
De V-snaar.

Hier volgt een HowTo voor hoe je een v-snaar kan vervangen. 
Ik zeg kan omdat dit volgens mij niet de officiele manier is, maar naar mijn mening wel
de eenvoudigste.

De foto’s en tekst versterken elkaars uitleg hopelijk genoeg om deze vrij simpele
onderhoudskwestie uit te voeren.

Als je dingen niet begrijpt, of aanvullende informatie hebt hoor ik dat graag!

Marc Bomer aka. Q01z

Benodigdheden:
-sleutel 10, 13 en 17
-WD40 of andere sileconenspray
-nieuwe v-snaar
-krik, as-steunen

Om het werk te vergemakkelijken, heb ik de auto opgekrikt. Zo hoog mogelijk zodat ik
er goed onder kan komen. Laat NOOIT je auto op de krik staan, maar zorg voor as-
steunen of desnoods op stenen ofzo [als ze maar niet om kunnen vallen].



Hier zie je de v-snaar en dynamo. Het is uiteraard altijd handig om het te vervangen
onderdeel goed te bestuderen, zodat je precies weet wat je nodig hebt.

Hier duidelijk in beeld is het stelmechanisme, overigens zit hier de dynamo ook mee
vast. Bij mij zat dit redelijk onder de modder en roest dus heb ik het ingespoten met
WD40 

Maak eerst het stelbout (10) aan de rechterkant los en daarna de 2 andere bouten
(13). Op dit moment is de dynamo aan de onderkant ‘los’.  De bout die in het
onderblok zit heb ik laten zitten, maar de bout aan de dynamo heb ik er helemaal
uitgedraait.

Aan de bovenkant hangt de dynamo met 1 bout vast (17), wanneer je deze los
draait kanteld de dynamo iets waardoor je de vsnaar los kan halen en de nieuwe

om kan leggen.



Verschil tussen oud en nieuw, de nieuwe was 2mm ‘hoger’ en de tandjes vd
oude waren helemaal broos.

Helaas heb ik geen foto’s van het monteren, maar hiervoor kan je de oude
gebruiken. Het begon met regenen en anders werd de camera nat.. 

Montage + stelwerk: 
Het kan handig zijn om van iemand een arm+hand te lenen, maar het kan ook
alleen. Wat je moet doen is je dynamo zo ver mogelijk ‘omhoog’ kantelen, waarmee
je de v-snaar dus strakker zet. Zet de dynamo nu vast [niet te, anders kom je met de
andere bouten in de problemen].

Kruip nu weer onder de auto, 

Bevestig de dynamo nu aan de onderkant weer op dezelfde wijze als waarop je m
los hebt gehaald, dit is even beetje priegelwerk maar niet echt ingewikkeld. 

Nu alles weer vast zit moet de v-snaar alleen nog op spanning gebracht worden. Dit
gebeurd met de stelbout (10) aan de onderzijde. 

Vuistregel is dat een goed gespannen v-snaar ongeveer een kwartslag te torderen is,
Dit wil zeggen dat je m met je hand kan ‘kantelen’ dus met de tandjes naar een
zijkant gedraait. 

Controleer nu nogmaals of alles goed vast zit en er geen losliggend gereedschap
onder kap ligt en start de motor. Als alles normaal lijkt en de v-snaar niet slipt dan is
de missie geslaagd en heeft u zojuist een v-snaar vervangen!


