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OBECNÉ ÚDAJE
Speciální přípravky na karoserii: Použití

40A

I - PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ VSAZENÝCH MATIC - Car. 1504

111554

40A-1

OBECNÉ ÚDAJE
Speciální přípravky na karoserii: Použití

40A

Použití přípravku
(1)

Držák vzpěry

(2)

Vzpěry

(3)

Utahovací šroub

(4)

Těleso

(5)

Opěrky

(6)

Speciální matice

(7)

Matice

(8)

Kolíky

(9)

Tlačná matice

a Zvolte sestavu vzpěry, opěrky a vložky vhodnou pro
prováděné osazení.
a Zašroubujte do držáku vzpě ry (1 ) vzpě ru (2)
(levochodý závit).

16069

a Otáčejte šroubem pomocí klíče velikosti , přičemž
držte rukojeť přípravku.

a Utáhněte š roub (3) na doraz na tě leso (4)
(levochodý závit).

UPOZORNĚNÍ
Konec osazení musí být technikem pocítěn
(zvýšení síly nutné pro utahování).

a Zašroubujte do tělesa (4) opěrku (5) (levochodý
závit).
a Vložte sestavu (1) a (2) do tělesa přístroje.

Osazení vložky je správné, pokud je dosaženo
nulové rotační vůle. Proveďte tuto kontrolu před
odšroubováním sestavy « tažný dřík - vzpěra » .

a Našroubujte vložku (levochodý závit) na její tažný
dřík.
Poznámka:

II - OCHRANNÝ KRYT PALUBNÍ DESKY - Car. 1735

Pro montáž speciální matice (6) vzpěra prochází
přes vsazenou matici a šroubuje se na tlačnou
matici (9) .

UPOZORNĚNÍ
Při každém místním obnažení plechu (např. při
vrtání) odmastěte a otřete oblast a následně
aplikujte pomocí jemného štětce:
- fosfatační nátěr,
- dvousložkový základní nátěr,
- nátěr v odstínu vozidla.

18263

a Použijte tento přípravek při výměně předního skla:
- demontujte obložení sloupku předního skla,
- umístěte ochranný kryt palubní desky, abyste
předešli jejímu poškození.

40A-2

OBECNÉ ÚDAJE
Speciální přípravky na karoserii: Použití

40A

III - ŠABLONA PŘEDNÍHO ČELA - Car. 1736

109425

a Použijte tento přípravek při výměně čelní strany.

40A-3

OBECNÉ ÚDAJE
Vozidlo na rovnací stolici: Popis

40A

I - HLAVNÍ PŘEDNÍ REFERENČNÍ SOUŘADNICE
PRO ROVNÁNÍ
Poznámka:
1 - Při předních mechanických částech na místě

V případě podezření na deformaci některého z
bodů doporučujeme použít dva dodatečné body
umístěné v oblasti, která není poškozena nárazem,
čímž potvrdíte přesné narovnání.
II - SEKUNDÁRNÍ PŘEDNÍ REFERENČNÍ
SOUŘADNICE PRO ROVNÁNÍ

108577

Kalibr se nasadí na zadní šroub přední části rámu (A) .
Tato situace je použita při zadním nárazu nebo mírném
předním nárazu bez demontáže předních částí.
2 - Přední mechanická část demontována

108576

Kalibr se nasadí na přední šroub přední části rámu (C)
.
Kalibr se používá pro kontrolu rovnání po zadním nárazu (například: při výměně sestavy zadního podélníku).
Slouží pro potvrzení narovnání vozidla v případě pochybností o deformaci hlavního zadního referenčního
bodu.

109083

Kalibr dosedá pod upevňovacím pouzdrem a je
vystředěn v závitovém otvoru (A) .
Tato situace je použita při předním nárazu s demontáží
mechanických částí.

40A-4

OBECNÉ ÚDAJE
Vozidlo na rovnací stolici: Popis
III - HLAVNÍ ZADNÍ REFERENČNÍ SOUŘADNICE
PRO ROVNÁNÍ

40A

Je použit pro přední náraz nebo mírný zadní náraz.

Poznámka:

L90

V případě podezření na deformaci některého z
bodů doporučujeme použít dva dodatečné body
umístěné v oblasti, která není poškozena nárazem,
čímž potvrdíte přesné narovnání.
IV - SEKUNDÁRNÍ ZADNÍ REFERENČNÍ
SOUŘADNICE PRO ROVNÁNÍ
L90

108583

F90 nebo K90

109078

118847

Kalibr dosedá pod zadním podélníkem a je vystředěn
ve čtvercovém vodicím otvoru (B) .

40A-5

OBECNÉ ÚDAJE
Vozidlo na rovnací stolici: Popis

F90 nebo K90

117580

Kalibr dosedá pod zadním podélníkem a je umístěn v
obdélníkovém otvoru (J) .
Kalibr se používá pro kontrolu rovnání po předním
nárazu (například př i výměně celého pře d n í h o
půlbloku.
Slouží pro potvrzení narovnání vozidla v případě pochybností o deformaci hlavního předního referenčního
bodu.

40A-6

40A

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky
F90 nebo K90

40A-7

40A

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky

40A

F90 nebo K90
117592

Označ
ení

Popis

Rozměr
X (mm)

Rozměr
Y (mm)

Rozměr
Z (mm)

Průměr
(mm)

Sklon

A

Levé zadní upevnění předního rámu
SM

301

305

78

24,7-M12

0˚

Ao

Pravé zadní upevnění předního rámu
SM

301

305

78

24,7x29,6M12

0˚

A

Levé zadní upevnění předního rámu
AM

301

305

26

Hlava šroubu

0˚

A0

Pravé zadní upevnění předního rámu
AM

301

305

26

Hlava šroubu

0˚

B

Přední vodicí otvor zadního podélníku

2153

622

74,1

30x30-R10

0˚

B1

Vodicí otvor levého upevnění zadní
nápravy SM

2470

600

118,5

16,2

0˚

B1o

Vodicí otvor pravého upevnění zadní
nápravy SM

2470

600

118,5

16,2

0˚

B2

Upevnění zadní nápravy SM

2223,8

540

118,5

16,5

0˚

C

Levé přední upevnění předního rámu
SM

-502

476

80

M12

0˚

CO

Přední pravé upevnění přední nápravy
SM

-525

492

80

M12

0˚

C

Levé přední upevnění předního rámu
AM

-502

476

80

M12

0˚

CO

Přední pravé upevnění předního rámu
SM

-525

492

80

M12

0˚

E

Horní upevnění zadního tlumiče

2942,2

562,5

532,5

18,2

x: 7˚10’
y: 1˚4’

F

Horní upevnění předního tlumiče

-3

583,5

683

48

x: 0˚35’
y: 3˚40’

G

Zadní vodicí otvor předního podélníku

565,5

409

-10,5

Doraz Z

0˚

J

Zadní vodicí otvor zadního podélníku

3077

485,5

260

16,2x32,2

0˚

K

Levý dolní příčník předního konce

-703

565,5

314,75

12,2

90˚

Ko

Přední pravý krajní spodní nosník

-703

566,5

314,75

12,2x16,2

90˚

K1

Přední horní příčník

441,8

620

604

M6

180˚

K2

Upevnění nárazníku

-368

737,7

403

12x12

0˚

K3

Upevnění světlometů

568,5

408

504

M6

90˚

40A-8

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky

40A

F90 nebo K90
Označ
ení

Popis

Rozměr
X (mm)

Rozměr
Y (mm)

Rozměr
Z (mm)

Průměr
(mm)

Sklon

P1

Upevnění motoru 1

-310

492,5

491,5

M10

180˚

P2

Upevnění motoru 2

-150

514,5

491,5

M10

180˚

Q1

Upevnění převodovky 1

-283

429,5

368

M10

x: 0˚
y: 90˚
z: 4˚

Q2

Upevnění převodovky 2

-254

427,3

320,5

M10

x: 0˚
y: 90˚
z: 4˚

A a B = souřadnicová soustava pro určení světlé výšky

40A-9

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky
L90

40A-10

40A

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky

40A

L90
109653

Označ
ení

Popis

Rozměr
X (mm)

Rozměr
Y (mm)

Rozměr
Z (mm)

Průměr
(mm)

Sklon

A

Levé zadní upevnění předního rámu
SM

301

305

78

24,7-M12

0˚

Ao

Pravé zadní upevnění předního rámu
SM

301

305

78

24,7x29,6M12

0˚

A

Levé zadní upevnění předního rámu
AM

301

305

26

Hlava šroubu

0˚

A0

Pravé zadní upevnění předního rámu
AM

301

305

26

Hlava šroubu

0˚

B

Přední vodicí otvor zadního podélníku

1883

622

72,5

30x30

0˚

B1

Vodicí otvor levého upevnění zadní
nápravy SM

2200

600

118,5

16,2

0˚

B1o

Vodicí otvor pravého upevnění zadní
nápravy SM

2200

600

118,5

16,2x24,2

0˚

B2

Upevnění zadní nápravy SM

2223,8

540

118,5

M10

0˚

C

Levé přední upevnění předního rámu
SM

-502

476

80

M12

0˚

CO

Přední pravé upevnění předního rámu
SM

-525

492

80

M12

0˚

C

Levé přední upevnění předního rámu
AM

-502

476

80

M12

0˚

CO

Přední pravé upevnění předního rámu
SM

-525

492

80

M12

0˚

E

Horní upevnění zadního tlumiče

2672,25

562,5

532,5

18,2

x: 8˚
y: 0˚

F

Horní upevnění předního tlumiče

-3

583,5

683

48

x: 0˚35’
y: 3˚40’

G

Zadní vodicí otvor předního podélníku

565,5

409

-10,5

Doraz Z

0˚

J

Zadní vodicí otvor zadního podélníku

3050

485,5

258

16,2x32,2

0˚

K

Levý dolní příčník předního konce

-703

565,5

314,75

12,2

90˚

Ko

Pravý dolní příčník předního konce

-703

566,5

314,75

12,2x16,2

90˚

K1

Přední horní příčník

441,8

620

604

M6

180˚

K2

Upevnění nárazníku

-368

737,7

403

12x12

0˚

K3

Upevnění světlometů

568,5

408

504

M6

90˚

40A-11

OBECNÉ ÚDAJE
Dolní část vozidla: Charakteristiky

40A

L90
Označ
ení

Popis

Rozměr
X (mm)

Rozměr
Y (mm)

Rozměr
Z (mm)

Průměr
(mm)

Sklon

L

Levý příčník zadního panelu

3289

575

392

20,5

90˚

Lo

Příčník zadního pravého pláště

3289

575

392

20x50

x: 90˚
y: 12˚

P1

Upevnění motoru 1

-310

492,5

491,5

M10

180˚

P2

Upevnění motoru 2

-150

514,5

491,5

M10

180˚

Q1

Upevnění převodovky 1

-283

429,5

368

M10

x: 0˚
y: 90˚
z: 4˚

Q2

Upevnění převodovky 2

-254

427,3

320,5

M10

x: 0˚
y: 90˚
z: 4˚

A a B = souřadnicová soustava pro určení světlé výšky

40A-12

OBECNÉ ÚDAJE
Elektrické kostry na karoserii: Seznam a umístění prvků

DŮLEŽITÉ

40A

Postup výměny čepů kostry (viz MR 400, 40A, Obecné
údaje, Utažení vodiče elektrického ukostření:
Montáž).

Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.

L90

Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

117497

40A-13

OBECNÉ ÚDAJE
Elektrické kostry na karoserii: Seznam a umístění prvků

40A

F90 nebo K90

117581

DETAIL UMÍSTĚNÍ KOSTER NA VOZIDLE

108603

Ukostřovací kolíky na levém předním bočním příčníku
předního konce (1) .

40A-14

OBECNÉ ÚDAJE
Elektrické kostry na karoserii: Seznam a umístění prvků

40A

Zvláštnosti zadní části
L90
Na levé straně

108604

Ukostřovací kolíky na pravém předním bočním
příčníku předního konce (2) .

109121

Ukostřovací kolíky na držáku levého zadního světla (4)
.
Na pravé straně

109122

Ukostřovací kolíky na tunelu. (3)

109120

Ukostřovací kolíky na držáku pravého zadního světla
(5) .

40A-15

OBECNÉ ÚDAJE
Elektrické kostry na karoserii: Seznam a umístění prvků

F90 nebo K90
Na levé straně

117582

Ukostřovací kolíky na levém zadním krajním sloupku
(6) .
Na pravé straně

117583

Ukostřovací kolíky na vnitřním podběhu pravého zadního kola (7) .

