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VERVANGING VAN EEN STUURWIEL. 
 
UITBOUWEN. 
 
1. Maak bout (1) van de licht- en richtingaanwijzer-

schakelaar los. 
 
2. Laat het geheel ongeveer 10 cm zakken langs de 

stuurkolompijp. 
 
3. Haal de dop van het stuurwiel af met behulp van 

een schroevendraaier. 
 
4. Draai de moer los en neem de ring weg. 
 
5. Verwijder het stuurwiel met behulp van 

stuurwieltrekker 1950-T. 
 
INBOUWEN 
 
6. Zorg dat de voorwielen recht vooruit staan. 
 
7. Zet het stuurwiel zodanig op de stuurkolom dat het 

instrumentenbord zichtbaar is tussen twee spaken 
van het stuurwiel. Zet in deze stand de spie in de 
groef van de stuurkolom. 

 
8. Monteer de ring en zet de moer vast. 
 
9. Monteer de dop op het stuurwiel. 
 
10. Breng de licht- en richtingaanwijzerschakelaar 

op zijn plaats. Zet bout (1) vast. 
 
 
 
VERVANGING VAN DE STUURKOLOMPIJP. 
 
UITBOUWEN. 
 
11. Maak bout (1) van de licht- en richtingaanwijzer-

schakelaar los. 
 
12. Verwijder het stuurwiel (zie §§ 3-4-5 van deze 

handeling). 
 
13. Verwijder de vloerbedekking aan de linker zijde en 

de vloerplaat links voor. 
 

14. Verwijder de moeren (3) waarmee de 
stuurkolompijp aan het voorste stuurhuis vast zit. 

 
15. Verwijder de moeren (2) van de verbindingssteun 

van de stuurkolompijp met het dashboard en 
verwijder de stuurkolompijp. 
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16. Verwijder de verbindingssteun en de 

afdichtingsring (2) van de stuurkolompijp. 
 
17. Verwijder de rubberring in de verbindingssteun en 

de rubberring in de binnenkant van de 
stuurkolompijp. 

 
 
INBOUWEN. 
 
18. Monteer, met de hand, de rubberring in de 

binnenkant van de stuurkolompijp. Monteer op de 
buis: 

 
- de afdichtingsring (2), 
- de rubberring van de verbindingssteun, 
- de verbindingssteun. 

 
19. Monteer de stuurkolompijp. 
 
a) Schuif de stuurkolompijp om de stuurkolom en 

plaats de kraag over de tapeinden in het voorste 
stuurhuis. 
 

b) Zet de bevestigingsmoeren diagonaalsgewijze 
vast met 1,3 mkg (12,8 Nm) om de kracht te 
verdelen. (tandring). Overschrijdt dit koppel niet. 
Controleer met voelermaatjes dat de speling ''a'' 
op alle hoeken gelijk is. 

 
NB: Deze controle bevestigd de gelijkmatige krachts-
verdeling, om spanningen te vermijden in de lagering 
van het stuurhuistandwiel. 
 
c) Til de voorkant van de wagen op (steun 1801-T). 
 
d) Monteer het stuurwiel provisorisch en beweeg het 

stuur naar beide kanten om er zeker van te zijn 
dat de stuurkrachten gelijkmatig zijn. Zo niet dan 
is het vastzetten van de moeren (1) niet correct 
verlopen (zie § b). Verwijder het stuurwiel en laat 
de wagen op de vloer zakken. 

 
e) Monteer de moeren (4) van de verbindingssteun 

met het dashboard. (platte ring en veerring). 
 
20. Monteer het stuurwiel (zie §§ 6 tot 9 van deze 

handeling). 
 
21. Monteer de licht- en 

richtingaanwijzerschakelaar. Zet bout (3) vast. 
 
22. Monteer de vloerplaat links voor en schuif de 

afdichtingsring (2) naar beneden tot op de 
vloerplaat. Breng de vloerbedekking aan de linker 
kant weer aan. 


