
Bouw handleiding wind deflector (zijruitjes) Burton 

Benodigd materiaal: 

• Perspexglas 5mm (voor maat zie mal op pagina 2) 

• 4 sluitingen voor gereedschapskoffer (foto 1) 

• 4 RVS boutjes inclusief moertjes en klemringetjes als  
scharnier as (foto 2 bovenste pijl)  

•  8 RVS boutjes, klemringen en afdekmoertjes, om 
deflector te bevestigen aan scharnier (foto 3) 

• 4 RVS parkers om deflectors aan raamstijl te bevestigen  

• Schilders tape, decoupeerzaag (metaal), fijne handzaag, 
boor 

 

1. Ruitjes uitzagen: 

1. Beplak persplexglas tweezijdig met schilderstape en zaag 
m.b.v. de mal de twee ruitjes uit . Ik heb de rechte stukken 
met de handzaag gedaan en de rondingen met een  
decoupeerzaag met metaalzaagje.  

2. Schuur de randen voorzichtig glad.  

 

Houdt de decoupeerzaag op lage toeren, want anders smelt het 
perspex achter de zaag weer aan elkaar en verwijder tape en 
beschermfolie pas op het laatste moment 

 

2. Ombouwen van sluitingen naar scharnieren: 

1. Verwijder de sluitring  

2. Zaag het asje door en kort onderkant sluiting  in, zodat 
deze op raamstijl past (foto 2 horizontale pijl) 

3. Gebruik het losse sluitstuk als  mal om twee gaten in de 
sluiting te boren. Voor bevestiging ruit 

4. Bevestig  boutje met klemringetjes , zodat scharnier stroef 
beweegt (foto 2) 

5. Boor gaten in ruitjes m.b.v. scharnier. Boor  gaten in ruit 1-
2 mm groter dan de dikte van de boutjes. Dat voorkomt 
ruitbreuk bij het vastdraaien. 

6. Bevestig ruitjes aan scharnieren 

 

3. Winddeflectoren bevestigen: 

1. Meet positie wind deflector goed af op raamstijl zodat deze 
net boven tonneau cover komt te zitten. 

2. Boor voorzichtig gaten in raamstijl. Let op dat je naast het 
glas boort. 

3. Zet de deflectoren vast met een parkers 

 

Veel plezier met het maken en daarna lekker uit de wind rijden. 

 

Kees Flink, maart 2012 
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