40A-16

40A

OBECNÉ ÚDAJE
Přední část struktury vozidla: Popis

40A

111024

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního konce

(viz 41A, Přední dolní struktura, Dolní příčník
předního konce: Popis, strana 41A-12)

1,45

(2)

Střední držák předního čela

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(3)

Přední čelo

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(4)

Boční příčník

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(5)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(6)

Přední část podběhu předního
kola

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

1,2

(7)

Držák motoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

2,5

(8)

Podběh pravého předního kola

(viz 4 2 A, P řední horní struktura, P o d běh
předního kola: Popis, strana 42A-25)

1,2/2

40A-17

OBECNÉ ÚDAJE
Přední část struktury vozidla: Popis

40A

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(9)

Držák předního tažného oka

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední tažné
oko: Popis, strana 41A-36)

2,5

(10)

Přední upevňovací pouzdro
předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,2

(11)

Přední držák předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

3

(12)

Uzávě r přední části předního
podélníku

(viz Uzávěr přední části předního podélníku:
Popis)

1,2

(13)

Přední část předního podélníku

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední část
předního podélníku: Popis, strana 41A-13)

1,25

(14)

Přední boční příčník střední
podlahy

(viz Přední boční příčník střední podlahy:
Popis)

0,95

(15)

Zadní upevňovací
předního rámu

(viz Zadní upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,95

(16)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

(17)

Držák nosiče akumulátoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
nosiče akumulátoru: Popis, strana 41A-22)

0,95/1,45

(18)

Podběh levého předního kola

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

1,2/2

(19)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(20)

Boční příčník předního konce

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(21)

Horní výztuha boku lapače
vzduchu

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Horní
výztuha boku lapače vzduchu: Popis, strana
42A-22)

1,2

(22)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

pouzdro

40A-18

OBECNÉ ÚDAJE
Boční část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

40A-19

OBECNÉ ÚDAJE
Boční část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

40A-20

OBECNÉ ÚDAJE
Boční část struktury vozidla: Popis

40A

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

40A-21

OBECNÉ ÚDAJE
Boční část struktury vozidla: Popis

40A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

40A-22

OBECNÉ ÚDAJE
Střední část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

40A-23

OBECNÉ ÚDAJE
Střední část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

40A-24

OBECNÉ ÚDAJE
Střední část struktury vozidla: Popis

40A

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

40A-25

OBECNÉ ÚDAJE
Střední část struktury vozidla: Popis

40A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

40A-26

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

L90

110026

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Zadní držák dvojitého těsnění

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(3)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(4)

zadním podélníkem,

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
podélník: Popis, strana 41D-40)

1,5

(5)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(6)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(7)

Držák upevnění výfuku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

40A-27

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,7

(9)

Výztuha upevnění rezervního kola

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

1,2

(10)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,95/1,15

(11)

Boční uzávěr zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

0,65

(12)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

0,95/3

(13)

Zadní opěrná deska

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
opěrná deska: Popis, strana 44A-29)

0,80/0,95

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,95/1,15

(15)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

-

40A-28

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

K90

118329

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz Přední příčník přední části zadní
podlahy: Popis)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

40A-29

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

40A-30

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

F90

119953

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

40A-31

OBECNÉ ÚDAJE
Zadní část struktury vozidla: Popis

40A

F90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

40A-32

OBECNÉ ÚDAJE
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

40A-33

OBECNÉ ÚDAJE
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

40A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

40A-34

OBECNÉ ÚDAJE
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

40A

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

40A-35

OBECNÉ ÚDAJE
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

40A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

40A-36

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

40A

I - DÍLY VYŽADUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ NA STOLICI
L90

118921

(1)

Přední držák předního rámu

(2)

Uzávěr předního podélníku

(3)

Držák motoru

(4)

Přední část podběhu předního
kola

(5)

Přední půlblok

(6)

Přední část předního podélníku

(7)

Zadní půlblok

(8)

Sestava zadního podélníku

(9)

Zadní čelo

(10)

Zadní podélník

40A-37

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

40A

F90 nebo K90

II - ZADNÍ UPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO RÁMU
(1)

Přední držák předního rámu

(2)

Uzávěr předního podélníku

(3)

Držák motoru

(4)

Přední část podběhu předního
kola

(5)

Přední půlblok

(6)

Přední část předního podélníku

(7)

Zadní upevňovací
předního rámu

(8)

Zadní půlblok

(9)

Sestava zadního podélníku

118330

pouzdro

109083

Kalibr dosedá pod upevňovacím pouzdrem a je
vystředěn v závitovém otvoru (A) .
Je použit pro výměnu celého předního půlbloku.

40A-38

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

40A

Kalibr dosedá pod upevňovacím pouzdrem zadní nápravy a je vystředěn v závitových upevňovacích otvorech (B1) a (B2) ložiska zadní nápravy.

DŮLEŽITÉ
Tento bod přispívá k zajištění geometrie přední
nápravy. Tímto bodem se zarovnává rám přední
nápravy vzhledem ke karoserii. Má přímý vliv na
všechny úhly přední nápravy.

Je použit pro výměnu sestavy zadního podélníku.

DŮLEŽITÉ
Tyto body přispívají k zajištění vyrovnání zadní
nápravy vzhledem ke karoserii. Mají přímý vliv na
všechny úhly trajektorie vozidla.

III - PŘEDNÍ UPEVNĚNÍ ZADNÍ NÁPRAVY
L90

IV - PŘEDNÍ UPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO RÁMU

110328

F90 nebo K90
109328

Kalibr dosedá pod držákem upevnění předního rámu a
je vystředěn v závitovém otvoru (C) .
Používá se při výměně:
- části nebo celého předního podélníku,
- předního půlbloku.

DŮLEŽITÉ
Tento bod přispívá k zajištění geometrie přední
nápravy. Má přímý vliv na výkyv v prostoru spodního trojúhelníku, čili na změny úhlu záklonu čepu a
sbíhavosti.

117580

40A-39

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

40A

VI - UCHYCENÍ MOTORU

V - HORNÍ UCHYCENÍ PŘEDNÍHO TLUMIČE

109642

109644

Kalibr dosedá na kupoli tlumiče a vystřeďuje se v otvoru (F) kupole tlumiče.

Kalibr se umístí horem podpěry motoru a vystředí se v
otvorech (P1) (P2) upevnění držáku.

Používá se při výměně:
- podběhu kola,

Používá se při demontovaných mechanických částech
pro výměnu:

- předního půlbloku.

- předního půlbloku,

Lze jej použít i při vyrovnávání.

- celého předního podélníku,
- podběhu předního kola,

DŮLEŽITÉ

- přední části podběhu předního kola.

Tento bod přispívá k zajištění geometrie přední
nápravy. Má přímý vliv na úhly příklonu čepu,
odklon kola a záklonu čepu.

VII - UPEVNĚNÍ PŘEVODOVKY

109328

40A-40

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

Kalibr dosedá na podélník a je vystředěn v závitovém
otvoru upevnění převodovky. (Q1) (Q2)

40A

F90 nebo K90

Používá se při demontovaných mechanických částech
pro výměnu:
- předního podélníku,
- předního půlbloku,
Lze jej použít i při vyrovnávání.
VIII - KONEC ZADNÍHO PODÉLNÍKU
L90

117580

Kalibr dosedá (J) pod zadní podélník.
Používá se při mechanických částech na místě pro vyrovnání zadního podélníku.
Za stejných podmínek se používá s demontovanou
mechanickou částí k výměně zadního podélníku.
109078

40A-41

OBECNÉ ÚDAJE
Prvky struktury, které je třeba umístit na rovnací stolici: Popis

- zadní části zadní podlahy.

IX - PŘÍČNÍK ZADNÍHO PANELU

L90

Na levé straně

109081

Na pravé straně

109080

Kalibr svisle dosedá proti zadnímu panelu a vystředí se
v upevňovacím otvoru (L) .
Používají se při výměně:
- zadního panelu,

40A-42

40A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

41A

111024

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního konce

(viz 41A, Přední dolní struktura, Dolní příčník
předního konce: Popis, strana 41A-12)

1,45

(2)

Střední držák předního čela

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(3)

Přední čelo

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(4)

Boční příčník

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(5)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(6)

Přední část podběhu předního
kola

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

1,2

(7)

Držák motoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

2,5

(8)

Podběh pravého předního kola

(viz 4 2 A, P řední horní struktura, P o d běh
předního kola: Popis, strana 42A-25)

1,2/2

41A-1

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

41A

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(9)

Držák předního tažného oka

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední tažné
oko: Popis, strana 41A-36)

2,5

(10)

Přední upevňovací pouzdro
předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,2

(11)

Přední držák předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

3

(12)

Uzávě r přední části předního
podélníku

(viz Uzávěr přední části předního podélníku:
Popis)

1,2

(13)

Přední část předního podélníku

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední část
předního podélníku: Popis, strana 41A-13)

1,25

(14)

Přední boční příčník střední
podlahy

(viz Přední boční příčník střední podlahy:
Popis)

0,95

(15)

Zadní upevňovací
předního rámu

(viz Zadní upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,95

(16)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

(17)

Držák nosiče akumulátoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
nosiče akumulátoru: Popis, strana 41A-22)

0,95/1,45

(18)

Podběh levého předního kola

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

1,2/2

(19)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(20)

Boční příčník předního konce

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(21)

Horní výztuha boku lapače
vzduchu

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Horní
výztuha boku lapače vzduchu: Popis, strana
42A-22)

1,2

(22)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

pouzdro

41A-2

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41A

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

41A-3

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

41A-4

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41A

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

41A-5

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

41A-6

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41A

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

41A-7

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

41A-8

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41A

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

41A-9

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

41A-10

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Dolní příčník předního konce: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110524

Tento typ dílu je zvláštní tím, že je navařen na přední
podélníky.

41A-11

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Dolní příčník předního konce: Popis

41A

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

110524

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního
konce

1,45

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
II - DÍL NA MÍSTĚ

119163

41A-12

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část předního podélníku: Popis

41A

Popisy a tloušťky prvků

I - NA LEVÉ STRANĚ

4

1

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední část př edního
podélníku

1,25

(2)

Držák pouzdra pro
upevněn í
p ř edního
rámu

2

(3)

Upevňovací pouzdro
předního rámu

1,2

(4)

Držák nosiče akumulátoru

1,45

(5)

Výz t u h a
u p e v n ě ní
převodovky

2,5

2 - DÍL NA MÍSTĚ
109559

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

Částečná výměna

- částečná výměna,
- úplná výměna..
Pro provedení částečné nebo úplné výměny navíc objednejte držák nosiče akumulátoru.

Poznámka:
Je nezbytné použít opravárenskou lavici.
1 - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

3

1
108610

UPOZORNĚNÍ
Při částečné výměně přední části předního podélníku a uzávěru podélníku musíte posunout linii
svaru na přední části předního podélníku před linii
uzávěru podélníku.

5
108605

41A-13

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část předního podélníku: Popis

41A

II - NA PRAVÉ STRANĚ

Úplná výměna

7
6

1

108609
109558

3 - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
Pro úplnou výměnu navíc objednejte:
- držák motoru,
- přední část podběhu předního kola.
1 - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1

9

108603

8

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.

2

3

Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

108606

41A-14

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část předního podélníku: Popis
Popisy a tloušťky prvků

41A

Úplná výměna

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední část př edního
podélníku

1,25

(2)

Držák pouzdra pro
upevněn í
p ř edního
rámu

2

(3)

Upevňovací pouzdro
předního rámu

1,2

(6)

Držák motoru

2,5

(7)

Přední část podběhu
předního kola

1,2

(8)

Držák tažného oka

2,5

(9)

Objímka tažného oka

-

108607

3 - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

2 - DÍL NA MÍSTĚ
Přední část pravého předního podélníku, úplná
výměna

108603
108608

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.

UPOZORNĚNÍ
Při částečné výměně přední části předního podélníku a uzávěru podélníku musíte posunout linii
svaru na přední části předního podélníku před linii
uzávěru podélníku.

Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

41A-15

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Uzávěr přední části předního podélníku: Obecný popis

41A

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

1

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

110553

Řez 1:
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Tato linie znázorňuje střed oblasti řezu, ve které lze
provést částečnou výměnu.
Tento postup umožňuje přístup dovnitř dutiny prvku
struktury pro rovnání.

III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
V daném případě se jedná o posunutí svaru z podélníku na jeho uzávěr.

Poznámka:
Pro částečnou výměnu dílů, které tvoří stejný prvek
struktury, musíte posunout linie svarů každého z
prvků.

109550

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci uzávěru
přední části předního podélníku.

Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

Poznámka:
Pro částečnou výměnu dílů, které tvoří stejný prvek
struktury, musíte posunout linie svarů každého z
prvků.
Pro demontáž podélníku (viz Přední podélník: Popis)
.

Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

41A-16

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Uzávěr přední části předního podélníku: Obecný popis

3

110554

Linie (3) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem SEFG.

41A-17

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Uzávěr přední části předního podélníku: Popis

41A

Popisy a tloušťky prvků

109550

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Závěrný
p rvek
předního upevňovacího
pouzdra

1,2

(2)

Přední závěrný prvek
předního podélníku

1,25

(3)

Držák hadice přední
brzdy

2

(4)

Držá k
nádobky

0,95

p o h l c o vací

II - DÍL NA MÍSTĚ

- částečná výměna,
- úplná výměna.

Částečná výměna

Částečná výměna se provádí v případě:
- rovnání přední části předního podélníku,
- výměny předního tažného oka,
- výměny předního upevňovacího pouzdra přední nápravy.
Úplná výměna se provádí v případě úplné výměny
přední části předního podélníku.
Pro provedení úplné výměny navíc objednejte přední
boční příčník.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

2
108590

3

4

1

108591

41A-18

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Uzávěr přední části předního podélníku: Popis
Úplná výměna

41A

Na pravé straně

108589

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.

Na levé straně

Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

108603

41A-19

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část předního podélníku: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje .

118877

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci střední
části předního podélníku.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

41A-20

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Držák nosiče akumulátoru: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

101415

Tento díl plní pouze funkci držáku akumulátoru. Je
svařen na strukturu vozidla.

41A-21

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Držák nosiče akumulátoru: Popis
SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

41A

DÍL NA MÍSTĚ

2

1

3
108612

Popisy a tloušťky prvků

108611

UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V BLÍZKOSTI

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Držák nosiče akumulátoru

1,45

(2)

Držák řídicí jednotky

0,95

(3)

Destička držáku matice

1,95

Poznámka:
Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.

108603

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

41A-22

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední držák předního rámu: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109560

Tento díl se skládá ze dvou prvků:
- pouzdro předního upevňovacího držáku předního
rámu (1) ,
- přední upevňovací prvek předního rámu (2) .

41A-23

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední držák předního rámu: Popis

41A

I - UMÍSTĚNÍ DÍLŮ
Na levé straně

2

1

109560

Pro provedení tohoto úkonu navíc objednejte přední
upevňovací pouzdro přední nápravy.

1
Poznámka:

2

Postup výměny mů že být proveden bez použití
opravárenské lavice. Zaměření souřadnic se provádí pomocí nového rámu, proto nesmí být
poškozena protilehlá strana.
Použití kontrolní lavice je nezbytné, pokud jsou obě
strany zasaženy nárazem.

108592

II - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI
Na levé straně

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední držák předního
rámu

3

(2)

Př e d n í
u p e vňovací
pouzdro předního rámu

1,2

108603

41A-24

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední držák předního rámu: Popis

41A

Umístěte: Nový rám a upevněte jej ve třech bodech.

Na pravé straně

- Upevněte držák rámu (1) na rám.
- Navařte držák rámu na uzávěr podélníku.
- Umístěte pouzdro (2) a navařte sestavu.

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.
III - POSTUP UMÍSTĚNÍ DÍLŮ

1
2
108592

41A-25

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Držák motoru: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110557

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci držáku
motoru.

41A-26

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Držák motoru: Popis

41A

Popisy a tloušťky prvků

5

1

4

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztužn á
deska
zavěšení pohonné skupiny

2,5

(2)

Držá k
z a věšení
pohonné skupiny

2,5

(3)

navařenými maticemi.

M10

(4)

Boční příčník předního
konce

1,2

(5)

Přední část podběhu
předního kola

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ
109553

Pro provedení tohoto úkonu navíc objednejte přední
část podběhu předního kola.

