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Afneembare trekhaak

1 Trekhaak, afneembaar
2 Onderste bevestigingsplaat
3 Bovenste bevestigingsplaat
4 Contacthouderplaat 
5 Bevestiging
6 Bescherming
7 Kogelbescherming
8 Bout, M12x100 (2 st.)
9 Moer, M12 (2 st.)

10 Bout, M10x30 (7 st.)
11 Moer, M10 (8 st.)
12 Bout, M10x40 (2 st.)
13 Mal
14 Opbergzak
15 Sleutel (2 st.)
16 Beschermdop
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Vaste trekhaak

1 Trekhaak, vast
2 Onderste bevestigingsplaat
3 Bovenste bevestigingsplaat
4 Kogelbescherming
5 Bout, M12x70 (2 st.)
6 Moer, M12 (2 st.)
7 Bout, M10x30 (7 st.)
8 Moer, M10 (8 st.)
9 Bout, M10x40 (2 st.)

10 Mal
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De trekhaak voldoet aan de normen zoals beschre-
ven in 94/20/EEG.
Maximaal toelaatbaar aanhangergewicht:

Geremde aanhangwagen: 1600 kg
Ongeremde aanhangwagen: 50% van het rijklaar
gewicht van de auto, echter maximaal 750 kg
(1650 lbs).
Maximaal toelaatbare kogeldruk: 75 kg
Gewicht compleet: 13,2 kg (afneembare trekhaak)
11,5 kg (vaste trekhaak) 

Voor het trekken en aansluiten van de bedrading
van de trekhaak moet u de aanwijzingen opvolgen
die bij de bedrading worden geleverd.

Opmerking
Informeer altijd naar de wettelijke eisen en bepa-
lingen die in uw land gelden voor de montage van
een trekhaak. Houd u aan deze bepalingen.

N.B.
De auto moet na montage van de trekhaak wor-
den gekeurd. Tijdens de keuring moet u deze
richtlijn kunnen overleggen.
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1 Haal het reservewiel en het blok schuimrubber
met de gereedschapsset uit de holte in de
bagageruimte.

2 Verwijder de achterste verankeringsogen uit de
bagageruimte en neem de dorpellijst weg.

3 Demonteer de achterbumper.
9-3 Aero M01-: Demonteer de kunststof ver-
lengstukken onder aan de achterkant van de
achterwielkuipen.

4 Afneembare trekhaak:

– Snijd de bumpermantel met een mes langs
de getrokken lijn bij.

5 Draai de bout los die in een van de gaten in de
bumperbalk is vastgedraaid en monteer de
bovenste bevestigingsplaat aan de bumper.
Controleer of de lijn die boven de bovenste bout
van de bevestigingsplaat langsloopt evenwijdig
aan de bumperrail loopt.
Aanhaalmoment: 40 Nm (30 lbf ft)

N.B.
Afhankelijk van het model (met of zonder zijskirt
en 9-3 Aero M01-) zijn er verschillende snijmallen
verkrijgbaar.
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6 Boor een gat voor de bedrading (zie de aanwij-
zingen die bij de bedrading werden geleverd).

7 Braam het gat af en verwijder losse spaanders
en lakschilfers. Maak het geheel schoon met
Teroson Reiniger FL of iets dergelijks. Breng
Standox 1K Füllprimer of iets dergelijks aan.
Breng deklak aan.

8 Zet de bumper met vier moeren (2 daarvan
maken deel uit van de set) vast.
Aanhaalmoment: 40 Nm (30 lbf ft)
Draai de eventuele bouten bij de wielkuipen
vast.
9-3 Aero M01-: Monteer de kunststof verleng-
stukken onder aan de achterkant van de achter-
wielkuipen.

9 Bevestig de bovenste bevestigingsplaat aan de
onderste bevestigingsplaat zonder de bouten
aan te halen.
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10 Pas de onderste bevestigingsplaat in ten
opzichte van de reservewielholte en haal de
bouten aan. Gebruik de trekhaak als mal om
met een 10 mm-boor 2 gaten in de holte boren. 

