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HANDLEIDING / INSTALLATIEGIDS 

Trunk Auto Open Kit / Gasveren Set                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tesla Model 
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Benodigdheden:  Een kleine platte schroevendraaier en een grote platte 
schroevendraaier. 
 

 
 
Heeft u er liever beeld bij? Hieronder de instructies naar een DIY video: 
 

 
 

- Open de camera app van uw smartphone 
- Scan de bovenstaande QR code 

 
Of bezoek onderstaande link: 
 
https://youtu.be/Yq10vFTCIog 

Stappenplan 

  

https://youtu.be/Yq10vFTCIog
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Stap 1:  Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je ofwel iemand bij je hebt om de 
kofferbak open te houden terwijl je aan het monteren bent. Of zorg voor een 
stevige fixatie van de kofferbak. 
 
Stap 2:  Terwijl iemand de kofferbak openhoudt, gebruikt u een kleine platte 
schroevendraaier om de originele veerklemmen aan de boven- en onderkant 
van de steunen los te maken. U hoeft ze niet volledig te verwijderen, alleen 
halverwege eruit knallen volstaat (zie foto hieronder). 
 
Stap 3:  Verwijder nu de steun. Het kan nodig zijn om de kofferbak iets verder 
op te tillen om de spanning van de veerpoot te verminderen - deze zou bijna 
moeiteloos moeten loskomen (zie foto hieronder). 
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Stap 4:  Herhaal hetzelfde proces voor de andere kant, vergeet niet om de 
kofferbak vast te houden - het is veel moeilijker wanneer het niet wordt 
ondersteund door een tweede persoon en uiteraard niet leuk als de klep naar 
beneden valt. 
 
Stap 5:  Neem nu een van de nieuwe vervangende steunen. Het enige wat u 
hoeft te doen is ze over de 'ball lug' op de auto te duwen. De rode veer moet 
zich onderaan bevinden, het dichtst bij de kofferbakopening aan beide kanten. 
Begin met de onderkant en vervolgens de bovenkant. U moet de kofferbak iets 
laten zakken om de bovenste kogel erin te drukken.  
 
Stap 6:  Herhaal nu voor de andere zijde. Laat de kofferbak niet los totdat 
beide steunen zijn gemonteerd en u hebt gecontroleerd of ze correct zijn 
vastgeklikt.  
 
Stap 7:  Dat was het! Het sluiten van de kofferbak vereist een beetje extra 
kracht, omdat het laatste deel van de sluiting de rode 'lanceerveren' samen 
worden geperst. Dit is normaal.

 