Poznámka:
Je nezbytné použít opravárenskou lavici.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

2
1

108613

3
108614

41A-27

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Držák motoru: Popis
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER
V BLÍZKOSTI
Na pravé straně

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

41A-28

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní upevňovací pouzdro předního rámu: Popis

41A

II - DÍL NA MÍSTĚ

A

109543

Poznámka:
Je nezbytné použít opravárenskou lavici.
108601

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
III - ZVLÁŠTNOSTI STYKŮ
Detail řezu A

3
2
1
108602
108593

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní
pouzdro
předního rámu

1,95

(2)

Výz t u h a
upevněn í
rámu

1,95

(3)

navařenými maticemi.

zadního
p ř edního

M12

41A-29

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední půlblok: Obecný popis
L90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací stolici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109546

Tento typ dílu je zvláštní tím, že kumuluje funkce
předního podélníku, podběhu předního kola, předního
bočního příčníku střední podlahy a bočního příčníku
předního konce a skládá se z několika plechů různé
tloušťky a typu.

41A-30

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední půlblok: Popis
I - NA LEVÉ STRANĚ

41A

Levý přední půlblok
Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.

Poznámka:
Je nezbytné použít opravárenskou lavici.
1 - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

109546

2
3

7

6
4
1

8

9

5

108600

41A-31

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední půlblok: Popis
Popisy a tloušťky prvků

3 - DÍL NA MÍSTĚ NA VOZIDLE

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední část př edního
podélníku

1,25

(2)

Podběh předního kola

1,5 - 2,5

(3)

Držák nosiče akumulátoru

0,95 - 1,45

(4)

Uzávěr podélníku

1,25

(5)

Boční příčník předního
konce

1,2

(6)

Zadní část př edního
podélníku

2

(7)

Výztuha zadní části
předního podélníku,

1,5

(8)

Zadní
u p e vňovací
pouzdro předního rámu

1,95

Přední boční příčník

1,2

(9)

41A

Částečná výměna

108594

Úplná výměna

2 - ZVLÁŠTNOST UZPŮSOBENÍ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
Pro provedení částečné výměny odvařte z nového dílu
zadní část (10) předního půlbloku.

108595

10

108597

41A-32

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední půlblok: Popis
II - NA PRAVÉ STRANĚ

41A

Pravý přední půlblok
Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.

Poznámka:
Je nezbytné použít opravárenskou lavici.
1 - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

109545

13

12

17
15

14

16

18

11

19
108599

41A-33

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední půlblok: Popis
Popisy a tloušťky prvků

41A

3 - DÍL NA MÍSTĚ NA VOZIDLE

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(11)

Přední část př edního
podélníku

1,25

(12)

Podběh předního kola

1,5 - 2,5

(13)

Přední část podběhu
předního kola

1,2

(14)

Uzávěr podélníku

1,25

(15)

Přední boční příčník

1,2

(16)

Zadní část př edního
podélníku

2

(17)

Držák motoru

2,5

(18)

Zadní
u p e vňovací
pouzdro předního rámu

1,95

(19)

Boční příčník předního
konce

1,2

Částečná výměna

108596

Poznámka:
2 - ZVLÁŠTNOST UZPŮSOBENÍ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ

Úplná výměna předního půlbloku je pro levou
stranu stejná.

Pro provedení částečné výměny odvařte z nového dílu
zadní část (10) předního půlbloku.

10

108598

41A-34

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední tažné oko: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné údaje ke specifickému spojení viz
MR 400, 40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

1
2

109087

Tento díl se skládá ze dvou prvků:
- držák objímky s vnitřním závitem (1) .
- objímka s vnitřním závitem uvnitř držáku (2) .
Tento díl je navařen uvnitř pravého předního podélníku. Může být vyměněn samostatně v případě stržení
závitu.
Oko se závitem je obsaženo v palubním vybavení vozidla.

41A-35

41A

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední tažné oko: Popis

41A

DÍL NA MÍSTĚ

109547

SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

108588

2
Poznámka:
Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.

UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V BLÍZKOSTI

1
109087

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Tažná objímka

-

(2)

Držák tažného oka

2,5

108604

41A-36

PŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední tažné oko: Popis

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

41A-37

41A

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

41B

111024

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního konce

(viz 41A, Přední dolní struktura, Dolní příčník
předního konce: Popis, strana 41A-12)

1,45

(2)

Střední držák předního čela

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(3)

Přední čelo

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(4)

Boční příčník

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(5)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(6)

Přední část podběhu předního
kola

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

1,2

(7)

Držák motoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

2,5

(8)

Podběh pravého předního kola

(viz 4 2 A, P řední horní struktura, P o d běh
předního kola: Popis, strana 42A-25)

1,2/2

41B-1

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

41B

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(9)

Držák předního tažného oka

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední tažné
oko: Popis, strana 41A-36)

2,5

(10)

Přední upevňovací pouzdro
předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,2

(11)

Přední držák předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

3

(12)

Uzávě r přední části předního
podélníku

(viz Uzávěr přední části předního podélníku:
Popis)

1,2

(13)

Přední část předního podélníku

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední část
předního podélníku: Popis, strana 41A-13)

1,25

(14)

Přední boční příčník střední
podlahy

(viz Přední boční příčník střední podlahy:
Popis)

0,95

(15)

Zadní upevňovací
předního rámu

(viz Zadní upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,95

(16)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

(17)

Držák nosiče akumulátoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
nosiče akumulátoru: Popis, strana 41A-22)

0,95/1,45

(18)

Podběh levého předního kola

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

1,2/2

(19)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(20)

Boční příčník předního konce

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(21)

Horní výztuha boku lapače
vzduchu

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Horní
výztuha boku lapače vzduchu: Popis, strana
42A-22)

1,2

(22)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

pouzdro

41B-2

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41B

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

41B-3

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41B

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

41B-4

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41B

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

41B-5

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41B

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

41B-6

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41B

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

41B-7

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41B

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

41B-8

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41B

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

41B-9

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41B

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

41B-10

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Obecný popis

41B

L90
II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

4
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110541

Tato linie řezu (4) určuje možnost částečné výměny
boční části střední podlahy.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

110540

Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci boční
části střední podlahy.

41B-11

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Obecný popis
L90

4

110542

Linie svaru (4) na nákresu znázorňují výměnu přední
nebo zadní části a svaření v posunutém řezu se
zátkovými svary s pravidelným intervalem.

41B-12

41B

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Popis

41B

Popisy a tloušťky prvků

3

2
5

4

1
109549

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- úplná výměna,
- výměna přední části,
- výměna zadní části.
Pro úplnou výměnu navíc objednejte:
- vnější zadní upevňovací pouzdro předního sedadla
(3) ,
- přední příčník pod předním sedadlem (2) ,
- výztužný prvek střední podlahy (4) ,
- výztuhu výztužného prvku střední podlahy (5)
(výhradně na levé straně).
Pro výměnu přední části navíc objednejte:
- přední příčník pod předním sedadlem (2) ,
- výztužný prvek střední podlahy (4) ,
- výztuhu výztužného prvku střední podlahy (5)
(výhradně na levé straně).
Pro výměnu zadní části navíc objednejte:
- přední příčník pod předním sedadlem (2) ,
- vnější zadní upevňovací pouzdro předního sedadla
(3) .

41B-13

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Bočn í část
podlahy

stř ední

0,65

(2)

Př ední příčník pod
předním sedadlem

1,95

(3)

Vnější
zadní
upevňovací pouzdro
předního sedadla

1,2

(4)

Výz t u h a
podlahy

s t ř ední

2,5

(5)

Výztuha výztužného
prvku střední podlahy
(výhradně
na levé
straně)

2

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Popis

41B

I - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

108713

Přední částečná výměna

Zadní částečná výměna

109082

41B-14

108711

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Popis
II - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU

41B

Spojení:
- zátkovými svary MAG s roztečí 40 mm.

Přední částečná výměna
Poznámka:
Pokud nelze některé bodové svary provést
bodovačkou, mohou být nahrazeny zátkovými
svary.
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI
40

109086

Styk:
- překrytím bez shlazení.
Spojení:
- zátkovými svary MAG s roztečí 40 mm.
Zadní částečná výměna

109122

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.
40

109085

Styk:
- překrytím bez shlazení.

41B-15

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část střední podlahy: Popis
IV - ZVLÁŠTNOSTI STYKU

41B

Zadní částečná výměna

Přední částečná výměna

B

A

108711

109428

Detail styku B

Detail styku A
3

1

4

2

108709

108710

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Bočn í část
podlahy

2,5

(2)

Střední podélník

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

(3)

Výz t u h a
podlahy

(4)

Výztuha výztužného
prvku (výhradně na
levé straně)

s třední

2

41B-16

Tloušťka
(mm)
stř ední

0,65
1,95

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední boční příčník střední podlahy: Obecný popis

41B

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

1

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Pro úplnou výměnu je nezbytné použít rovnací
lavici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR400,
40A, Obecné údaje.

110599

Linie (1) na nákresu znázorňuje oblast řezu, ve které
lze provést částečnou výměnu.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

110598

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
předního bočního příčníku střední podlahy.

41B-17

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední boční příčník střední podlahy: Obecný popis

3

110600

Linie (3) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem SEFG.

41B-18

41B

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední příčník pod předním sedadlem: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110507

Tento díl je základního typu, jeho funkcí je upevnit
přední sedadlo v přední části a vyztužit karoserii v
případě bočního nárazu.

41B-19

41B

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední příčník pod předním sedadlem: Popis
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

41B

Umístění předního příčníku pod předním sedadlem

109643
118876

Poznámka:
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední př íč ník pod
předním sedadlem

1,2

Dodržujte výše uvedené rozměry.
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ V
BLÍZKOSTI SVAŘOVANÉ OBLASTI

II - DÍL NA MÍSTĚ

109122

117585

41B-20

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední příčník pod předním sedadlem: Popis

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

41B-21

41B

STŘEDNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Vnější zadní upevňovací pouzdro předního sedadla: Popis
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

41B

Umístění vnějšího pouzdra zadního upevnění
předního sedadla

110544

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Vnější
zadní
upevňovací pouzdro
předního sedadla

1,2

109643

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ V
BLÍZKOSTI SVAŘOVANÉ OBLASTI

II - DÍL NA MÍSTĚ

109122

DŮLEŽITÉ

117586

Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

41B-22

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41C

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

41C-1

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41C

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

41C-2

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41C

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

41C-3

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

41C

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

41C-4

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41C

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

41C-5

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41C

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

41C-6

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41C

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

41C-7

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41C

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

41C-8

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis

41C

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- výměna přední části,
- částečná výměna pod dveřmi,
- výměna zadní části,
- úplná výměna.

Poznámka:
Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.

Popis a tloušťka prvku
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Práh karoserie

0,95

109561

I - DÍL NA MÍSTĚ

Částečná výměna přední části

108703

41C-9

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis

41C

Částečná výměna pod dveřmi

109429

41C-10

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis

41C

Částečná výměna zadní části

108702

41C-11

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis

41C

Úplná výměna

108701

41C-12

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis

41C

II - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU
Umístění řezů

109574

Detail řezu B
Poznámka:
Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.
Detail řezu A

108708

108707

41C-13

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý práh karoserie: Popis
Detail řezu C

41C

Zvláštnost zadní oblasti

108688

Detail řezu D

108686

Poznámka:
Abyste nepoškodili vnitřní výztuhu středního sloupku, proveďte řez na výše uvedeném rozměru.

41C-14

117638

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý uzávěr prahu karoserie: Popis

41C

L90
I - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna přední části

109430

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

108694

- částečná výměna přední části,
Částečná výměna zadní části

- částečná výměna zadní části,
- úplná výměna.

Poznámka:
Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.
Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Uzávěr prahu karoserie

1,3

(2)

Držák opěrky pro zvedák

1,9

108693

41C-15

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý uzávěr prahu karoserie: Popis

41C

L90
Úplná výměna

108695

41C-16

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý uzávěr prahu karoserie: Popis

41C

L90
II - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU
Umístění řezů

109570

Poznámka:
Polohy řezů (A) vyznačené v postupu se mohou
měnit podle stupně nárazu.

41C-17

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý uzávěr prahu karoserie: Popis

41C

F90 nebo K90
DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna přední části

117661

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

117641

- částečná výměna přední části,
Částečná výměna střední části

- částečná výměna střední části,
- částečná výměna zadní části,
- úplná výměna.

Poznámka:
Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.
Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Uzávěr prahu karoserie

1,3

(2)

Držák opěrky pro zvedák

1,9

(3)

Výztuha levého prahu

2,0

117640

41C-18

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Celý uzávěr prahu karoserie: Popis
F90 nebo K90
Částečná výměna zadní části

117642

Úplná výměna

117639

41C-19

41C

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Výztuha prahu karoserie: Obecný popis

41C

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

108694

109430

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci výztuhy
prahu karoserie a není spojen se žádným jiným dílem.

41C-20

108693

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Výztuha prahu karoserie: Popis

41C

Poznámka:
L90

Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.
Popis a tloušťka prvku
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Uzávěr prahu karoserie

1,2

I - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna přední části
109555

F90 nebo K90

108692

117490

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- výměna přední části,
- výměna zadní části,
- úplná výměna.

41C-21

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Výztuha prahu karoserie: Popis

41C

Částečná výměna zadní části

108691

Úplná výměna

109824

41C-22

BOČNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Výztuha prahu karoserie: Popis

41C

II - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU
Umístění řezů

109576

Poznámka:
Polohy řezů (A) vyznačené v postupu se mohou
měnit podle stupně nárazu.

41C-23

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41D

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

41D-1

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41D

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

41D-2

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41D

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

41D-3

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

41D

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

41D-4

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

L90

110026

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Zadní držák dvojitého těsnění

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(3)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(4)

zadním podélníkem,

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
podélník: Popis, strana 41D-40)

1,5

(5)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(6)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(7)

Držák upevnění výfuku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

41D-5

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,7

(9)

Výztuha upevnění rezervního kola

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

1,2

(10)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,95/1,15

(11)

Boční uzávěr zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

0,65

(12)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

0,95/3

(13)

Zadní opěrná deska

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
opěrná deska: Popis, strana 44A-29)

0,80/0,95

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,95/1,15

(15)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

-

41D-6

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

K90

118329

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz Přední příčník přední části zadní
podlahy: Popis)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

41D-7

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

41D-8

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

F90

119953

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

41D-9

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

41D

F90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

41D-10

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41D

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

41D-11

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41D

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

41D-12

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41D

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

41D-13

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

41D

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

41D-14

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Příčník pro zadržení zavazadel: Demontáž a zpětná montáž

41D

L90
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
šrouby
u p e v nění
příčníku pro uchycení
zavazadel na karoserii

21 Nm

109666

109123

a Příčník pro uchycení zavazadel je demontovatelný
prvek konstrukce.

a Na každé straně karoserie vyšroubujte šrouby (1)
upevnění příčníku pro uchycení zavazadel.

