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Raammechanisme
Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die bmweetje3 op het Z3 Forum heeft geplaatst.
Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Algemene Z3 techniek
> Raammechanisme. Topic 12622

Omdat onze rechterraam steeds moeizamer open en dicht ging maar eens besloten om hier
wat aan te gaan doen, ook na wat

van de wederhelft.

De howto http://www.z3forum.n...carrosseriepdf/ maar eens doorgelezen en daarna begonnen
met demonteren.
Na het mechanisme voorzien te hebben van nieuw vet en de geleiders een beetje ingespoten
met WD 40 ging de raam weer als nieuw open en dicht , toen viel mijn oog op de schroef
vermeld in de howto en was ik een beetje nieuwsgierig geworden naar de functie hiervan.
De schroef eens wat beter bekeken en toen kwam ik tot de conclusie dat dit een eindstop is en
volgens mij niks met het kantelen van de raam van doen heeft .
De proef op de som genomen en de schroef helemaal ingedraait en de raam gesloten, de
theorie is dat de raam nu wat minder hoog gaat.
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Op dit moment een plakbandje aan de onderzijde tegen het raamrubber geplakt
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Nu de schroef weer uitgedraait en de raam weer dichtgemaakt, nu ging deze een stukje verder
dicht/omhoog, zie het plakbandje
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Dit is de conclusie wat ik hier uit kan trekken, het kantelen van het raamwerk kan ik hiermee
niet verklaren.
Dan de schroef aan de onderzijde zoals ook vermeld, deze is volgens mij alleen bedoeld om
het raammechanisme vast te schroeven en heeft ook geen functie tot het kantelen van het
raam, het enigste wat je doet als je hier aan draait is het torderen van het mechanisme omdat
dit inwendig meedraait.

Bij problemen met de raam is gewoon het beste om opnieuw in te vetten lijkt mij.

Gr jack

Aanvullende reacties:
Ik heb een tijd terug exact het zelfde gedaan als dat jij hierboven omschrijft..
Echter na een zeer korte periode daarna liep mijn linker-raam weer extreem moeilijk..
invetten helpt maar tijdelijk...
Het kantelen is het probleem en dat heb ik nog niet kunnen oplossen..

Hopelijk komt het hier niet zo snel terug, het vet hier was ingedroogd en dit heb ik eerst
zoveel mogelijk verwijderd en daarna het nieuwe vet aangebracht. Volgens mij is er geen
mogelijkheid voor het kantelen van raam, je kunt alleen de hoogte van de raam instellen
hoever deze dichtgaat.

Bmweetje3 bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum
gebruikers.

www.z3forum.nl

Pagina 4 van 4

