
KRAKENDE STABILISATOR

De stabilisator maakt verschrikkelijke herrie!
 
Er zijn al ontelbare artikelen over geschreven o.a. in bladen 
zoals de KCK. De redacties hebben er een mening over, de 
lezers ook. 

WAT IS HET PROBLEEM?
Een stabilisator dient er voor om een caravan die door een 
externe oorzaak gaat slingeren (dwarswind, passerende 
vrachtauto e.d.) snel weer netjes recht achter de auto komt te 
hangen. Dit doet de stabilisator omdat er een frictiemateriaal 
(remvoeringmateriaal ook wel pads genoemd) met een be-
paalde kracht tegen de kogel van de auto gedrukt worden. 
In de praktijk blijkt dit nogal eens te resulteren in een pie-
pend, schurend, krakend geluid dat sommigen als oorverdo-
vend ervaren.

Het piepen, schuren en kraken is op zich niet vreemd want 
beide oppervlakken zijn van een erg hard materiaal. 

Hoe kunt u het piepen gunstig beinvloeden: 
-  geen verchroomde, verzinkte of geverniste kogel  
 op de auto gebruiken 
-  zorg er voor dat de stalen kogel op de auto onbe- 
 schadigd is en geen roest, vet of verf bevat. 
-  zorg er voor dat het frictie materiaal in de koppe- 
 ling onbeschadigd is, niet is gebroken en geen  
 roestdeeltjes en/of vet of verf van de kogel bevat  
 (dus droog en schoon) 

Het oppervlak van het frictiemateriaal en 
de kogel kunnen opgeschuurd worden 
met schuurpapier (nr 200-240). Daarna 
reinigen met spiritus. Ervaren caravan-
ners weten het niet altijd beter maar 
in dit geval zijn er genoeg ervaren 
caravanners die gewoon niets doen. 
Net doen of je niets hoort, het ‘hoort’ 
erbij. Zij weten ook dat het geluid 
onverwachts kan komen maar ook 
zeker weer eens weg gaat! 
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Wijzigingen voorbehouden. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Merkt u een fout op?  Laat het ons dan weten zodat wij dit aan kunnen passen!