DEMONTÁŽ

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

a Vyjměte zadní lavici (viz 76A, Výztuhy a kluznice
zadních sedadel, Celé zadní sedadlo: Demontáž
a zpětná montáž).

a Utáhněte předepsaným
m o m e n t e m šrouby
upevnění příčníku pro uchycení zavazadel na karoserii (21 Nm).
II - KONEČNÁ ETAPA
a Nasaďte zadní lavici (viz 76A, Výztuhy a kluznice
zadních sedadel, Celé zadní sedadlo: Demontáž
a zpětná montáž).

41D-15

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Obecný popis

41D

UPOZORNĚNÍ

Poznámka:

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110648

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci přední
části zadní podlahy.

41D-16

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Obecný popis

41D

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU

110649

Řez 1:
Tato linie znázorňuje oblast řezu, ve které lze provést
částečnou výměnu.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

41D-17

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Obecný popis

41D

110650

Linie (2) na nákresu znázorňuje svaření v posunutém
řezu se zátkovými svary v pravidelném intervalu.

41D-18

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Popis

41D

L90

4
5
2
3

4

5
3
2
1

6

109665

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(4)

Vnitřn í
upevněn í
sedačky

výztuha
d ě tské

2

Pro tento úkon objednejte navíc nýtovací kolík s obj. č.:
77 03 047 685.

(5)

Vnější
upevněn í
sedačky

výztuha
d ě tské

1,95

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

(6)

Přední příčník přední
části zadní podlahy

- částečná výměna.
- úplná výměna.
Úplná výměna není v postupu popsána.

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Př ední
podlahy

(2)

Boční výztuha přední
části zadní podlahy

1,8

(3)

Upevňova c í
d ržák
opěr a d l a
zadního
sedadla

0,95

část

zadní

0,65

41D-19

1,2

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Popis

41D

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna

109120

109670

Styk se provede překrytím dílů, spojení se provede
zátkovými svary MAG s roztečí 30 mm.
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

UPOZORNĚNÍ
- Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte
ukostření kabelů umístěná v blízkosti svařované
oblasti.
- Uko s t ření svařovacího agregátu musí
umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

109122

41D-20

být

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Popis

41D

L90
IV - KÓTA UMÍSTĚNÍ
Kóty umístění držáků zadního sedadla

412

175
410

175

225

130
75

110164

Kóty umístění úchytů Isofix (volitelný doplněk)
353
157

109829

41D-21

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Popis

41D

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední část
podlahy

(2)

Boční výztuha přední
části zadní podlahy

zadní

0,65

1,8

II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna

117787

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117674

118926

41D-22

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část zadní podlahy: Popis

41D

F90 nebo K90
Úplná výměna

117605

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

117582

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

109122

41D-23

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Přední část dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná montáž

41D

F90
Na levé straně
Utahovací momentym
šrouby (4) levé přední
části dvojité podlahy
vzadu

8 Nm

šrouby (3) levé přední
části dvojité podlahy
vzadu

21 Nm

šrouby (2) pravé přední
části dvojité podlahy
vzadu

8 Nm

šrouby (1) pravé přední
části dvojité podlahy
vzadu

21 Nm

120320

a Demontujte:
- šrouby (3) M8 levé přední části dvojité podlahy
vzadu.

DEMONTÁŽ

- šrouby (4) M6 levé přední části dvojité podlahy
vzadu.
- levou přední část dvojité podlahy vzadu.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Sejměte dělicí přepážku (viz O d dělovací prvky:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitřní
příslušenství).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Na levé straně
a Namontujte zpět levou přední část dvojité podlahy
vzadu.

Na pravé straně

a Utáhněte na předepsaný moment:
- š rouby (4) levé přední části dvojité podlahy
vzadu (8 Nm) ,
- š rouby (3) levé přední části dvojité podlahy
vzadu (21 Nm).
2 - Pravá strana
a Namontujte zpět pravou přední část dvojité podlahy
vzadu.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- š rouby (2) pravé přední části dvojité podlahy
vzadu (8 Nm) ,

120319

a Demontujte:

- š rouby (1) pravé přední části dvojité podlahy
vzadu (21 Nm).

- šrouby (1) M8 pravé přední části dvojité podlahy
vzadu.
- šrouby (2) M6 pravé přední části dvojité podlahy
vzadu.
- pravou přední část dvojité zadní podlahy.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
a Namontujte dělicí přepážku (viz Oddělovací prvky:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitřní
příslušenství).

41D-24

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Obecný popis

41D

UPOZORNĚNÍ

Poznámka:

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110645

Tento díl je zvláštní tím, že kumuluje funkce zadní části
zadní podlahy a uložení rezervního kola.

41D-25

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Obecný popis

41D

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU

1

110646

Řez 1:
Tato linie znázorňuje oblast řezu, ve které lze provést
částečnou výměnu.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

41D-26

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Obecný popis

41D

2

110647

Linie (2) na nákresu znázorňuje svaření v posunutém
řezu se zátkovými svary v pravidelném intervalu.

41D-27

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Popis

41D

L90
Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- úplná výměna,
- částečná výměna.
Pro úplnou výměnu navíc objednejte výztuhu upevnění
rezervního kola (2) .

2

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
Popisy a tloušťky prvků

1

109664

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Z a d n í část
podlahy

zadní

0,7

(2)

Výz t u h a
u p e v n ě ní
rezervního kola

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ

Úplná výměna

109340

41D-28

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Popis

41D

L90
Částečná výměna

109338

Styk se provede překrytím dílů, spojení se provede
zátkovými svary s roztečí 30 mm.
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

109120

109122

41D-29

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Popis
L90

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

41D-30

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Popis

41D

F90 nebo K90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

117788

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

117607

- úplná výměna,

Částečná výměna

- částečná výměna.

I - SLOŽENÍ NÁHRADNÍHO DÍLU

118927

117608

Linie řezu se liší podle bočního nárazu a jeho síly
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní část
podlahy

zadní

0,8

(2)

Boční výztuha zadní
podlahy

1,2

41D-31

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní část zadní podlahy: Popis
F90 nebo K90
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

109122

117582

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

41D-32

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Sestava zadního podélníku: Popis

41D

L90

109661

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(4)

Zadní upevňovací úhelník výztuhy upevnění
zadní nápravy

2,5

(5)

Výztuha upevnění palivové nádrže

1,2

(6)

Opěra zadní závěsné
pružiny

2

(7)

Upevňovací pouzdro
zadní nápravy

3,5

(8)

zadním
příčníkem,

1,9

b očním

Poznámka:
II - DÍL NA MÍSTĚ

Je nezbytné použít opravárenskou lavici.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1

2

3

6
5
109342

7
4

Poznámka:

8

Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.

109355

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní podélník

1,45

(2)

Výztuha rozpěry

2

(3)

Objímka rozpěry

M10

41D-33

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Sestava zadního podélníku: Popis

41D

L90
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

Detail styku A

109347

109122

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.
IV - ZVLÁŠTNOSTI STYKU
Styk A

A

109342

41D-34

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Sestava zadního podélníku: Popis

41D

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

zadním podélníkem,

1,5

(2)

Spojova c í
p rvek
příčn í k u
zadního
konce

1,5

(3)

Opěr n á
pružiny
zavěšení

2

(4)

Zadní uchycení výfuku

výztuha
zadního

2,5

II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna
118143

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.
Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117610

117609

41D-35

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Sestava zadního podélníku: Popis

41D

F90 nebo K90
Částečná výměna
UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

117663

Řez A

109122

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.
117662

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.

41D-36

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní podélník: Obecný popis

41D

L90

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Je nezbytné použít rovnací lavici.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110651

41D-37

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní podélník: Obecný popis

41D

L90
II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU

110652

Řez 1:
Tato linie znázorňuje oblast řezu, ve které lze provést
částečnou výměnu.
Tento postup může umožnit přístup dovnitř dutiny prvku struktury pro rovnání.

III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

41D-38

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní podélník: Obecný popis

41D

L90

110653

Linie (2) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem MAG.

41D-39

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní podélník: Popis

41D

L90
Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- Úplná výměna

Poznámka:

Označe
ní

Popis

(8)

Spojova c í
krytu prahu

(9)

Opěrka
pružiny

p r vek

Typ

Tlouš
ťka (v
mm)

-

1,2

HLE

2

Je nezbytné použít opravárenskou lavici.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1
2
3

9

4

8

6

5

7
107406

Označe
ní

Popis

Typ

Tlouš
ťka (v
mm)

(1)

Výztuha
oka

HLE

2

(2)

Střední výztuha

HLE

1,5

(3)

Vnitř n í
výztuha
upevně ní zadní
nápravy

HLE

2,8

(4)

Zadní podélník

HLE

1,5

(5)

Spojova c í
krytu prahu

p rvek

HLE

1,5

(6)

Vnější
v ý ztuha
upevně ní zadní
nápravy

HLE

2,8

(7)

Výz t u h a
prahu

THLE

1,8

vazného

k r ytu

41D-40

závěsné

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní podélník: Popis

41D

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

108994

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách musí být
bodové svary vyměňovaného dílu provedeny na
stejném místě, jako byly původně, aby byly zachovány mechanické charakteristiky spoje.

108676

41D-41

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední příčník zadní podlahy: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109660

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
středního příčníku zadní podlahy.

41D-42

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední příčník zadní podlahy:Popis

41D

L90
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(3)

Výz t u h a
upevněn í
nádrže

(4)

Držák spony brzdového potrubí

1,95

(5)

Výztuha upevnění palivové nádrže

1,2

zadního
p a l i v ové

1,5

UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V BLÍZKOSTI
109660

Pro výměnu tohoto dílu objednejte navíc dva nýtovací
kolíky s obj. č.: 77 03 047 685.
SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

2

1

109122

3
UPOZORNĚNÍ

4

5
109344

Popisy a tloušťky prvků

- Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte
ukostření kabelů umístěná v blízkosti svařované
oblasti.
- Uko s t ření svařovacího agregátu musí
umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střední příčník zadní
podlahy

1,2

(2)

Upevňovací prvek kompenzátoru brzdného
tlaku

1,95

41D-43

být

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední příčník zadní podlahy:Popis
L90
ZVLÁŠTNOSTI STYKU
Styk A

A

109345

Detail styku A

109347

Proveďte zátkové svary MAG namísto původních
bodových svarů SER.

41D-44

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední příčník zadní podlahy:Popis

41D

F90 nebo K90
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(3)

Kloubový závě s koše
na rezervní kolo

2

(4)

Držák regulátoru brzdného tlaku

1,5

(5)

Rohový
p ažník
předního uchycení
sedadla třetí řady

2

II - DÍL NA MÍSTĚ

118144

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117612

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
117611

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střední příčník zadní
podlahy

1,2

(2)

Držák spony brzdového potrubí

1,95

41D-45

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Střední příčník zadní podlahy:Popis
F90 nebo K90
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

109122

117583

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

41D-46

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní příčník zadní podlahy: Obecný popis
F90 nebo K90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

118142

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci výztuhy
zadního příčníku pod sedadlem třetí řady.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

41D-47

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní příčník zadní podlahy: Popis

41D

F90 nebo K90
II - DÍL NA MÍSTĚ

118142
117613

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
DŮLEŽITÉ

U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117614

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní př íčník pod
sedadlem třetí řady

1,8

(2)

Rohový
p a ž ník
středního uchycení
sedadla třetí řady

2

41D-48

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní tažné oko: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné údaje ke specifickému spojení viz:
(MR 400, 40A, Obecné údaje).
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110525

Tento díl je zvláštní tím, že má na svém držáku
navařen « drát » .

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

41D-49

41D

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Zadní tažné oko: Popis

41D

F90 nebo K90
II - DÍL NA MÍSTĚ

118149
118658

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117615

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výz t u h a
zadního
tažného oka

3

(2)

Zadní tažné oko

14

41D-50

ZADNÍ DOLNÍ STRUKTURA
Nosník zadního upevnění palivové nádrže: Obecný popis
F90 nebo K90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje .

118878

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci zadního
úchytného příčníku palivové nádrže.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

41D-51

41D

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

42A

111024

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního konce

(viz 41A, Přední dolní struktura, Dolní příčník
předního konce: Popis, strana 41A-12)

1,45

(2)

Střední držák předního čela

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(3)

Přední čelo

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(4)

Boční příčník

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(5)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(6)

Přední část podběhu předního
kola

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

1,2

(7)

Držák motoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

2,5

(8)

Podběh pravého předního kola

(viz 4 2 A, P řední horní struktura, P o d běh
předního kola: Popis, strana 42A-25)

1,2/2

42A-1

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část struktury vozidla: Popis

42A

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(9)

Držák předního tažného oka

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední tažné
oko: Popis, strana 41A-36)

2,5

(10)

Přední upevňovací pouzdro
předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,2

(11)

Přední držák předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

3

(12)

Uzávě r přední části předního
podélníku

(viz Uzávěr přední části předního podélníku:
Popis)

1,2

(13)

Přední část předního podélníku

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední část
předního podélníku: Popis, strana 41A-13)

1,25

(14)

Přední boční příčník střední
podlahy

(viz Přední boční příčník střední podlahy:
Popis)

0,95

(15)

Zadní upevňovací
předního rámu

(viz Zadní upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,95

(16)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

(17)

Držák nosiče akumulátoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
nosiče akumulátoru: Popis, strana 41A-22)

0,95/1,45

(18)

Podběh levého předního kola

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

1,2/2

(19)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(20)

Boční příčník předního konce

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(21)

Horní výztuha boku lapače
vzduchu

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Horní
výztuha boku lapače vzduchu: Popis, strana
42A-22)

1,2

(22)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

pouzdro

42A-2

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

42A

F90 nebo K90

119952

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

stř ední části

42A-3

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

42A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(12)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(13)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(14)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(15)

Postranice přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

0,95

(16)

Rám zadní vysunuté podlahy

(viz Rám nástavce podlahy: Popis)

0,95

pouzdro

F90

42A-4

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

42A

L90

118642

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník čelní příčky: Popis, strana 42A45)

1,6

(2)

Čelní příčka

(viz 42A, Přední horní struktura, Čelní
příčka: Popis, strana 42A-40)

