
De stoelmechanismen 
van onze 911’en en 
912’en houden ons 
recht overeind tijdens 
het rijden. Helaas 
doen ze dat niet 
allemaal. Wanneer de 
vertanding van het 
stelmechanisme 
versleten is kan het 
zo zijn dat je plots de 
hemel aan het 
bewonderen bent bij 
het optrekken. 
Daarnaast zijn ze vaak  
optisch ook aan een 
opknapbeurt toe. 
hoogtijd om een 
restauratieprojectje 
te beginnen. De 
mechanismen in deze 
strip zijn van een 912 
uit ’66. Porsche 
gebruikte deze versie 
van ’64 t/m ’68. In ’69 
maakte recaro de 
ontgrendelingsknop 
voor de leuning van de 
passagierstoel aan de 
zijkant van het 
mechanisme in plaats 
van aan de achterkant.

 912 Resto Strip™

Diepe krassen en roestplekken kunnen 
niet meer uit het chroom worden 

gepolijst. Opnieuw verchromen is de enige 
manier om ze weer 100% te krijgen.
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Joris Schweitzer

Na vele jaren heen en weer 
leunen slijt de vertanding van 
het mechanisme waardoor de 

stoel doorschiet in de 
verstelling. Andere mechanismen 

of tandwielen zoeken is dan de 
beste optie.

Noteer goed 
bij demontage  

waar alles 
gezeten heeft. 
Bij mij zat er 

veel tijd 
tussen de 

demontage en 
de opbouw. 
Foto’s die 
genomen 

waren bij de 
demontage 

kwamen goed 
van pas :)

De hevel voor de leuningontgrendeling van de 
passagierstoel zit aan het mechanisme geklonken. 

Om deze apart te kunnen laten verzinken is deze los 
geboord. Vervolgens kun je draad tappen en een 

schroef gebruiken om de hevel straks weer vast te 
zetten. 

De hendel voor de verstelling van de leuning wordt teruggeklemd 
in het mechanisme. tegelijkertijd moet de veer op de hendel onder 

spanning staan. De veer wordt op de hendel vastgehouden door een 
borgstift. De andere kant van de veer klemt op het mechanisme. Met 
een paar stevige handschoenen kun je de hendel onder spanning in 

het mechanisme drukken en de scharnierpunten dichtknijpen met een 
sleuteltang.



De scharnieren worden 
gelagerd door een 

pertinaxschijf (beetje 
invetten kan geen kwaad). 

De helften van de 
scharnieren worden tegen 

elkaar aan geklemd met 
een speciale moer die 

vastgezet kan worden met 
een doorslag.

Wanneer het borgplaatje 
gemonteerd is kunnen we 

door naar het leukste 
gedeelte van de opbouw!

Voordat de veer van het mechanisme gemonteerd kan worden is 
het een goed idee om het geheel in te spannen tussen de 

bankschroef. Een stuk hout, rubber en bouten houden alles op 
zijn plek zodat je fijn kunt martelen met de veer. 

Gelukt? Mooi! het tandwiel kan over de 
splijnen worden geschoven zodat de hendel 
deze aandrukt. Vergeet niet de borgstift te 

monteren die de hendel ervan weerhoudt heen 
en weer te schuiven tussen de 

scharnierpunten.

De veer kan worden vastgehouden met een griptang. haak 
de veer achter de lip op het scharnier en draai deze 

totdat de veer in de sleuf valt. Mocht je een griptang 
hebben met dunne platte bekken dan kun je ook de veer 

in de sleuf leggen en het uiteinde om de lip op het 
scharnier trekken. Eerste keer niet gelukt? Oefening 

baart kunst…
De hendel voor de vergrendeling van de passagierstoel 

kan weer gemonteerd worden samen met de trekveer.



Over de as van het verstelmechanisme wordt een circlip 
geplaatst die bepaalt hoe ver de vertanding van elkaar af 

staat bij het verstellen van de leuning. Zorg ervoor dat de 
clip hoog genoeg geplaatst zit op de as zodat de vertanding 
niet over elkaar schuurt bij het verstellen. De clip mag ook 
niet te hoog staan anders druk je met de hendel de plastic 

kap kapot.

De grijze afdekkappen 
worden teruggeplaatst 
op het scharnier. Mijn 

originele kappen waren 
gebroken en vergeeld. 

Gelukkig worden ze nog 
gemaakt en zijn ze 
verkrijgbaar bij de 

bekende 
onderdeelhandelaren. 

Als finishing touch worden de kunststof 
knoppen gepolijst. bijna Wie neu!
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Sit back and relax!