11 Teken in de bodembescherming de contouren
van de bevestigingsplaat af.

12 Demonteer de onderste bevestigingsplaat.
13 Schraap de bodembescherming zorgvuldig weg

uit het gemarkeerde gebied. 
14 Braam de gaten af en verwijder losse spaanders

en lakschilfers. Maak het geheel schoon met
Teroson Reiniger FL of iets dergelijks. Breng
Standox 1K Füllprimer of iets dergelijks aan.
Breng deklak aan. Breng Terotex HV 400 of iets
dergelijks aan in het gebied waar u de bodem-
bescherming hebt weggeschraapt.

15 Bevestig de bovenste bevestigingsplaat aan
de onderste bevestigingsplaat. Monteer de
trekhaak met 2 bouten en 2 moeren die u in de
voorgeboorde gaten in de reservewielholte
aanbrengt. Breng de bouten vanuit de
bagageruimte in.
Aanhaalmoment: 50 Nm (37 lbf ft)

16 Haal de bouten tussen de bovenste en onderste
bevestigingsplaat aan.
Aanhaalmoment: 70 Nm (52 lbf ft)

13

D980A360

12

15 15

16 16

10



8 55 25 100
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17 Vaste trekhaak: Monteer de trekhaak aan de
onderste bevestigingsplaat.
Aanhaalmoment: 90 Nm (66 lbf ft)

18 Afneembare trekhaak: Monteer de bevestiging
en de contacthouderplaat aan de onderste
bevestigingsplaat. 
Aanhaalmoment: 70 Nm (52 lbf ft) 

19 Monteer de dorpellijst en de verankeringsogen
in de bagageruimte.

20 Leg het reservewiel en het blok schuimrubber
terug in de daarvoor bestemde holte.

21 Breng Teroson T102 Underseal of iets dergelijks
aan rond het gebied waar de trekhaak op de
carrosserie vastzit.

22 Afneembare trekhaak: Scheur de pagina met
de instructies voor het monteren en demonteren
van de kogeleenheid voorzichtig uit en overhan-
dig die samen met de montagerichtlijn aan de
klant. 
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Gebruiksaanwijzing, afneembare trekhaak
(te bewaren in het instructieboekje dat bij
de auto hoort)

A. Kogeleenheid monteren

1 Demonteer het kapje.
2 Pas de kogeleenheid in de steun in.
3 Druk de kogeleenheid dusdanig naar voren toe

omlaag, dat de draaiknop automatisch linksom
wordt gedraaid en het slot wordt geactiveerd.

4 Draai de sleutel linksom en verwijder de sleutel.

B. Kogeleenheid demonteren

1 Steek de sleutel in het slot en draai de sleutel
rechtsom.

2 Druk de draaiknop in en draai deze rechtsom,
totdat de draaiknop wordt vergrendeld en u een
klikgeluid hoort.

3 Til de kogeleenheid op en trek deze naar
achteren.

4 Monteer het kapje.

WAARSCHUWING
Voor een betrouwbare montage van de trekhaak
moet u op het volgende letten:

� Het koppelingsmechanisme moet altijd goed
gesmeerd blijven. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Saab-dealer voor informatie
over het te gebruiken vet.

� Zorg dat u altijd de bescherming aanbrengt,
wanneer u de trekhaak hebt gedemonteerd.

� Zorg dat u de kogeleenheid altijd zonder te
klemmen kunt demonteren en monteren.
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WAARSCHUWING
In de uitsparing bij de draaiknop mag uitsluitend
een groene kleur te zien zijn.
Controleer of de kogeleenheid goed vastzit door
er stevig aan te trekken.

N.B.
Wanneer de kogeleenheid gedemonteerd is, moet
de beschermdop op de draaiknop van de koge-
leenheid zijn aangebracht om de sleutel te
beschermen.


