIZE 08 

 

3.18 FR Le collier de serrage pour serrer le tamis en bas 

 
Collier de serrage usagé: 

Marque ABA 
Matériel RVS A4 qualityt 
modèle   15 to 24 mm 
Inscription: ACIPROOF S50   15-24   SIZE 08 
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4 Bosch eindresultaat / Endergebnis/ end result / résultat 

final 
 
 
Foto’s compleet / Foto’s Komplett / pics assembly / FRANDs?? 
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5 Bosch  

 

5.1 NL Bosch pomp rijervaring 

 
NL 
In 2020 en 2021 nu ongeveer 8500 km gereden met de nieuwe Bosch pomp. 
De motor rijdt er goed op , nog steeds 1: 20 op de snelweg bij gemiddeld 100 km / u. 
De pomp is heel stil, ook als de tank leger raakt. 
 
Klein minpuntje: bij gas vol opendraaien hoor je eerst 1 of 2 seconden wat gegorgel; draai het gas iets 
terug het is zo weer normaal. Het stoor tniet, je went er aan, de motor accelereert voldoende. 
 
 

5.2 D Bosch Pumpe Fahr Erfahrung 

 
In den Jahren 2020 und 2021 wurden mit der neuen Bosch-Pumpe nun rund 8500 km gefahren. 
Das Fahrrad fährt gut, immer noch 1:20 auf der Autobahn mit einer durchschnittlichen 
Geschwindigkeit von 100 km / h.  
Die Pumpe ist sehr leise, auch wenn der Tank fast leer wird. 
Kleiner Nachteil: Wenn Sie Vollgas einschalten, hören Sie 1 oder 2 Sekunden lang ein Gurgeln. 
Drehen Sie das Gas ein wenig zurück, es wird in kürzester Zeit wieder normal sein. Es stört dich nicht, 
du gewöhnst dich daran, der Motor beschleunigt ausreichend. 
 
 

5.3 UK Bosch pump rider experience 

In 2020 and 2021 driven approximately 8500 km with the new Bosch pump. 
The bike drives well, still 1:20 on the highway at an average of 100 km / h.  
The pump is very quiet, even when the tank becomes empty. 
Small downside: when you turn on full throttle, you first hear some gurgling for 1 or 2 seconds; turn the 
gas back a little it will be back to normal in no time. It doesn't bother you, you get used to it, the engine 
accelerates sufficiently. 
 
 
 

5.4 FR Bosch expérience de conduite 

 
En 2020 et 2021 parcouru maintenant environ 8500 km avec la nouvelle pompe Bosch. 
Le vélo roule bien, toujours 1h20 sur l'autoroute à une moyenne de 100 km / h.  
La pompe est très silencieuse, même lorsque le réservoir est vide. 
Petit bémol: lorsque vous allumez les pleins gaz, vous entendrez des gargouillis pendant 1 ou 2 
secondes; retournez un peu le gaz, il reviendra à la normale en un rien de temps. Cela ne vous 
dérange pas, vous vous y habituez, le moteur accélère suffisamment. 
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6 Alternatieven 

 

6.1 Pompen uit de motorbranche 

 
Men ziet voor mij onbekende merken zoals Noris, Enduralast.  
Enduralast. 
Noris. 
Quantum 
www.highflowfuel.com, USA. Mist een ribbel om de pomp. 
 
 

6.2 Andere pompen uit de autobranche 

Pierburg, Bosch zij leveren aan veel Duitse autofabrieken. 
 
Een pomp 43 mm met ribbel op de juiste plaats: 
Onbekend is of de aansluiting van de filterzak de juiste diameter heeft. 
De druk is 3.5 bar; onbekend of dit gaat werken want de BMW werkt op 2.5 bar. 
 
Tevens onbekend wat de zeef aansluit diameter is. 
 
EL = elektrisch; INT = in tank  PAS WEL OP: de BMW520 komt in benzine en diesel uitvoering. 
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6.3 Enduralast  

 
Eurolast: is imitatie, kwaliteit onbekend. 
Enduralast: geen fabriek gevonden met deze naam. Vermoedt dat het een handelsmaatschappij is die 
de pompen laat maken waar ze het meest economisch kunnen. Hierdoor is continue kwaliteit een 
vraagteken. 
 
 

6.4 Noris specificatie 

 
Power Rating: 12.0 Volts, 3 bar, 110 liters / hour 
 
Handelaren in de BMW wereld menen dat Noris een 40 jaar oud merk is.  
Wereldwijd worden de rechten op oude bekende merknamen opgekocht, men gaat dan producten 
producreen van onbestemde kwaliteit en die verkopen voor een hoge prijs.  
 
 