0,65/2

(3)

Příčka topení

(viz 42A, Přední horní struktura, Příčka
topení: Popis, strana 42A-27)

0,95/1,45

(4)

Dolní příčník rámu okna

(viz 42A, Přední horní struktura, Dolní
příčník rámu okna: Popis, strana 42A31)

0,65

(5)

Střední část předního podélníku

(viz Střední část předního podélníku:
Popis)

1,95

(6)

Výztuha střední části předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2,5

42A-5

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední část struktury vozidla: Popis

42A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(7)

Výztuha proti nárazu
předního podélníku

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

2

(8)

Boční část střední podlahy

(viz 41B, Střední dolní struktura, Boční
část střední podlahy: Popis, strana
41B-13)

0,65

(9)

Vnější zadní upevňovací
předního sedadla

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Vnějš í zadní upevňovací pouzdro
předního sedadla: Popis, strana 41B22)

1,2

(10)

Přední příčník pod předním sedadlem

(viz 4 1 B , Střední dolní struktura,
Přední příčník pod předním sedadlem:
Popis, strana 41B-20)

1,2

(11)

Kr yt přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,2

(12)

Držák upevnění opěradla sedadla druhé
řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(13)

Přídržný pr vek pro případ nárazu pod
sedadlem druhé řady

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,95

(14)

Přední část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

0,65

(15)

Boční výztuha přední části zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední
část zadní podlahy: Popis, strana 41D19)

1,8

(16)

Celý uzávěr prahu karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
uzávěr prahu karoserie: Popis, strana
41C-15)

1,2

(17)

Boční výztuha čelní příčky

(viz 42A, Přední horní struktura, Boční
výztuha čelní příčky: Popis, strana 42A43)

1,2

stř ední části

pouzdro

42A-6

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

42A

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

42A-7

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

42A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

42A-8

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

42A

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

42A-9

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

42A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

42A-10

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Obecný popis

42A

III - SEŘÍZENÍ
UPOZORNĚNÍ
Poznámka:

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Přední blatník je předposlední prvek umístěný na
karoserii v pořadí montáže demontovatelných prvků
ve výrobním závodě.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Pro provedení jejího konečného seřízení správně
umístěte všechny ostatní prvky včetně nárazníku
a světlometů, aby byly správně umístěny.
Jsou určeny dvě hlavní oblasti seřízení:

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

- seřízení zadní oblasti,
- seřízení přední oblasti.

109648

Tento díl je základního typu, je z oceli, přišroubovaný
a nese blikač předního blatníku.
II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Poznámka:
Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.
Pro demontáž nebo výměnu předního blatníku demontujte:
- přední nárazník,
- kryt podběhu předního kola.

42A-11

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Obecný popis

42A

1 - Seřízení zadní oblasti:

3

109567

Seřiďte zákryt a srovnání
prostřednictvím upevnění (3) .

spředními dveřmi

42A-12

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Obecný popis

42A

2 - Seřízení přední oblasti:

109567

Seřiďte zákryt předního blatníku prostřednictvím
upevnění (12) .
Seřízení vý šky blatníku je umožněno pouze se
seřízením kapoty.

42A-13

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Popis

42A

I - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- blikač předního blatníku,

Demontáž a zpětná montáž nevykazují zvláštní obtíže,
v postupu jsou uvedeny pouze možnosti seřízení a
seznam dílů, které mají být demontovány.

- ozdobný kryt sloupku předního okna,

Pro informace k demontáži těchto dílů přejděte na kapitolu s názvem podle příslušného dílu.

- částečně přední nárazník,

Pro přístup k upevněním předního blatníku nejdříve
demontujte:

- světlomet.

- masku chladiče,

Utahovací moment: upevňovací šroub předního blatníku (8 N.m).

- vložku podběhu kola,

A

D
C1

C

B

109567

42A-14

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Popis
II - ZÁKLADNÍ SEŘÍZENÍ
Zvláštnost seřízení předního blatníku

4
3
5
7
6

2

109827

Pro hodnoty vůlí přejděte na část 01C, Charakteristiky karoserií vozidel, Vzhledové vůle).
Dodržte následující pořadí seřízení:
1 - Seřízení blatníku a dveří:
Zajistěte vůle a zákryt oblastí (2) a (3) (šroub (C) a matice (D) ).
Zkontrolujte seřízení a zajistěte oblast.
2 - Seřízení blatníku a kapoty
Zajistěte zákryt a pravidelnou vůli oblastí (4) a (5)
(šrouby (A) ), v případě potřeby upravte seřízení kapoty.
Zkontrolujte seřízení a zajistěte oblast.
3 - Seřízení blatníku a světlometu
Namontujte světlomet.
Zajistěte zákryt a pravidelnou vůli oblasti (6) a (7) (vis
(B) ). V případě potřeby upravte seřízení světlometu.
Zkontrolujte seřízení a zajistěte oblast.

42A-15

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž

Utahovací momentym
šrouby (1)

8 Nm

šrouby (2)

8 Nm

šrouby (3)

8 Nm

- matici (4)

8 Nm

109648

a Přední blatník je demontovatelným prvkem ocelové
karoserie.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Demontujte:
- boční těsnicí díl větrací mřížky,
- štít podběhu předního kola (viz Kryt podběhu
předního kola: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 55A, Vnější ochranné prvky),
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- světlomet (viz Halogenový světlomet: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 80B, Přední světlomet).

42A-16

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž

42A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

109567

a Demontujte:

a Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby (1) (8 Nm) ,

- šrouby předního blatníku,

- šrouby (2) (8 Nm) ,
- matici (4) předního blatníku,

- šrouby (3) (8 Nm) ,

- přední blatník.

- matici (4) (8 Nm).
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Namontujte zpět:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),

I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
a Namontujte zpět:
- přední blatník,

- štít podběhu předního kola (viz Kryt podběhu
předního kola: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 55A, Vnější ochranné prvky),

- šrouby předního blatníku,

- boční těsnicí díl větrací mřížky,

- matici (4) ,
- světlomet (viz Halogenový světlomet: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 80B, Přední světlomet).
a Seřiďte vzhledové vůle předního blatníku (viz
Přední blatník: Seřízení) .

42A-17

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední horní příčník: Obecný popis
L90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné údaje ke specifickému spojení viz:
(MR 400, 40A, Obecné údaje).

109654

Tento díl je zvláštní tím, že kumuluje dvě funkce:
- předního horního příčníku,
- držák předního světlometu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

Poznámka:
Při svařování tohoto dílu musíte provést provizor ní
montáž kapoty, světlometů a masky chladiče,
protože přední horní příčník určuje seřízení těchto
prvků.

42A-18

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední čelo: Popis

42A

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(4)

Střední držák horního
příčníku předního čela

1,5

(5)

Levý drž ák horního
příčníku předního čela

1,2

I - DÍL NA MÍSTĚ

109654

Poznámka:
Doporučuje se použít kontrolní přípravek (car
1736).

SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1

2
3

109446

4

Poznámka:

5

Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.
109445

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Horní příčník předního
čela

0,95

(2)

Výz t u h a
zámku

u p e v n ě ní

1,22

(3)

Pravý držák horního
příčníku předního čela

1,2

42A-19

Všechny bodové svary se provedou jako při
původní montáži.

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední čelo: Popis
II - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI
Na levé straně

108603

Na pravé straně

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

42A-20

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní výztuha boku lapače vzduchu: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110380

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci horní
výztuhy boku lapače vzduchu.

42A-21

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní výztuha boku lapače vzduchu: Popis

42A

II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna

1

110380

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:

109443

- částečná výměna,
Úplná výměna

- úplná výměna.

Poznámka:
Polohy řezů vyznačené v postupu se mohou měnit
podle stupně nárazu.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
Popis a tloušťka prvku
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztuha boku lapače
vzduchu

0,95

109444

42A-22

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní výztuha boku lapače vzduchu: Popis
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

42A

IV - ZVLÁŠTNOSTI STYKU
Styk A

Na levé straně

A

109444
108603

Detail styku A
Na pravé straně

109442

UPOZORNĚNÍ

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

42A-23

Při částečné výměně výztuhy boku lapače vzduchu
a výztužného plechu předního sloupku musíte
posunout linii svaru na výztuze boku lapače vzduchu před linii výztužného plechu předního sloupku.

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Podběh předního kola: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109830

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci podběhu
předního kola.

42A-24

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Podběh předního kola: Popis

42A

II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

109830

Výměna tohoto dílu se provádí jediným způsobem:
- Úplná výměna
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1

109431

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI
Na levé straně

2

109433

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Kupole tlumiče

2,5

(2)

Rám kupole tlumiče

1,2

108603

42A-25

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Podběh předního kola: Popis
Na pravé straně

42A

Detail styku A

109432

108604

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.
IV - ZVLÁŠTNOSTI STYKU
Styk A

A

109431

42A-26

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčka topení: Popis

42A

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(3)

Výz t u h a
stěrače

u p e v n ě ní

1,45

(4)

Střední výztuha dolního př íčníku rámu
okna

0,95

II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna
109656

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

109440

Úplná výměna

109441

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Příčka topení

0,95

(2)

Upevňovací
stěrače

mů stek

1,5
109439

42A-27

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčka topení: Popis

42A

Vnitřní část vozidla

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI
Na levé straně

109122

UPOZORNĚNÍ
108603

Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.

Na pravé straně

Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.
IV - ZVLÁŠTNOSTI STYKU
Styk A

108604

109440

42A-28

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčka topení: Popis
Detail styku A

109438

42A-29

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník rámu okna: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109657

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci dolního
příčníku rámu okna.

42A-30

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník rámu okna: Popis

109657

Výměna tohoto dílu se provádí jediným způsobem:
- úplná výměna.
I - SLOŽENÍ NÁHRADNÍHO DÍLU

109437

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní
okna

rámu

0,65

(2)

Upevňovací mů stek
palubní desky

0,95

(3)

Levá výztuha kloubu
kapoty

2,5

(4)

Pravá výztuha kloubu
kapoty

2,5

příčník

42A-31

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník rámu okna: Popis

42A

II - DÍL NA MÍSTĚ

109436

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
III - ZVLÁŠTNOST UZPŮSOBENÍ NÁHRADNÍHO
DÍLU
Montáž nýtovacích kolíků

42A-32

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník rámu okna: Popis

42A

109436

IV - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

108603

42A-33

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčník palubní desky: Demontáž a zpětná montáž

42A

Potřebný materiál
diagnostický přístroj

Utahovací momentym
upevňovací šrouby plechu příčníku palubní
desky

21 Nm

šrouby sloupku řízení

21 Nm

úchyty vzpěry příčníku
palubní desky

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Zablokujte ř ídicí jednotku airbagů
diagnostický přístroj.

117093

pomocí

a Odpojte akumulátor (viz MR 388 Mechanické díly,
80A, Akumulátor, Akumulátor: Demontáž
a zpětná montáž),

a Odepněte:
- kabelový svazek upevněný na vzpěře v místě (1)
- kabelový svazek na rozvodné skříni v místě (2) .
a Odepněte:

a Demontujte:

- kabelový svazek upevněný na vzpěře v místě (3)

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) ,
- přední rozvodný vzduchovod (viz MR 388 Mechanické díly, 61A, Topení, Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž),

42A-34

- konektor (4) startovacího spínače z jeho držáku.

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčník palubní desky: Demontáž a zpětná montáž

42A

K9K

108102

a Demontujte:
24757

- obě horní upevňovací matice (7) vzpěry,

a Demontujte:

- oba spodní upevňovací (8) šrouby vzpěry,

- upevňovací šroub (5) držáku relé topných odporů,
- držák relé topných odporů,

- vzpěru.
a Odpojte:

a Odpojte konektor (6) bloku topných odporů.

- konektor ovládacího panelu klimatizace.
- konektor kabinové ventilační jednotky.
- konektor odporové skříňky ventilační jednotky kabiny.

a Nazdvihněte kobercovou krytinu, abyste získali
přístup k upevňovacímu šroubu vzpěry.
a Před demontáží vyznačte pozici vzpěry na karoserii
.

108914

a Demontujte upevňovací šrouby (9) sloupku řízení.

42A-35

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčník palubní desky: Demontáž a zpětná montáž

42A

II - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- kabelový svazek příčníku palubní desky,
- upevňovací šrouby bloku rozvaděče vzduchu,
- upevňovací šrouby sloupku řízení,
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby sloupku
řízení (21 Nm).
a Připojte zpět:
- konektor odporové skříňky ventilační jednotky kabiny,
- konektor kabinové ventilační jednotky,

108098

- konektor ovládacího panelu klimatizace.

a Demontujte:
- upevňovací šrouby (10) bloku rozvaděče vzduchu,
- kabelový svazek příčníku palubní desky.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

117092
108100

a Namontujte zpět:

a Před demontáží označte pozici příčníku palubní
desky na karoserii.

- vzpěru, přičemž úchyt (12) vzpěry zasuňte do otvoru (13) rozvodné skříně,

a Vyšroubujte upevňovací šrouby (11) příčníku palubní desky na každé straně vozidla.

- oba spodní upevňovací šrouby vzpěry, přičemž
respektujte značky vytvořené před demontáží,
- obě upevňovací matice horního upevnění vzpěry.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

a Utáhněte na předepsaný moment úchyty vzpěry
příčníku palubní desky (21 Nm).

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

a Umístěte zpět kobercovou krytinu podlahy.

a Namontujte zpět upevňovací šrouby příčníku palubní desky na každé straně vozidla, přičemž respektujte značky vytvořené před demontáží.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby plechu příčníku palubní desky (21 Nm).

K9K
a Připojte zpět konektor bloku topných odporů.
a Namontujte zpět:

42A-36

- držák relé topných odporů,

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Příčník palubní desky: Demontáž a zpětná montáž
- upevňovací šroub držáku relé topných odporů.

a Připněte:
- konektor startovacího spínače na jeho držák,
- kabelový svazek na vzpěře.
a Připněte:
- kabelový svazek na rozvodnou skříň,
- kabelový svazek na vzpěru.
a Namontujte zpět:
- přední rozvodný vzduchovod (viz MR 388 Mechanické díly, 61A, Topení, Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) .
a Připojte akumulátor (viz MR 388 Mechanické díly,
80A, Akumulátor, Akumulátor: Demontáž
a zpětná montáž),
a Odblokujte ř ídicí jednotku airbagů
diagnostický přístroj.

pomocí

42A-37

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Čelní příčka: Obecný popis

42A

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

117372

Linie řezu (1) znázorňuje oblast, ve které lze provést
částečnou výměnu.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

117371

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci čelní
příčky.

