
 
 
 

Montagevoorschrift elektrische stuurhuizen 
 
 

 
Al onze onderdelen mogen enkel door professionelen worden gemonteerd. 

 
 
Sluit het diagnose-apparaat aan op de wagen en controleer op eventuele foutcodes. Sla de foutcodes op of noteer 
ze. Vergewist u zich ervan dat de oorzaak van de panne niet bij de bekabeling of de zekeringen ligt, alvorens het 
stuurhuis te vervangen. Controleer de staat van de accu en de werking van de alternator. Spanningsvallen 
kunnen leiden tot een slechtwerkend stuurhuis en zelfs totale uitval. Wis de foutcodes en koppel de accu af. 
 
 

1. Demontage: 
 
 

Neem de algemene voorschriften voor orde en netheid in de werkplaats in acht.  
 

1. Blokkeer het stuur in de middenpositie en maak de stuurkolom los van het stuurhuis. Ga na of de 
kruiskoppeling van de stuurkolom nog in goede staat is. 

2. Maak de stekkers los van het stuurhuis.  
3. Verwijder het stuurhuis. 
4. Vergelijk het oude en het nieuwe onderdeel alvorens de montage aan te vatten. Ga na of de 

onderdelen volledig overeenstemmen. Neem in geval van twijfel, contact op met onze 
helpdesk. 

 
 
Retourneer het oude onderdeel niet, alvorens de herstelling volledig is afgerond! Dit stelt u in staat om, 
indien nodig, de software van het uitgebouwde onderdeel te recupereren. 
 
 

2. Montage: 
 
 

1. Bouw het stuurhuis in volgens de voorschriften van de constructeur. Let op het aanhaalmoment van 
alle bouten! 

2. Breng nieuwe spoorstangeindjes aan. 
3. Bevestig de stuurkolom op het stuurhuis. Gebruik een nieuwe bout (en moer, indien van toepassing) 

en haal aan volgens de normen van de constructeur. 
4. Monteer de stekkers op het stuurhuis en koppel de accu terug aan. 
5. Voer een wielgeometrie uit en corrigeer, indien nodig. Zorg ervoor dat na de uitlijning de hoezen niet 

getorst zijn en controleer of de klemmen van de hoezen voldoende spannen. 
6. Wis de nog aanwezige foutcodes, na het uitvoeren van de nodige basisafstellingen. Probeer in geen 

geval de software te overschrijven! Onze helpdesk kan u bijstaan bij het aanleren van het 
stuurhuis indien u vragen hebt. De garantie vervalt indien wij vaststellen dat de software is 
veranderd zonder onze toestemming. 

7. Doe een uitgebreide testrit en controleer daarna met het diagnosetoestel of er geen foutcodes meer 
zijn opgeslagen. 

  



3. Teruggave statiegeld: 
 
 
Statiegeld wordt enkel gecrediteerd indien het identieke stuk in de originele verpakking terugbezorgd wordt. 
Ieder artikel moet ons onbeschadigd en compleet toegestuurd worden. 
 
 
Creditnota’s worden niet verleend voor artikelen met de volgende gebreken: 

 
 

1. Uitwendige beschadiging van het huis. 
2. Beschadigde bevestigingspunten en/of -gaten. 
3. Beschadigde connectoren.  
4. Zichtbaar aangetaste of geoxideerde componenten. 
5. Incomplete/gedemonteerde onderdelen. 
6. Beschadigde of ontbrekende spoorstangen voor stuurhuizen die geleverd worden met spoorstangen. 

 
 
 
 

 


