
Het hefdak van de T5 California zakt na enige tijd. ��� 

Ook wij hadden tijdens onze eerste vakantie (in 2010) naar Spanje/Portugal   
een probleem met het hydraulische uitsteldak.  

De camper stond enige tijd in de zon en een dag later bleek het dak aan de 
zonzijde ineens ongeveer 5 cm te zijn gezakt. Wat nu te doen? Je haalt allerlei 
vreemde gedachten in je hoofd van defecte hydraulische pomp, kleppen die 
lek zijn. ���We hebben  het dak maar weer omhoog gezet, maar de volgende dag 
was hij weer enige centimeters gezakt. 

Bij terugkomst in Nederland toch maar weer eens naar de dealer met vragen 
hoe dit nu weer zit, tenslotte hadden we toen nog garantie. 

Wat blijkt? Volgens Volkswagen is dit normaal. Er  is zelfs een intern 
schrijven van VW over dit euvel, maar er wordt niets hierover in het 
instructieboekje vermeld. 

Als je zon een tijdje op een kant van de auto staat, wordt de hydraulische olie 
in het systeem warm en dunner dan aan de andere kant. Met gevolg dat het 
dak aan die ene kant gaat zakken. 

De enigste remedie hiervoor is het dak te laten zakken en opnieuw oppompen. 

Verder is mij vertelt dat het hele systeem niet warmer mag worden dan 50 C. 
Ga je dan een paar maal achter elkaar dat dak oppompen en weer laten 
zakken, dan stopt  het systeem er mee. Je moet het geheel dan een vrij lange 
periode laten afkoelen. 

���Let dus op dat de hydraulische cilinders niet in de volle zon staan. Het zwarte 
plaatje beschermt niet voldoende. Er zijn gevallen bekend dat de cilinders 
door overmatige warmte kunnen ontploffen. De druk in het systeem wordt dan 
te hoog en er blijkt dan een afdichtingsring te bezwijken met alle gevolgen 
van dien. ��� ��� 

Dus tegen fel zonlicht beschermen met bijv. een hoes of eigen creatie. 

N.B. Ondertussen zijn we overgeschakeld naar een T5 Camper met Polyroof 
dak. 

	  