118910

42A-38

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Čelní příčka: Obecný popis
Linie (2) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem MAG.

42A-39

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Čelní příčka: Popis

42A

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Čelní příčka

0,65

(2)

„Pouzdrový"
d r ž ák
sloupku řízení

0,95

(3)

Výztuha čelní příčky

1,2

(4)

Výz t u h a
u p evnění
panelu pedálů

2

II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

117371

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- Úplná výměna: tento úkon je doplňkovým úkonem
k výměně boční vý ztuhy čelní příčky a dolního
příčníku čelní příčky.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117603

117591

42A-40

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Čelní příčka: Popis
Částečná výměna

117590

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

108603

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

42A-41

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční výztuha čelní příčky: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110084

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci boční
výztuhy čelní příčky.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

42A-42

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční výztuha čelní příčky: Popis

42A

III - ZVLÁŠTNOST UZPŮSOBENÍ NÁHRADNÍHO
DÍLU
Umístění nýtovacího kolíku

1

109659
220

Poznámka:
Objednejte nýtovací kolík s obj. č.: 77 03 074 685
výhradně pro pravou stranu.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
109435

Popis a tloušťka prvku
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztuha čelní příčky

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ

109435

Spojení se provádí zátkovými svary MAG s roztečí 30
mm.

42A-43

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník čelní příčky: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110640

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci příčníku
čelní příčky.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

42A-44

42A

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník čelní příčky: Popis

42A

II - DÍL NA MÍSTĚ

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

Částečná výměna

110640

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,

119088

Úplná výměna

- úplná výměna.

Označení

Popis

(1)

Dolní příčník
příčky

Tloušťka
(mm)
čelní

1,6

119087

42A-45

PŘEDNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní příčník čelní příčky: Popis
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

108603

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

42A-46

42A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

43A

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

43A-1

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

43A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

43A-2

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

43A

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

43A-3

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Boční část struktury vozidla: Popis

43A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

43A-4

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

L90

110026

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Zadní držák dvojitého těsnění

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(3)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(4)

zadním podélníkem,

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
podélník: Popis, strana 41D-40)

1,5

(5)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(6)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(7)

Držák upevnění výfuku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

43A-5

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,7

(9)

Výztuha upevnění rezervního kola

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

1,2

(10)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,95/1,15

(11)

Boční uzávěr zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

0,65

(12)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

0,95/3

(13)

Zadní opěrná deska

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
opěrná deska: Popis, strana 44A-29)

0,80/0,95

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,95/1,15

(15)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

-

43A-6

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

K90

118329

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz Přední příčník přední části zadní
podlahy: Popis)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

43A-7

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

43A-8

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

F90

119953

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

43A-9

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

43A

F90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

43A-10

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední sloupek: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

109562

Konstrukce tohoto dílu je stejná pro obě vozidla.
U vozidel Modus se přední sloupek obdrží odebráním
na přední části boku karoserie.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-11

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední sloupek: Popis

43A

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

3
1
2

109562

Poznámka:
Nedoporučuje se provádět ř ez sloupku v oblasti
jeho výztuhy.
Pro výměnu tohoto dílu demontujte horní výztuhu boku
lapače vzduchu.
108699

Popisy a tloušťky prvků

43A-12

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední sloupek

1,2

(2)

Výztuha předního sloupku

1,25

(3)

Výz t u h a
z á v ě su
předních dveří

2

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední sloupek: Popis

43A

II - DÍL NA MÍSTĚ

109571

UPOZORNĚNÍ
Polohy řezů uvedené v postupu nemohou být
změněny, jsou určeny v závislosti na výztužných
pleších a výztuhách.

43A-13

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední sloupek: Popis

43A

III - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU
Umístění řezů

B

A

109825

Detail řezu A

Detail řezu B

108708

43A-14

108697

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech předního sloupku: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu. Před čtením těchto obecných
informací se ujistěte, že s vozidlem není spojena
žádná zvláštnost. Tyto zvláštnosti jsou případně
upřesněny v dalších částech této podkapitoly, které
popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné údaje ke specifickému spojení viz:
(MR 400, 40A, Obecné údaje).
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

112703

Tento díl plní dvě funkce:
- výztužný plech předního sloupku,
- bok lapače vzduchu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-15

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech předního sloupku: Popis

43A

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztužný
plech
předního sloupku

0,9

(2)

Destička pro upevnění
matice

0,9

(3)

Podpěra místa řidiče

1,95

(4)

Výztuha výztužného
plechu sloupku

1,95

II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna přední části
109831

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- výměna přední části,
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

3
2
1
108944

Styk se provede překrytím dílů, spojení se provede
zátkovými svary s roztečí 20 mm.

4

108946

43A-16

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech předního sloupku: Popis
Úplná výměna

108945

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

108603

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

43A-17

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech sloupku předního skla: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

102613

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
výztužného plechu sloupku rámu předního skla.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

43A-18

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech sloupku předního skla: Popis
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

II - DÍL NA MÍSTĚ

Díl je dodáván samostatně.

Úplná výměna

110531

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztužný plech sloupku rámu př edního
skla

1,15

43A

117622

Částečná výměna

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.

117616

43A-19

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech sloupku předního skla: Popis
Detail řezu A

108697

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

109122

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

43A-20

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední sloupek: Obecný popis

43A

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

4

3
Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

DŮLEŽITÉ
Př ed každý zásahem
bezpečnostní pásy.

demontujte

přední
110569

Linie řezu (3) znázorňuje oblast, ve které lze provést
částečnou výměnu.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Oblasti (4) znázorňují přirozené sesazení a zasouvají
se do zadního blatníku.
Tento postup může umožnit přístup dovnitř dutiny prvku struktury pro rovnání.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

109541

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
středního sloupku.

43A-21

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední sloupek: Obecný popis

8

7

110570

Linie (7) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem SEFG.
Linie (8) na nákresu znázorňují přirozené sesazení v
přilehlém zadním prvku. Proveďte svaření zátkovými
svary SEFG.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-22

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední sloupek: Popis

43A

II - DÍL NA MÍSTĚ
Částečná výměna

1

109541

(1)

Střední sloupek

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna: úplná výměna může být provedena
pouze po demontáži střechy (tloušťka: 0,65 mm).
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

108706

Popisy a tloušťka prvku
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střední sloupek

0,95

43A-23

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední sloupek: Popis

43A

III - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU

Úplná výměna

Umístění řezů

C
A
C

B

108705

109575

Detail řezu A

108698

43A-24

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Střední sloupek: Popis
Detail řezu B

108708

Detail řezu C

108697

43A-25

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztuha středního sloupku: Obecný popis

43A

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110566

Linie (1) znázorňuje oblast, ve které lze provést
částečnou výměnu.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

110565

Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
možnosti jsou popsány v základech oprav struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci výztuhy
středního sloupku.

43A-26

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztuha středního sloupku: Obecný popis

110567

Linie na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem SEFG.

101971

Linie (2) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem SEFG.

43A-27

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztuha středního sloupku: Popis

43A

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

110565

(1)

Výztuha středního sloupku

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:

Poznámka:
Tento úkon nevykazuje žádné zvláštní obtíže.
108939

Popisy a tloušťky prvků

43A-28

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(2)

Výz t u h a
sloupku

(3)

Výztuha závěsu dveří

s t ř edního

1,5
1,2

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztuha středního sloupku: Popis

43A

II - DÍL NA MÍSTĚ
F90 nebo K90
L90

117620
108941

43A-29

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní výztužný plech středního sloupku: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

117493

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci dolního
výztužného plechu středního sloupku.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-30

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Dolní výztužný plech středního sloupku: Popis
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

43A

II - DÍL NA MÍSTĚ

117493

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.

Označe
ní

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní výztužný plech
středního sloupku

0,95

117621

43A-31

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní výztužný plech středního sloupku: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

109556

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci horního
výztužného plechu středního sloupku.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-32

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní výztužný plech středního sloupku: Popis

43A

Popisy a tloušťky prvků

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztužný
plech
středního sloupku

1,15

(2)

Výz t u h a
u p evnění
bezpečnostního pásu

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ
109556

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.

Poznámka:
Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

108940

108938

43A-33

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část boku karoserie: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

2

110537

Tento díl vykazuje dvě zvláštnosti:
- je svařen pod střechu,
- je přirozeně sesazen po zadním blatníkem v zadní
části (2) .

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

43A-34

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část boku karoserie: Popis

43A

Označe
ní

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Př ední část boku
karoserie

0,95

(2)

Držá k
těsnění

0,65

d vojitého

Pro provedení výměny tohoto dílu objednejte navíc
dvojitý těsnicí držák (2 ) v případě výměny předního
sloupku.

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.
110537

Výměna tohoto dílu umožňuje:
- výměnu předního sloupku,

UPOZORNĚNÍ

- výměnu části středního sloupku,

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

- výměnu celého středního sloupku,
- kompletní výměnu na straně karoserie v přední části.
I - SLOŽENÍ NÁHRADNÍHO DÍLU

117552

43A-35

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část boku karoserie: Popis
II - DÍL NA MÍSTĚ

118654

43A-36

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část boku karoserie: Popis

43A

III - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU
Umístění řezů
a - Přední sloupek

109825

Detail řezu A

Detail řezu B

108708

43A-37

108697

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Přední část boku karoserie: Popis

43A

Detail řezu D

b - Střední sloupek

108698

109575

Detail řezu C

108697

43A-38

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní část karoserie: Obecný popis

43A

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

1

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

2

3

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

DŮLEŽITÉ
Př ed každý zásahem
bezpečnostní pásy.

demontujte

přední
110604

Linie (1) , (2) a (3) na nákresu znázorňují oblast, ve které lze provést částečnou výměnu.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

110603

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci horní
části karoserie.

43A-39

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní část karoserie: Obecný popis

4

6
5

110605

Linie (4) , (5) a (6) na nákresu znázorňují svařování natupo řetízkovým svarem SEFG.
Proveďte svar (6) na linii styku.

43A-40

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní část karoserie: Popis

L90

43A

(1)

Horní část karoserie

(2)

Střecha

(3)

Střední příčník střechy

Tento díl může být vyměněn pouze po demontáži
střechy.

Poznámka:
Výměna nevykazuje žádné zvláštní obtíže.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka (mm)

(1)

Horní část karoserie

0,95

(2)

Střecha

109542

(1)

0,65 (L90)

Horní část karoserie

(2)

Střecha

(3)

Střední příčník střechy

0,75 (F, K90)
(3)

Stř e d n í
střechy

příčník

1,2 (L90)
2,0 (F, K90)

II - DÍL NA MÍSTĚ

F90 nebo K90

117549

43A-41

109826

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Horní část karoserie: Popis
III - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU

43A

Detail řezu B

Umístění řezů

B
A

108698

109572

Detail řezu A

108697

43A-42

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech nosiče: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

110493

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
výztužného plechu nosníku střechy.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

43A-43

43A

BOČNÍ HORNÍ STRUKTURA
Výztužný plech nosiče: Popis

43A

Tento úkon doplňuje výměnu střechy a panelu zadního
blatníku.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
L90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

0,95

II - DÍL NA MÍSTĚ

110493

F90 nebo K90
117617

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.

117492

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.

43A-44

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

L90

110026

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Zadní držák dvojitého těsnění

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(3)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(4)

zadním podélníkem,

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
podélník: Popis, strana 41D-40)

1,5

(5)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(6)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(7)

Držák upevnění výfuku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

44A-1

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,7

(9)

Výztuha upevnění rezervního kola

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

1,2

(10)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,95/1,15

(11)

Boční uzávěr zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

0,65

(12)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

0,95/3

(13)

Zadní opěrná deska

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
opěrná deska: Popis, strana 44A-29)

0,80/0,95

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,95/1,15

(15)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

-

44A-2

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

K90

118329

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz Přední příčník přední části zadní
podlahy: Popis)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

44A-3

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

44A-4

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

F90

119953

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

44A-5

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní část struktury vozidla: Popis

44A

F90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

44A-6

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Obecný popis

44A

F90 nebo K90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

DŮLEŽITÉ
Před každý zásahem demontujte bezpečnostní
pásy a clonový airbag.
118118

Tento díl vykazuje dvě zvláštnosti:

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

- je svařen pod střechu,
- je přirozeně sesazen na přední části boku karoserie.

L90

II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
L90

109563

Tento díl vykazuje dvě zvláštnosti:
- je svařen pod střechu,
- je přirozeně sesazen na přední části boku karoserie.

110642

44A-7

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Obecný popis
Linie (6) na nákresu znázorňuje oblast řezu, ve které
lze provést částečnou výměnu.

44A

L90

K90

110643

Linie (8) na nákresu znázorňuje svařování natupo
řetízkovým svarem MAG.
118915

Linie (6) a na nákresu znázorňují oblasti, ve kterých
lze provést částečnou výměnu.

K90

III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
možnosti jsou popsány v základech oprav struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

118916

44A-8

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Obecný popis
Linie (8) na nákresu znázorňují svařování natupo
řetízkovým svarem MAG.

44A-9

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis

44A

L90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

2
3
1

1

109563
109128

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,

Popisy a tloušťky prvků

- úplná výměna.

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

- držák těsnění.

(1)

Zadní boční panel

0,65

Úplná výměna zadního blatníku se provádí pod
oddělení střechy, objednejte navíc:

(2)

Držák těsnění

0,65

(3)

Výz t u h a
protikusu
západky zadních dveří

0,65

Pro provedení částečné výměny navíc objednejte:

- držák těsnění,
- střechu.

44A-10

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis

44A

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

Zadní boční panel, částečná výměna
Na levé straně

109129
109120

Zadní boční panel, úplná výměna
Na pravé straně

109130
109121

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

44A-11

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis

44A

L90
IV - ZVLÁŠTNOSTI ŘEZU

Detail řezu A

Částečná výměna

1
2

109131

Naneste do hrany pás tmelu, abyste zajistili těsnost.
Použijte nátěrový tmel 77 11 172 676.

Popisy a tloušťky prvků
109132

V - ZVLÁŠTNOSTI STYKU

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

0,65

(2)

Vnější podbě h zadního kola

0,65

Detail řezu B

2

1

A

109573

109124

Naneste do hrany pás tmelu, abyste zajistili těsnost.
Použijte nátěrový tmel 77 11 172 676.

