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Hardtop montage (12 stappen)
Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die Coot op het Z3 Forum heeft geplaatst.
Het BMW Z3 Forum Nederland > On Topic lounge > vragen staat vrij > Hardtop lekt.
Topic 13423.

Ik heb na de poestbeurt, alvast voor de winter, mn hardtop gemonteerd en dacht lekker droog
te kunnen zitten maar hij lekt. De lekkage is vooral aan de bestuurderskant bij de A stijl waar
het rubber van de hardtop aan moet sluiten op het rubber van de A stijl, dit sluit niet helemaal
lekker aan en het water valt op de stoelen. maar de vraag is nu, is de hardtop af te stellen of
moet ik een regenpak kopen.
Je gaat ervan uit dat bij montage van de hardtop, als je de pinnen vastzet en de torxbouten
voor 'pakken', de hardtop ook automatisch goed zit maar niets blijkt minder waar.
Het is dus een aanrader om de juiste volgorde aan te houden qua montage.
Even heel kort wat ik heb gedaan.
Alle A stijlrubbers invetten met zuurvrije vaseline en op de "prop" extra dik.
Daarna de 12 stappenlijst van Jan Willem gevolgd.
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Plaats de hardtop
Zet de 'pinnen' achter nog niet vast
draai de torx bouten aan
2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Links)
jij draait de torx bout weer iets vaster
2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Rechts)
jij draait de torx bout weer iets vaster
Klem nu de 'pinnen' vast
2e persoon oefent weer lichte druk boven de A-stijl (Links)
jij draait de torx bout weer vaster totdat de speling weg is (vast is vast)
2e persoon oefent lichte druk boven de A-stijl (Rechts)
jij draait de torx bout weer vaster totdat de speling weg is (vast is vast)

ik heb de adviezen van Guido en JeWe net uitgevoerd.
En de hardtop zit volgens mij nu net iets beter op zn plek en het heeft de gietertest doorstaan.

Coot & JeWe bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum
gebruikers.
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