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AFDICHTING PORTIEREN
165AEN KLEPPEN
Afdichtrubber voorportier
UITBOUWEN
N.B.: het afdichtrubber en de ruitgeleiders vormen één
geheel.
Bouw uit:
– de portierbekleding (hoofdstuk 72A.A),
– de buitenste sierlijsten van de portierstijl
(hoofdstuk 56A.C),
– de vaste geleider van het portier (hoofdstuk 66A.C).

Maak het portierrubber (1) voorzichtig vrij.

INBOUWEN
Plaats het rubber en schuif het op de hoek (A).
Klem het over de gehele lengte vast.

65A-1
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AFDICHTING PORTIEREN EN KLEPPEN
Afdichtrubber achterportier

65A

UITBOUWEN
N.B.: het afdichtrubber en de ruitgeleiders vormen één
geheel.
Bouw uit:
– de portierbekleding (hoofdstuk 72A.B),
– de buitenste sierlijsten van de portierstijl
(hoofdstuk 56A.D),
– de vaste geleider van het portier (hoofdstuk 66A.D).

Maak het portierrubber (1) voorzichtig vrij.

INBOUWEN
Plaats het rubber en schuif het op de hoek (C).
Klem het over de gehele lengte vast.

Wip het buitenste portier rubber (A) aan de bovenkant
los.
Maak het dubbelzijdige plakband los (B) (vervang het
bij het inbouwen).
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AFDICHTING
RUITEN
166A
Buitenste ruitlikker voorportier
UITBOUWEN

Maak met behulp van het gereedschap Car. 1363
voorzichtig de ruitlikker (1) en daarna (2) vrij.
LET OP: de vaste ruit oefent een weerstand uit op de
ruitlikker.

INBOUWEN
Plaats de ruitlikker bij de vaste ruit en klem de ruitlikker
vast.
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AFDICHTING RUITEN
Buitenste ruitlikker achterportier
UITBOUWEN

Maak met behulp van het gereedschap Car. 1363
voorzichtig de ruitlikker (1) en (2) vrij.
LET OP: de vaste ruit oefent een weerstand uit op de
ruitlikker.

INBOUWEN
Plaats de ruitlikker bij de vaste ruit en klem de ruitlikker
vast.
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AFDICHTING RUITEN
Geleider vaste ruitstijl voorportier

66A

A
C

UITBOUWEN
Bouw uit:
– de portierbekleding (hoofdstuk 72A.A),
– de beweegbare ruit van de aandrijfwagen
(hoofdstuk 54A.B),
– de binnenste ruitlikker van het portier,
– de binnenste bekleding van de portierlijst
(hoofdstuk 72A.C).

Verwijder de geleider (1) en daarna (2), let op dat de
buitenste ruitlikker niet beschadigt.

INBOUWEN
Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

Verwijder het portierrubber (gedeeltelijk).
Verwijder de schroeven (A).

66A-3

AFDICHTING RUITEN
Geleider vaste ruitstijl achterportier
UITBOUWEN
Bouw uit:
– de portierbekleding (hoofdstuk 72A.B),
– de beweegbare ruit van de aandrijfwagen
(hoofdstuk 54A.C),
– de binnenste ruitlikker van het portier,
– de binnenste bekleding van de portierlijst
(hoofdstuk 72A.D).

Verwijder het portierrubber (gedeeltelijk).
Verwijder de schroeven (A).
Verwijder de geleider (1) en daarna (2), let op dat de
buitenste ruitlikker niet beschadigt.
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