
Bouwbeschrijving trailer 

 
Alle onderdelen zijn voorzien van een beschermende papierlaag. Deze kan eenvoudig verwijderd 
worden, eventueel met behulp van een pincet of een mespuntje. De bouwdelen kunnen oneffenheden 
bevatten. De bouwdelen kunnen met een schuurpapier korrel 400 glad gemaakt worden. Vaak is het 
voldoende 1 keer de onderdelen over het schuurpapier heen te halen. 

 

 

Leg deel 1 op een vlakke ondergrond, 
de pennetjes van onderdeel 4 door de 
plaat (1) steken. Lijm deel 4 aan deel 1.  



 
 

Monteer op dezelfde wijze het andere 
deel 4 op deel 1. Voor een strakke 
uitlijning van de assen kan een as door 
de beide chassisbalken gestoken 
worden. Zorg dat deze haaks op de 
chassisbalken gepositioneerd is. 

 
 

Lijm asafstandhouder 9 aan beide 
chassisbalken (deel 4) 

 
 

Steek de pennetjes van chassisbalken 4 
door de voorplaat (deel 2) en lijm deze 
vast. 

 
 

Plaats het kopschotje tussen delen 1 en 
2 en lijm deze vast. 



 
 

Monteer een de buitenzijde van 
chassisbalken (deel 4) de 
verstevigingsbalken, deel 5. 

 
 

Monteer de constructie van de 
stempelpoten (deel 7) in de knik van 
het chassis. Later worden de 
stempelvoeten gemonteerd. 

 
 

Plaats de verstevigingsribben (delen 6) 
tussen de chassisdelen. 

 
 

Leg deel 12 op een vlakke ondergrond 
en monteer de achterwand (deel 14) 
haaks op deel 12. Zorg ervoor dat de 
achterzijde van deel 12 en de 
achterwand met elkaar gelijk lopen.. 
Monteer het binnendeel (deel 10) aan 
deel 12. Aan de bovenkant moet een 
ruimte van 1 mm over blijven voor de 
montage van het dak (deel 20) 



 
 

Monteer deel 20. Zorg daarbij dat de 
bovenkant van het dak vlak loopt met 
de zijkanten. Let op de plaats van de 
opening. 

 
 

Monteer voorschot 17 aan de 
binnenkant van de opbouw.  

 
 

Monteer achterschot 16 aan de 
binnenkant van de opbouw. 

 
 

Monteer de binnenzijde van de zijkant 
(deel 11). 



 
 

Lijm zijkant 13 aan de opbouw. 

 
 

Plaats verstevingingsribben 18 en 19 op 
het chassis. Delen 18 op het lage deel 
van het chassis, deel 19 op het hogere 
deel. Lijm deze delen niet aan de 
binnenzijde van de opbouw, de kans 
bestaat dat deze delen de opbouw 
laten kromtrekken. 

 
 

Monteer de delen 20 volgens foto. 
Deze wordt aan de voorzijde van de 
trailer bevestigd. Horizontaal uitgelijnd 
in het midden, aan de bovenkant van 
de trailer 1 mm ruimte houden tussen 
het dak van de trailer en de bovenkant 
van de unit. 

 
 

Plaats de 2 stempelpoten.  
Plaats het staafje van rond 2 mm in 
onderdeel 8 en monteer deze 
koppelpen aan de voorzijde van het 
chassis, op de plek van de pijl. 
 
Na afwerken van het model met decals 
kunnen de transparante raamdelen 
bevestigd worden. 

 


