Belangrijke informatie voor eigenaren van een DeLorean
Leest u deze hele brief zorgvuldig!
Smilde, mei 2019
Geachte heer, mevrouw,
De leden van de DeLorean Club Nederland worden regelmatig door ons op de hoogte gehouden
van technische mankementen aan de DeLorean.
Wij hebben vastgesteld dat er zich een ernstig veiligheidsprobleem kan voordoen bij de
DeLorean.
De DeLorean Club Nederland neemt veiligheid uiterst serieus. Omdat er geen importeur is van de
DeLorean en de fabrikant failliet is, hebben wij besloten alle bij de club bekende eigenaren te
informeren, middels dit schrijven.
Het betreft de bout van de achterwielophanging, de zogenaamde ‘trailingarm bolts’.
Deze bouten hebben de neiging los te gaan zitten, door te buigen en tenslotte af te breken. Ook
kan de bout door corrosie verzwakken.
Wanneer deze bout tijdens het rijden afbreekt, dan breekt het gehele wiel met ophanging af en
schiet de hele constructie onder de auto vandaan. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk!
Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn hoeven we niet uit te leggen…..
 Bij een standaard APK keuring is dit euvel niet of nauwelijks zichtbaar en wordt doorgaans
niet gecontroleerd! Het is door de DeLorean kenner te herkennen. 
Aanbevolen wordt deze bouten jaarlijks te inspecteren of deze goed vast zitten en niet gebogen
en/of gecorrodeerd zijn. Hoe u dit kunt (laten) doen kunt u terugvinden in bijgeleverd clubblad
het Dashboard. Hier hebben we de beschrijving opgenomen.
Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van andere (technische) wetenswaardigheden
rond de DeLorean, dan kunt u zich op het blad abonneren door lid te worden:
https://delorean.nl/dcn/lid-worden
Mocht u de DeLorean niet meer in uw bezit hebben, wellicht kunt u dan de nieuwe eigenaar
informeren door deze brief en clubblad naar hem of haar toe te sturen?
Wij wensen u vele veilige kilometers met uw DeLorean!
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