44A-12

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis
L90
Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

0,65

(2)

Práh karoserie

0,95

44A-13

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis

44A

K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

0,65

(2)

Výztuha protikusu
západky zadních dveří

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

118118

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
Kompletní výměna zadního blatníku se provede po
oddělení střechy.
Podrobné indikace k určitému spojení (viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
117938

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
Částečná výměna

117937

44A-14

117939

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis

44A

K90
Řez A

Detail C

117936

Panel zadního blatníku (1) prochází pod prahem karoserie (3) .

117941

Řez B

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117940

44A-15

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Panel zadního blatníku: Popis
K90
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

117583

117582

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

44A-16

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák zadních světel: Obecný popis
L90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109669

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci držáku
zadních světel.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

44A-17

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák zadních světel: Popis

44A

L90
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(3)

Nosný prvek zadních
světel

0,95

(4)

Boční výztužný úhelník zadního nárazníku

0,65

II - ZVLÁŠTNOST UZPŮSOBENÍ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
Příprava náhradního dílu
109669

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1

2

109126

3

Abyste se vyhnuli demontáži skla zadního okna,
uvolněte nosný žlábek světel.

4
109125

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční žlábek

0,65

(2)

Výztuha
páky

1,5

vyvažovací

44A-18

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák zadních světel: Popis

44A

L90
IV - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

III - DÍL NA MÍSTĚ
Držák zadních světel, částečná výměna

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

Na levé straně

109119

Držák zadních světel, úplná výměna

109120

Na pravé straně

109323

Horní detail držáku zadních světel
Spojení:
- zátkovými svary MAG s roztečí 20 mm.

109121

44A-19

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák zadních světel: Popis

44A

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Držák zadního světla

0,9

(2)

Výz t u h a
z á věsu
dvoukřídlých dveří

2

(3)

Výz t u h a
u p evnění
zarážky dvoukřídlých
dveří

2

II - DÍL NA MÍSTĚ
Úplná výměna

118119

Výměna tohoto dílu se provádí podle následujících
možností:
- částečná výměna,
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117943

117942

44A-20

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák zadních světel: Popis

44A

F90 nebo K90
Částečná výměna

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

117944
117582

Řez A
DŮLEŽITÉ

Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

117928

44A-21

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Obecný popis

44A

L90
II - OBLAST ŘEZU PRO ČÁSTEČNOU VÝMĚNU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

1

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

110625

Linie (1) na nákresu znázorňuje oblast řezu, ve které
lze provést částečnou výměnu.
III - POSTUP SMONTOVÁNÍ PRO ČÁSTEČNOU
VÝMĚNU
Jsou vyznačena pouze specifická spojení k částečné
výměně řezem.
113248

UPOZORNĚNÍ

Tento díl je zvláštní tím, že je odebrán na výztužném
plechu zadního bočního okna pro obdržení vnějšího
podběhu zadního kola.

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

44A-22

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Obecný popis
L90

2

110626

Linie (2) na nákresu znázorňuje částečnou výměnu a
svaření v posunutém řezu se zátkovými svary s
pravidelným intervalem.

44A-23

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Popis

44A

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Vnější podběh zadního kola, částečná výměna

1

109551

Výměna tohoto dílu se provádí jediným způsobem:
109127

- částečná výměna.

Naneste do hrany pás tmelu, abyste zajistili těsnost.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

Použijte nátěrový tmel 77 11 172 676.

Popis a tloušťka prvku

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

Označení

Popis

(1)

Vnější podběh
ního kola

Tloušťka
(mm)
zad-

Na levé straně

0,65

109120

44A-24

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Popis
L90
Na pravé straně

109121

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

44A-25

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Popis

44A

F90 nebo K90
Na levé straně

Podrobné indikace k určitému spojení (viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
II - DÍL NA MÍSTĚ

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Vnější podběh zadního levého kola, částečná
výměna

118120

Na pravé straně

117931

118121

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Vnější podbě h zadního levého kola:

0,65

(2)

Vnější podbě h zadního pravého kola:

0,65

44A-26

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Vnější podběh zadního kola: Popis

44A

F90 nebo K90
Vnější podběh zadního pravého kola, částečná
výměna

117583
117932

Naneste do hrany pás tmelu, abyste zajistili těsnost.

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.

Poznámka:
Používejte pružný lepicí prostředek typu těsnicího
nátěrového tmelu.

Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

117582

44A-27

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní opěrná deska: Obecný popis
L90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné údaje ke specifickému spojení viz:
(MR 400, 40A, Obecné údaje).
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

109557

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci zadní
desky.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

44A-28

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní opěrná deska: Popis

44A

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Zadní opěrná deska

109557

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

1
109134

2

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI
Na levé straně

3

4
109133

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník skla zadního okna

0,65

(2)

Zadní opěrná deska

1,8

(3)

Výztužný prvek zadní
opěrné desky

0,95

(4)

Výz t u h a
u p e v n ě ní
navíječe
bezpečnostního pásu

2

109120

44A-29

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní opěrná deska: Popis
L90
Na pravé straně

109121

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření elektrického svařovacího agregátu musí
být umístěno co nejblíže ke svařované oblasti.

44A-30

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

L90
Pro provedení výměny tohoto dílu navíc objednejte:
- výztužný plech nosníku střechy.

11
4
7
5
3
9
10

8
6

2
1

109334

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Držák těsnění

0,65

(2)

Zadní boční panel

0,65

(3)

výztuhou protikusu
západky dveří,

1,15

(4)

Držák světla

0,95

(5)

výztuhou
plechu,

1,2

(6)

Vnitřní podběh kola

0,8

(7)

Výztuha kupole tlumiče

2,5

(8)

Upevňova c í
tlumiče

1,5

výztužného

kupole

44A-31

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(9)

výz t u h o u
tlumiče,

(10)

Výztužný plech zadního bočního okna

0,65

(11)

Boční zadní deska

1,2

u p evnění

2

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

L90
I - DÍL NA MÍSTĚ

II - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

109130
109122

Na pravé straně

109518

109121

44A-32

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

L90
Na levé straně

Detail styku A

10

2

109131

Naneste linii tmelu pro zajištění těsnosti a protikorozní
ochrany okraje plechu.
Použijte nátěrový tmel 77 11 172 676.
109120

Popisy a tloušťky prvků

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(2)

Zadní boční panel

0,65

(10)

Vnější podbě h zadního kola

0,95

Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.
Styk B
III - ZVLÁŠTNOSTI STYKŮ

Styk A

2
13

A
B
109124

109130

44A-33

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

L90
Popis a tloušťka prvků

Popisy a tloušťky prvků

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(2)

Zadní boční panel

0,65

(2)

Zadní boční panel

0,95

(13)

Práh karoserie

0,95

(10)

Výztužný plech zadního bočního okna

0,65

(12)

Výztužný plech nosiče

0,80

Styk C (vnitřní pohled)

Styk D

C

12

D

109320

Detail styku C (vnější pohled)

109333

Detail styku D
14

10
12

16

2
15
10
109689

109321

44A-34

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

L90
Detail styku F
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(14)

Zadní podlaha

0,65

(2)

zadním
příčníkem,

b očním

1,9

F

(3)

Výztužný plech zadního bočního okna

0,65

(4)

Spojovací úhelník

0,95

Styk E

109331

Detail styku F

E

109335
109332

Detail styku E

109321

Proveďte čtyři svary MAG délky 20 mm.
Pro provedení spojení mezi oběma podběhy kola.

44A-35

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

F90 nebo K90

DŮLEŽITÉ
Je nezbytné použít rovnací lavici.
Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

118881

117930

44A-36

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis

44A

F90 nebo K90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

0,65

(2)

Horn í
výztuha
výztužného plechu
bočního okna

1,1

(3)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

0,95

(4)

Výztužný plech zadního bočního okna

0,65

(5)

Držá k
opě r á k u
druhé řady

u kotvení
sedadla

1,5

(6)

Výz t u h a
tlumiče

kupolky

2,5

(7)

Výz t u h a
tlumiče

u p evnění

2

117925

(8)

Vnitřní podbě h zadního kola

0,8

(9)

Výztuha výztužného
plechu bočního okna

1,2

(10)

Horní výztuha zadního sloupku

1,2

(11)

Zadní horní sloupek

1,5

(12)

Zadní spodní sloupek

1,2

(13)

Držák zadních světel

0,9

(14)

Výz t u h a
z á věsu
dvoukřídlých dveří

2

(15)

Výz t u h a
u p evnění
zarážky dvoukřídlých
dveří

2

III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

109122

44A-37

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní půlblok: Popis
F90 nebo K90

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

44A-38

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní panel: Obecný popis

44A

F90 nebo K90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY
L90
118122

Tento díl je zvláštní tím, že kumuluje dvě funkce:
- zadní panel,
- Příčník zadního konce

Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy vým ě ny jsou popsány vzákladech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

109668

Tento díl je zvláštní tím, že kumuluje dvě funkce:
- zadní panel,
- výztužný plech zadního panelu.

44A-39

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní panel: Popis

44A

L90
II - DÍL NA MÍSTĚ
Zadní panel

109668

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

109118

1
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH KOSTER V
BLÍZKOSTI

3
Na levé straně

2
4
109650

Popisy a tloušťky prvků
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní panel

0,95

(2)

Výztužný úhelník zadního nárazníku

1,15

(3)

Výz t u h a
protikusu
západky dveří

1,15

(4)

Výztužný plech zadního panelu

0,8

109120

44A-40

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní panel: Popis
L90
Na pravé straně

109121

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili elektrická a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte ukostření
kabelů umístěná v blízkosti svařované oblasti.
Ukostření svařovacího agregátu musí být umístěno
co nejblíže ke svařované oblasti.

44A-41

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní panel: Popis

44A

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Příčník zadního konce

1,2

(2)

Střední zadní panel

0,9

(3)

Boční zadní panel

0,9

II - DÍL NA MÍSTĚ

118122

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
V případě výměny tohoto dílu objednejte navíc boční
spoiler (3) .
I-

117929

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117927

44A-42

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní panel: Popis
F90 nebo K90
III - UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH UKOSTŘENÍ
V BLÍZKOSTI

117583

117582

DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili elektrick á
a elektronická
zařízení vozidla, bezpodmínečně odpojte akumulátor a ukostření kabelů umístěná v blízkosti
svařované oblasti.
Umístěte ukostření svařovacího agregátu co
nejblíže ke svařované oblasti.

44A-43

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž
F90 nebo K90

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
držáku zadního nárazníku na zadním panelu

7,5 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Demontujte zadní nárazník (viz Zadní nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

118653

a Vyjměte upevňovací šrouby (1 ) držáku zadního
nárazníku na zadním panelu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby držáku zadního nárazníku na zadním panelu (7,5 Nm).
II - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět zadní nárazník (viz Zadní nárazník: Demontáž a zpětná montáž) .

44A-44

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní spodní sloupek: Obecný popis
F90 nebo K90

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

118124

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci dolního
zadního koncového sloupku.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

44A-45

44A

ZADNÍ HORNÍ STRUKTURA
Zadní spodní sloupek: Popis

44A

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní spodní sloupek

1,2

(2)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

1,2

II - DÍL NA MÍSTĚ

118124

V případě výměny tohoto dílu objednejte navíc spojovací prvek spodního zadního sloupku (2) .
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117934

DŮLEŽITÉ
U spojů svařených na třech tloušťkách proveďte
bodové svary vyměňovaného dílu na stejném
místě, jako byly původně , aby byly zachovány
mechanické charakteristiky spoje.

UPOZORNĚNÍ

117933

44A-46

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

VRŠEK KAROSERIE
Boční část struktury vozidla: Popis

45A

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

45A-1

VRŠEK KAROSERIE
Boční část struktury vozidla: Popis

45A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

45A-2

VRŠEK KAROSERIE
Boční část struktury vozidla: Popis

45A

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

45A-3

VRŠEK KAROSERIE
Boční část struktury vozidla: Popis

45A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

45A-4

VRŠEK KAROSERIE
Střecha: Popis

45A

L90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

II - DÍL NA MÍSTĚ
Přední část

117521

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117290

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

0,75

(2)

Zmagnetizovaná izolace střechy

-

(3)

Zápustné
M6x100

matice

-

(4)

Výz t u h a
u p e v nění
střešního nosiče

-

Zadní část

Střecha (1) se prodává samostatně.
Pro provedení výměny tohoto dílu navíc objednejte:
117518

- zmagnetizovanou izolaci (2) střechy,
- zápustné matice (3) M6x100,

Oblast lepení střechy

- úchytné výztuhy (4) střešního nosiče.
Poznámka:
Používejte pružný lepicí prostředek typu těsnicího
nátěrového tmelu.

Poznámka:
Při výměně tohoto dílu osaďte osm matic (3) pro
upevnění střešního nosiče.

Podrobné indikace k určitému spojení (viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.

45A-5

VRŠEK KAROSERIE
Střecha: Popis
L90
Přední část

117522

Zadní část

117519

45A-6

45A

VRŠEK KAROSERIE
Střecha: Popis

45A

F90 nebo K90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.
Zadní část

117790

Označení
(1)

Popis
Střecha

117595

Tloušťka
(mm)

Oblast lepení střechy

0,75

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:

Poznámka:

- úplná výměna.

Používejte pružný lepicí prostředek typu těsnicího
nátěrového tmelu.

II - DÍL NA MÍSTĚ

Podrobné indikace k určitému spojení (viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

Přední část

117594

45A-7

VRŠEK KAROSERIE
Střecha: Popis

45A

F90 nebo K90
Přední část

117598

Zadní část

117597

45A-8

VRŠEK KAROSERIE
Přední příčník střechy: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.

110529

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
předního příčníku střechy a rovněž výztuhy střechy
prostřednictvím lepeného spoje.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

45A-9

45A

VRŠEK KAROSERIE
Přední příčník střechy: Popis

45A

L90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ

Díl dodávaný samostatně

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117231

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední příčník střechy

1,15

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
II - DÍL NA MÍSTĚ

117523

45A-10

VRŠEK KAROSERIE
Přední příčník střechy: Popis

45A

F90 nebo K90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ

Díl je dodáván samostatně.

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117791

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Přední příčník střechy

1,10

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
II - DÍL NA MÍSTĚ

117599

45A-11

VRŠEK KAROSERIE
Střední příčník střechy: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Poznámka:
Podrobné indikace k určitému spojení viz MR 400,
40A, Obecné údaje.
KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

112723

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci
středního příčníku střechy a rovněž výztuhy střechy
prostřednictvím lepeného spoje.
Ostatní případy přístupu ke styčným plochám a různé
postupy výměny jsou popsány v základech oprav
struktury karoserie (viz MR 400, 40A, Obecné údaje).

