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Het laatste deel "gesloopt" van het linkerspatbord, best wel drastisch aan het werk geweest. 

Het linkerspatbord was vrij slecht, ik had het jaren geleden al eens gedeeltelijk gerepareerd bij
de spatbordverbreding. Op zich was dat wel aardig gelukt, maar door het lassen toendertijd
(was ik nog niet zo ervaren mee) was er toch een soort "golvend plaatwerk" overgebleven. Door
de warmte die bij het lassen was vrijgekomen was het vlakke plaatwerk toen gaan werken. 

Enkele jaren geleden al een linker spatbord, orgineel Suzuki overgenomen Ga weer via
Marktplaats.nL. ), samen met een binnenscherm. Ook kreeg ik er de metalen randen voor de
spatbordverbreders bij, alleen zag ik later dat deze voor een SJ413 zijn, dus moest ik voor de
Samurai toch nog andere bestellen. 

Linkervoorscherm duurt waarschijnlijk dus zes weken voordat het binnen is bij de Vari, moet
nog even uit Japan komen. Ik ben hierin dus erg eigenwijs (met meer dingen ook eigenlijk. ), ik
gebruik nu graag voor deze auto de orginele onderdelen. In het verleden vaak imitatie gebruikt
maar dat past toch minder en ook de dikte/kwaliteit van het metaal is vaak anders. Omdat het
voorspatbord zolang duurt voordat het binnen is toch ook gelijk maar het rechterachterspatbord
besteld. Alle andere delen zoals de metalen spatbordranden inmiddels wel binnen gehad. Dus
ontbreken er nog alleen nog het voorspatbord en achterscherm. 

Met de bodem er nog steeds uit en het binnenscherm verwijderd aan de linkerachterkant blijft er
zeer weinig over van de achterkant. Best wel goed opletten of er niets scheef gaat zitten, want
zoals je op de foto ziet is er nog alleen maar een klein metalen randje over aan de linkerkant. 

Dus voor de zekerheid nog even een extra versteviging gemaakt, die vastgebout op de orginele
plaats waar de rolbeugel normaal zit. Na het monteren van deze versteviging kon het
achterscherm eraf geslepen worden. Voorzichig te werk gegaan, het L-profiel wat overblijft is
ook erg dun, dus om vervorming te voorkomen alles heel rustig en voorzichtig afgeslepen. 
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Daarna ook maar weer eens de rotzooi opgeruimd, met al het plaatwerk wat nu uit de auto isgehaald onstond er al een aardige hoop oud metaal. Dus tussendoor even naar het afval stationgebracht, wordt het tenminste nog milieuvriendelijk verwerkt. 

Ja en dan ben ik na al het slopen toch weer benieuwd of al het nieuwe plaatwerk ook echt zalgaan passen. Dus alle delen tijdelijk even los erop gelegd om alle maten te controleren. En ,alles pas perfect, zelfs de achterklep zit beter als dat hij ooit gezeten heeft, alles sluit heelnetjes aan. Nog wel wat pas en meetwerk om het allemaal te monteren, maar toch resultaatvandaag. 

Ik twijfel nog wat ik met de metalen spatbord rand gaat doen, ik kan hem lassen (met de kansop vervorming door warmte) of gewoon met een paar parkers monteren. Voordeel van deparkers is dat ik later eventueel heel makkelijk de rand kan loshalen om te controleren oproestvorming. Bovendien heb ik inmiddels dus kunststof spatbordverbreders die ik ook nogeven moet bekijken of ze echt wel zo goed passen. Ik heb de indruk dat de kunstof exemplarenwat minder aan sluiten als de metalen. Bij de metalen Zit er nog een extra rand van plastictussen die eventueel oneffenheden opvult. Dus moet ik nog even puzzelen wat ik ga monteren. 

Dus deze zaterdag aardig opgeschoten weer. Het nieuwe achterscherm nog even opgeschuurten gespoten aan de binnenkant met Hamerite in de kleur wit. Wit? de auto wordt toch weergroen? Door het binnenscherm wit te spuiten kan ik later makkelijk controleren of er roestontstaat, het deel wat wit wordt zit achter een bekledingspaneel. Voor het zichtbare deel ga iknog aan de slag met een sputibus metalic groen.
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