
F.  Montage van de zijspan carrosserie. 

 

Opmerking: indien de bovenschaal nog gespoten/geschilderd moet worden, is het meestal handiger om dit  

eerst te (laten) doen voordat er verdere montagewerkzaamheden doorgevoerd zijn! Ook zal in de meeste 

gevallen dan het spatbord van het zijspanwiel gespoten moeten worden. 

 

Monteer eerst het scharnier aan de 

rugleuning. De afgeschuinde hoeken vormen de bovenzijde van de rugleuning. Het scharnier komt aan de 

onderzijde. Kijk goed op de foto hoe het scharnier wordt geplaatst op de rugleuning: de verstevigingsribben 

steken (in rijrichting gezien) naar achteren, het scharnier wordt aan de voorzijde van de rugleuning gemonteerd. 

Hierbij moet de bolling met de scharnieras ook naar voren wijzen. Leg het scharnier in de juiste positie op de 

rugleuning. Teken de gaatjes af op de rugleuning. Boor de gaatjes met een 4,5 mm (staal)boortje. Monteer het 

scharnier met behulp van popnagels aan de rugleuning. Steek hierbij de popnagels vanaf de achterzijde door 

de kunststof leuning gevolgd door het scharnier. Dit voorkomt dat de kunststof barst door het aantrekken van 

de popnagel, en voorkomt later dat bagage in de bagageruimte beschadigd wordt door de popnagels. 

 

 Plaats de onderschaal op een vlakke ondergrond. Plaats tijdelijk de 

bovenschaal erop. Positioneer de rugleuning in de carrosserie. Hierbij dient het nog vrije einde van het scharnier 

op het horizontale gedeelte van de onderschaal te liggen. Teken ook hier de punten af waar de gaatjes geboord 

moeten worden.  

 



Neem de rugleuning er weer uit, en til de bovenschaal er weer vanaf. 

Controleer of de zojuist afgetekende punten rondom genoeg ruimte geven om vanaf de onderzijde 

popnagels te monteren. Eventueel moet stap 2 opnieuw uitgevoerd worden. Boor de gaatjes met een 4,5 mm 

boor.  

 

Monteer de rugleuning in de onderschaal. Steek de popnagels vanaf de 

buitenkant (onderzijde) door de onderschaal en het scharnier. (Bij montage vanaf de verkeerde zijde hebben 

de popnagels te weinig houvast in de kunststof.) 

 

    
 



  Monteer de versteviging aan de 

linker zijde van  de onderschaal zoals op de afbeeldingen. Doe dit zelfde ook aan de rechter zijde van de 

onderschaal. 

 

 Plaats de onderschaal op het zijspanframe. De zijdelingse positie van de 

schaal op het frame: de meest rechter balk van het zijspanframe moet net bedekt worden door de onderschaal.  

 

 De voorwaartse positie ten opzichte van het zijspanframe: tussen de 

voorzijde van het frame (de kunststof dop) en de onderschaal van de carrosserie moet ca. 20 mm ruimte zitten.  

 

 Teken -via het bevestigingsoog rechts/voor aan het frame- met een kraspen 

de positie van de te boren gat. Neem de onderschaal weer van het frame, en leg de schaal onderste boven op een 

vlakke ondergrond. Boor het gat (11mm boor) op de afgetekende plaats. 



 Plaats de onderschaal op het frame. 

Neem een M10x70 bout, en plaats er een carrosseriering over. Plaats de bout met ring door de onderschaal en het 

corresponderende bevestigingsoog aan het frame. Controleer nogmaals de positie van de onderschaal ten 

opzichte van het frame. De positie kan eventueel nog iets gecorrigeerd worden door het zojuist geboorde gat uit 

te vijlen. Als de positie correct is, teken dan op eerder beschreven wijze ook de drie andere te boren gaten af.  

Neem de onderschaal weer van het frame en boor de andere gaten en plaats de onderschaal weer op het frame. 

Controleer of de gaten op de juiste plaats zitten. Eventueel door vijlen corrigeren. 

 

 Neem de onderschaal weer van het frame en voorzie de framebalken waar de 

onderschaal op rust van een “rups” van de meegeleverde kit (zuurvrije siliconenkit). 

