
Achterklep T4 2400 diesel gestoffeerd en met Neon voorzien 

Eerst heb ik de achterklep losgemaakt. Dit is het 

resultaat. De twee grote gemankeerde vakken 

gaan we neon in verwerken en in het kleine 

vakje komt de neon omvormer van 12v naar 5v 

 
Voor de twee neon staven hebben we twee 

uitsparingen nodig om het licht door te laten 

schijnen.  Grote: 2cm x 12cm 

 
Stoffering vast gelijmd en strak over het houd 

getrokken. En vervolgens een verguur uit geknipt 

omdat straks de stof om gevouwen moet 

worden. 

 
Even netjes om vouwen en netjes vast gezet 

 



We hebben ook nog in de achterklep een hand 

vat en het schanier om de klep van binnen uit te 

openen. Hier naast zie je hoe ik de stof heb 

verwerkt om deze 2 gaten vrij te houden. 

Gewoon omvouwen en vast gezet met een tek 

machine 

 
Zo de stofvering zit goed nu nog even zorgen dat 

er geen lading tegen de buis komt. Gewoon strip 

plexiglas 1cm groter als het gat. Gelijk 2 gaatjes 

geboord om het straks te bevestigen. 

 
Mooi latje gepakt van 1cm x 15cm om de neon 

staaf aan te bevestigen. Dit heb ik gedaan omdat 

ik niet die neon staaf wilde zien maar wel de 

gloed. 

 
Zo deze procedure hebben we aan de linker en 

rechter kant gedaan en in het midden de 

omvormer geplaatst. De neon balken en 

omvormer passen precies in de vakken  

(zie foto 1) 

 
  



Het stroom schema. 

 

De 12V heb ik van de verlichting unit uit de cabine gehaald. De rode draad heb je hier voor nodig. 

Voor de schakelaar heb ik het volgende gedaan. Heb de massa als schakelpunt gemaakt. 

Zo even schakelaar gekocht. Klep dicht geen 

contact. Klep open wel contact want dan gaat de 

veer naar buiten ijzer op ijzer hebben we massa 

dus een rond lopend rondje. even aftape is wel 

zo veilig 

 
even aftape is wel zo veilig 

 
Had nog een hoek stukje liggen even gatje 

uitgefreesd aan beide kanten. 

 
Zo even schroef losgemaakt en het houwertje er 

tussen gezet.  

 



Zo de schakelaar zit er in. En alles is netjes 

afgetapt. 

 

 
Het eindresultaat is toch wel netjes 

 

      
 


