
Schuifdeur 
Schuifdeur afstellen > 12-'95 
 

‒ Voorgevormde bekleding schuifdeur 

uitbouwen resp. bekleding van 
onderste gedeelte van de schuifdeur 
uitbouwen:  

=> Montagewerkzaamheden carrosserie, 
binnenzijde; reparatiegroep 70; 
Portierbekleding; Voorgevormde 
bekledingen schuifdeur - montage-overzicht 
resp. bekleding onderste gedeelte 
schuifdeur uit- en inbouwen 

Scharnierbevestiging afstellen 

‒ → Slothaak -1- door het losdraaien 

van de kruiskopschroeven -2- 
enigszins losdraaien.  

 
‒ → Schuifdeur sluiten en van 

binnenuit de wagen zeskantbout -1- 
losdraaien.  

‒ Schuifdeur door tweede monteur 

laten oplichten en 
scharnierbevestiging met 
zeskantbout -1- en geleidingsnok -2- 
zo ver mogelijk naar voren schuiven. 

‒ Zeskantbout -1- aantrekken. 

    Aantrekmoment: 
    zeskantbout -1- = 54 Nm  

Onderste rollengeleiding afstellen 

● Schuifdeur is aan voorzijde niet op 
de goede hoogte afgesteld  

 

● Schuifdeur sluit niet vlak aan bij de 
buitenvorm van de 
B-stijl  

‒ → Is de schuifdeur niet op de juiste 

hoogte afgesteld, dan moeten de 
kruiskopschroeven -1- worden 
losgedraaid en moet de schuifdeur 
correct worden gericht -pijl-. 
    Aantrekmoment: 
    kruiskopschroef -1- = 19 Nm  

Wanneer de schuifdeur aan de voorzijde 
niet vlak aansluit bij de buitenvorm van de 
B-stijl, met behulp van de 
kruiskopschroeven -2- de afstelling als volgt 
uitvoeren: 
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Wagens zonder treeplankbekleding 

‒ → Kunststof kap -1- van onderen af 

uit de treeplank drukken.  

 
Wagens met treeplankbekleding 

‒ → Treeplankverlichting -W23 -1-, 

indien aanwezig, eruit wippen en 
stekers lostrekken. 

 

‒ → Treeplankbekleding -1- aan de 

Page 2 of 4Montagewerkzaamheden carrosserie, buitenzijde

20-4-2010vw-wi://rl/N.nl-NL.70-KM-KMA.wi::20613200.xml?xsl=2



buitenzijde -pijlen- losklikken en in 
inbouwstand naar boven uit de 
borgklemmen -2- lichten.  

Vervolg voor alle wagens 

 

‒ → Kruiskopschroeven -2- losdraaien, 

schuifdeur tegen de rollengeleiding -
1- drukken -pijl- en alleen de bout 
aan portierszijde vastdraaien.  

‒ Schuifdeur voorzichtig sluiten.  

‒ Bout aan schuifdeurzijde langzaam 

losdraaien, terwijl tweede monteur 
van buitenaf waarschuwt, wanneer 
de schuifdeur vlak aansluit bij de 
buitenvorm van de B-stijl. Dan de 
bout weer vastdraaien.  

‒ Schuifdeur openen en beide 

kruiskopschroeven -2- vastdraaien. 
    Aantrekmoment: 
    kruiskopschroeven -2- = 19 Nm  

Bovenste rollengeleiding afstellen 

 

● Schuifdeur sluit aan voorzijde boven 
niet vlak aan bij de buitenvorm van 
de B-stijl  

‒ → Door het losdraaien van de 

inbusbout -1- de bovenste 
rollengeleiding -2- over steun -3- 
verschuiven -pijlen-, totdat de 
schuifdeur aan de voorzijde boven 
gelijkvalt met de buitenvorm van de 
B-stijl. 
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    Aantrekmoment: 
    inbusbout -1- = 8 Nm  

Slothaak afstellen 

 

‒ → Slothaak -1- kan na het 

losdraaien van kruiskopschroeven -
2- horizontaal -pijl- worden 
verschoven. 
    Aantrekmoment: 
    kruiskopschroeven -2- = 19 Nm  

 

‒ → Slothaak -1- zo afstellen, dat de 

uitsparing van het centrale slot met 
slotval in het midden van de slothaak 
-pijlen- vergrendelt (schuifdeur mag 
niet worden opgetilt of naar onderen 
gedrukt). De schuifdeur mag in 
gesloten toestand geen speling 
hebben.  
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