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HET AANBRENGEN VAN DE VOORRUIT

Venrijder het paneel naast het instrumenten-
paneef (zle 1-19-2, blz.1l.

Demonteer het paneel onder de voorruit (zie
1-19-2, blz. 3).

VenufJder het ruitrubber van de voorrult en
vernietig het.

Neem nleuw ruitrubber en breng de metalen
stijlon in het rubber aan. Het verdient aan-
beveling hlerblj een smeermiddel toe te pas-
sen (biJvoorbeeld Shell Donax R). Dit mag
uíteraard het rubber niet aantasten.

Let er op dat de juiste still op de juiste plaats
wordt aangebracht. In fig. 11 kan men de
juiste stand van de voet van de stijl zien. Het
voetje van het bovenstuk van de stijl is on-
geveer evenwljdig aan dat van het onderstuk.

Breng de voorruit in het raamrubber aan.
In de voorruit is een gedeelte aanwezig, dat
bij een evenîuele versplintering van de ruit
doorzlchtlg blljft.
Dit zgn. ,,klaaaichWeld" dient zich vanzelf-
sprekend op ooghoogte vóór de bestuurder
te bevlnden.
Aangezlen de rult slechts één ,,klaaalcht-
veld" heeft, moet er bij het aanbrengen van
de rui! op worden gelet, dat het in fig. 12 af-
gebeelde stempel zich aan de benedenrand
aan de bestuurderszllde bevindt. Dit geldt
zowel voor linkse- als voor rechtse besturlng.
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Hoekrulten in het rubber monteren.

Montagekoorden In het rubber aanbrengen;
één langs de bovenkant, één langs de onder-
kant en één om ledere hoekruit.

Rult als volgt In de cablne monteren : Eerst
de ondezlJde van de stlllen over de cablne
sponnlng brengen, dan b.v. met behulp van
een zelfgemaakt haakJe, zle 1-0G1, de boven-
zlJde onder de sponnlng door trekken. '

Stlllen met behulp van krulskopschroeven
bevestlgen (flg. 11).

Met behulp van de montagekoorden de rub-
bers over de sponnlng trekken (flg. 13). Rub-
ber van bultenaf goed op zlJn plaats kloppen.
Klt tussen rubber en cablne, resp. rubber en
rult aanbrengen.

Spanpees In het rubber aanbrengen met be-
hulp van pezenduwer 1.99.535687.

Breng het paneel onder de voorrult aan.

Breng het paneel naast het Instrumenten-
paneel aan.
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