 

 Zet de onderschaal vast op het frame. Neem daarvoor M10x70 bouten, elk 

voorzien van een carrosseriering. Steek deze vanaf de bovenzijde door de onderschaal en de bevestigingsogen 

van het zijspanframe. Voorzie de bouten aan de onderzijde achtereenvolgens van een ring, een veerring en een 

zelfborgende moer (“nylock”). Draai de bouten niet té stevig vast om schade aan de kunststof onderschaal te 

voorkomen. 

Het is aan te raden om in dit stadium in de bodem van de kofferruimte op de laagste punten (voorin uiterst links, 

i.v.m. spatwater van het wiel niet rechts!) afwateringsgaten te boren met een diameter van 10 mm. Idem bij de 

voetenruimte. 



 Het is sterk aan te raden om tussen de schokdemper ophanging en de 

onderschaal een flinke dot kit te spuiten om rammelen te voorkomen en de stabiliteit van de carrosserie te 

verhogen. 

 

 Nu moet de bovenschaal gemonteerd worden. Klap eerst de rugleuning 

naar voren!  Leg een “rups” kit op de bovenste rand van de onderschaal. Leg die rups zover mogelijk aan de 

buitenzijde (anders knijpt er veel kit tussenuit naar de zichtbare binnenzijde). Plaats de bovenschaal op de 

onderschaal. Het eigengewicht van de bovenschaal is normaal gesproken voldoende om de lijmverbinding aan te 

drukken, maar eventueel kunnen onder- en bovenschaal op elkaar geklemd worden. 

 

 Ter plaatse van het zijspanwiel moet extra aandacht worden geschonken aan 

de kier die daar ontstaat tussen onder- en bovenschaal. Om te voorkomen dat straatvuil hier binnen kan dringen 

moet deze naad dicht gekit worden. Als de kier te groot is om dicht te kunnen kitten kan m.b.v. een stuk 

aluminium hoekprofiel (niet meegeleverd, te koop bij elke bouwmarkt) de kier worden gesloten.  



 Het is sterk aan te raden om met verdere werkzaamheden te wachten totdat 

de kit uitgehard is (de kit blijft enigszins flexibel).  Om het spatbord te monteren is het handig om het spatbord 

eerst met dubbelzijdig tape te monteren, want… 

 

 op deze wijze kan het spatbord makkelijk gepositioneerd worden ten op 

zichte van de bovenschaal en het wiel.  

 

 Zodra het spatbord op z’n plaats zit, moet het spatbord met drie M6x20 

boutjes vast gezet worden aan de bovenschaal: een boutje aan de achterkant, één aan de voorkant, en één aan de 

bovenkant van het spatbord. Boor de gaatjes (6,5 mm) zoals op de foto te zien is.  

 

 Voorzie de boutjes van een druppel vloeibaar borgmiddel en een ring. Steek 

de boutjes vanaf de wielzijde door het gat. Plaats aan de andere zijde een carrosseriering, gevolgd door een 

veerring en een moer. 

 



 Zet de boutjes net iets meer dan handvast, 

om te vookomen dat het kunstof barst. Op deze foto is ook nog eens te zien wat de positie is van de boutjes. 

 

 We gaan nu bezig met het monteren van de ruit. Laat de beschermfolie 

tijdens de werkzaamheden op de ruit zitten om krassen te voorkomen. Markeer het midden op de bovenschaal bij 

de bevestigingsrand van de ruit. 

 

 Neem de ruit en plaats het middelste gat op het zojuist gemarkeerde midden 

van de bevestigingsrand. Teken het gat nu af. Neem de ruit weg en boor het gat met een 6,5 mm boor. Monteer 

de ruit met in het midden met een kunstof M6 boutje. Plaats aan de andere kant een carrosseriering en een moer. 

Draai de moer slechts handvast.  

 

 Buig de ruit aan de zijkanten over de bevestigingsrand en teken ook daar de 

gaten af. 

 



 Demonteer de ruit en boor de twee gaatjes met een 6,5 mm boor. Verwijder 

de beschermfolie van de ruit. Ook aan de zijkanten van de ruit komen kunstof M6 boutjes. Monteer de ruit, te 

beginnen met het middelste boutje. Aan de achterkant komen bij alle drie de boutjes een corrosseriering en een 

moer. Duw de boutjes stevig aan, en zet de moer slechts handvast! 

 

 Schuif het stoeltje over de rugleuning.  

 

 Door het zelfklevende klittenband eerst aan het stoeltje te “klitten” en de 

beschermfolie te verwijderen… 

 

  en daarna het stoeltje terug te klappen, weet u zeker dat u het klittenband op 

de goede plaats plakt. 

 

 