45A-12

45A

VRŠEK KAROSERIE
Střední příčník střechy: Popis

45A

L90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ

Díl dodávaný samostatně

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117232

Označe
ní

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střední příčník střechy

1,2

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
II - DÍL NA MÍSTĚ

117524

45A-13

VRŠEK KAROSERIE
Střední příčník střechy: Popis

45A

F90 nebo K90
Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(2)

Výz t u h a
u p evnění
střešního nosiče

1,5

(3)

Pažn í k
v ý ztuhy
středového příčníku
střechy

1,8

II - DÍL NA MÍSTĚ

117792

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
I - SLOŽENÍ NÁHRADNÍHO DÍLU

117600

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

118657

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Střední příčník střechy

2

45A-14

VRŠEK KAROSERIE
Oblouk střechy: Popis

45A

F90 nebo K90
II - DÍL NA MÍSTĚ

117793
117601

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
UPOZORNĚNÍ

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

118656

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Oblouk střechy

0,8

(2)

Výz t u h a
u p evnění
střešního nosiče

1,5

45A-15

VRŠEK KAROSERIE
Zadní příčník střechy: Popis

45A

L90
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU
UPOZORNĚNÍ

Díl je dodáván samostatně.

Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

117233

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní příčník střechy

0,65

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
II - DÍL NA MÍSTĚ

117520

45A-16

VRŠEK KAROSERIE
Zadní příčník střechy: Popis

45A

F90 nebo K90

Označení

Popis

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní koncový příčník
střechy

1,2

(2)

Uzavírací díl zadního
koncového příčníku
střechy

0,9

(3)

Můs t e k
u p e v n ě ní
spínače
o s větlení
zavazadlového prostoru

1,2

(4)

Výz t u h a
navíječe

1,5

u kotvení

II - DÍL NA MÍSTĚ
117794

Tento díl lze vyměnit jediným způsobem:
- úplná výměna.
I - SKLADBA NÁHRADNÍHO DÍLU

117596

UPOZORNĚNÍ
Pokud nelze bodové svary provést elektrickou
bodovačkou jako př i původní montáži, budou
bodové svary nahrazeny zátkovými svary po provrtání prvního plechu.

118655

45A-17

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Boční část struktury vozidla: Popis

47A

F90 nebo K90

117550

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,75

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,10

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

2,0/1,8

(4)

Oblouk střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Oblouk
střechy: Popis, strana 45A-15)

0,80

(5)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

1,2/0,9/1,2

(6)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,95

(7)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

47A-1

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Boční část struktury vozidla: Popis

47A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

(9)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(10)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(11)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(12)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(13)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(14)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(15)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(16)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(17)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

47A-2

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Boční část struktury vozidla: Popis

47A

L90

110023

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Střecha

(viz 45A, V ršek karoserie, Střecha:
Popis, strana 45A-5)

0,65

(2)

Přední příčník střechy

(viz 4 5 A , Vršek karoserie, Přední
příčník střechy: Popis, strana 45A-10)

1,15

(3)

Střední příčník střechy

(viz 45A, Vršek karoserie, Střední
příčník střechy: Popis, strana 45A-13)

1,20

(4)

Zadní příčník střechy

(viz 4 5 A , V rš ek karoserie, Zadní
příčník střechy: Popis, strana 45A-16)

0,65

(5)

Výztužný plech zadního nosníku střechy

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech nosiče: Popis, strana
43A-44)

0,95

(6)

Horní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-33)

1,15

(7)

Výztužný plech sloupku rámu okna

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztužný plech sloupku předního skla:
Popis, strana 43A-19)

1,15

47A-3

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Boční část struktury vozidla: Popis

47A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Výztuha prahu karoserie

(viz 4 1 C , Boční dolní struktura,
Výztuha prahu karoserie: Popis, strana
41C-21)

1,20

(9)

Dolní výztužný plech středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura, Dolní
výztužný plech středního sloupku:
Popis, strana 43A-31)

0,95

(10)

Přední držák dvojitého těsnění

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,65

(11)

Přední část boku karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
část boku karoserie: Popis, strana 43A35)

0,95

(12)

Přední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Přední
sloupek: Popis, strana 43A-12)

0,95/1,20

(13)

Horní část karoserie

(viz 43A, Boční horní struktura, Horní
část karoserie: Popis, strana 43A-41)

0,95

(14)

Výztuha středního sloupku

(viz 43A, Boční horní struktura,
Výztuha středního sloupku: Popis,
strana 43A-28)

1,50

(15)

Střední sloupek

(viz 43A, Boční horní struktura, Střední
sloupek: Popis, strana 43A-23)

0,95

(16)

Kompletní práh karoserie

(viz 41C, Boční dolní struktura, Celý
práh karoserie: Popis, strana 41C-9)

0,95

47A-4

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

47A

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

47A-5

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

47A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

47A-6

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

47A

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

47A-7

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

47A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

47A-8

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Obecný popis

47A

UPOZORNĚNÍ

Poznámka:

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

III - SEŘÍZENÍ

Poznámka:

I - KONCEPCE PRVKU

Přední boční dveře jsou prvek umístěný po zadních
bočn í c h
d veřích v poř a d í
m o n t áže
demontovatelných prvků ve výrobním závodě.
Pro provedení jejich konečného seřízení správně
umístěte všechny ostatní prvky.
Jsou určeny čtyři hlavní oblasti seřízení:
- seřízení přední oblasti,
- seřízení zadní oblasti,
- seřízení horní oblasti,
- seřízení dolní oblasti.
Vždy začně te seřízeními na straně závěsů s
povoleným protikusem západky zámku a dorazy na
místě.
1 - Seřízení přední oblasti:
109523

Seřiďte zákryt a srovnání s předním blatníkem
prostřednictvím upevnění závěsů předních bočních
dveří.

Tento díl vykazuje následující charakteristiky:
- "šroubované-šroubované" závěsy upevněné svisle na
předním sloupku a rovněž na tělese dveří,
- dorazové táhlo dveří nezávislé na závěsech.

2 - Seřízení zadní oblasti
Seřiďte zákryt a srovnání se zadními bočními dveřmi a
rovněž tuhost zavírání prostřednictvím upevnění protikusu západky.

Tento díl je základního typu, plní pouze funkci předních
bočních dveří "autokláv", překrývá střechu.

DŮLEŽITÉ
V tomto případě udělejte kompromis mezi tuhostí
zavírání a zadním zákrytem předních bočních
dveří, přičemž upřednostněte zavírání tak, aby bylo
zachováno dostatečné přitisknutí bočních dveří na
těsnění, abyste předešli volnému posuvu zadní
části dveří.

II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Protože jsou upevnění závěsů předních bočních dveří
"šroubovaného-šroubovaného" typu, lze podle úkonů,
které mají být provedeny, demontovat přední boční
dveře:
- odšroubováním upevnění na prvku v případě výměny
předních bočních dveří,
- nebo se závěsy po demontáži upevnění na předním
sloupku v případě výměny karoserie.

3 - Seřízení horní oblasti
Seřiďte zákryt a srovnání se střechou a sloupkem
rámu předního skla prostřednictvím upevnění závěsů
předních bočních dveří.

47A-9

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Obecný popis
4 - Seřízení dolní oblasti
Seřiďte zákryt a srovnání s prahem karoserie
prostřednictvím upevnění závěsů předních bočních
dveří.

47A-10

47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná montáž

Utahovací momentym
matice dveřních závěsů

28 Nm

šrouby závěsů na sloupku

28 Nm

109646

Demontáž dveří se provádí dvěma způsoby:
- povolením matic na dveřích (např. při výměně prahu
karoserie),
- odšroubováním šroubů na předním sloupku (např. při
výměně karoserie).

Poznámka:
Pro výměnu předních dveří není nutná demontáž
předního blatníku.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ
a Demontujte obložení předních dveří (viz 72A,
Obložení bočních otevíratelných dveří, obložení
předních dveří).

47A-11

47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná montáž

47A

109427

a Odpojte kabelový svazek.

I - DEMONTÁŽ DVEŘÍ POVOLENÍM MATIC

a Vyjměte kabelový svazek ze dveří (podle úrovně vybavení).

1

109526

a Demontujte dveře povolením matic (1) .

47A-12

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná montáž
II - DEMONTÁŽ DVEŘÍ ODŠROUBOVÁNÍM
ŠROUBŮ

2

109523

a Demontujte dveře odšroubováním šroubů (2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
UPOZORNĚNÍ
Při každém zásahu na seřízení nebo demontáži
a zpětné montáži, které vyž adují oddělení
šroubového spoje, obnovte protikorozní ochranu
styku
autěsně n í
šr o u b u
pomocí
předformovaného těsnicího tmele.
a Utáhněte na předepsaný moment:
- matice dveřních závěsů (28 Nm) ,
- šrouby závěsů na sloupku (28 Nm).

47A-13

47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Přední boční dveře: Seřízení

Utahovací momentym
matice
dveřích

závěsů

47A

Poznámka:

na

2,8 daN.m

šrouby závěsů na sloupku

2,8 daN.m

Pro výměnu předních dveří není nutná demontáž
předního blatníku.

Seřízení na dveřích

3

1

109579

UPOZORNĚNÍ
Při každém zásahu na seřízení nebo demontáži a
zpě tné montáži, které vyžadují oddě lení
šroubového spoje, obnovte protikorozní ochranu
styku a utěsnění šroubu pomocí předformovaného
těsnicího tmele.

109525

Seřízení na předním sloupku

a Utáhněte na předepsaný moment:
- matice závěsů na dveřích (2,8 daN.m) ,
- šrouby závěsů na sloupku (2,8 daN.m).

2

109524

47A-14

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Obecný popis

47A

UPOZORNĚNÍ

Poznámka:

Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

III - SEŘÍZENÍ

I - KONCEPCE PRVKU

Poznámka:
Zadní boční dveře jsou prvek umístěný jako první v
pořadí montáže demontovatelných prvků ve
výrobním závodě.
Pro provedení jejich konečného seřízení správně
umístěte všechny ostatní prvky, aby byly správně
umístěny.
Jsou určeny čtyři hlavní oblasti seřízení:
- seřízení přední oblasti,
- seřízení zadní oblasti,
- seřízení horní oblasti,
- seřízení dolní oblasti.
Vždy začně te seřízeními na straně závěsů s
povoleným protikusem západky zámku a dorazy na
místě.
109521

Tento díl vykazuje následující charakteristiky:

1 - Seřízení přední oblasti:

- "šroubované-šroubované" závěsy upevněné svisle na
středním sloupku a rovněž na tělese dveří,

Seřiďte zákryt a srovnání s předními bočními dveřmi
prostřednictvím upevnění závěsů zadních bočních
dveří.

- dorazové táhlo dveří nezávislé na závěsech.
Tento díl je základního typu, plní pouze funkci zadních
bočních dveří "autokláv", překrývá střechu.

2 - Seřízení zadní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se zadním blatníkem a
rovněž tuhost zavírání prostřednictvím upevnění protikusu západky.

II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Protože jsou upevnění závěsů předních bočních dveří
"šroubovaného-šroubovaného" typu, lze podle úkonů,
které mají být provedeny, demontovat zadní boční
dveře:
- odšroubováním upevnění na prvku v případě výměny
zadních bočních dveří,
- nebo se závěsy po demontáži upevnění na předním
sloupku v případě výměny karoserie.

47A-15

DŮLEŽITÉ
V tomto případě udělejte kompromis mezi tuhostí
zavírání a zadním zákrytem zadních bočních dveří,
přičemž upřednostně te zavírání tak, aby bylo
zachováno dostatečné přitisknutí bočních dveří na
těsnění, abyste předešli volnému posuvu zadní
části dveří.

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Obecný popis
3 - Seřízení horní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se střechou a zadním
bočním oknem prostřednictvím upevnění závěsů zadních bočních dveří.
4 - Seřízení dolní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání s prahem karoserie
prostřednictvím upevnění závěsů zadních bočních
dveří.

47A-16

47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná montáž

47A

2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
matice dveří

28 Nm

šroub táhla dveř í na
středním sloupku

21 Nm

upevnění závěsů

28 Nm

šroub táhla dveř í na
středním sloupku

21 Nm

I - DEMONTÁŽ BEZ ZÁVĚSŮ
1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Sejměte obložení zadních dveří (viz Obložení zadních dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389,
72A, Obložení bočních otevíratelných částí).
109520

a Demontujte:
- matice (2) dveří,
- dveře.
II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ BEZ ZÁVĚSŮ
1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- dveře,
- matice (2) dveří,
a Seřiďte vůle a zákryty dveří (viz Vzhledové vůle vozidla Seřizovací hodnota) .
108523

a Vyšroubujte šroub (1) táhla dveří na středním sloupku.
a Odpojte konektory napájení kabelového svazku
dveří.
a Vyjměte elektrický svazek dveří.

a Utáhněte předepsaným momentem matice dveří
(28 Nm).
a Našroubujte upevň ovací šroub táhla dveř í na
středním sloupku.
a Utáhněte na předepsaný moment šroub táhla dveří
na středním sloupku (21 Nm).
2 - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět elektrický svazek dveří.
a Připojte zpět konektory napájení kabelového svazku
dveří.
a Nasaďte obložení zadních dveří (viz Obložení zadních dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389,
72A, Obložení bočních otevíratelných částí).

47A-17

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná montáž

47A

III - DEMONTÁŽ SE ZÁVĚSY

IV - ZPĚTNÁ MONTÁŽ SE ZÁVĚSY

1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

a Demontujte:
- vnitřní obložení středního sloupku (viz Obložení
středního sloupku: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 389, 71A, Vnitřní výplň karoserie),
- obložení zadních dveří (viz Obložení zadních
dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 72A,
Obložení bočních otevíratelných částí),
- šroub táhla dveří na středním sloupku.
a Odpojte konektory napájení kabelového svazku
dveří.

a Namontujte zpět:
- dveře,
- matice (4) závěsů,
- šrouby (3) závěsů.
a Seřiďte vůle a zákryty dveří (viz Vzhledové vůle vozidla Seřizovací hodnota) .
a Utáhněte na předepsaný moment upevnění závěsů
(28 Nm).

a Vyjměte elektrický svazek dveří.

2 - KONEČNÁ ETAPA

2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

a Namontujte zpět elektrický svazek dveří.
a Připojte zpět konektory napájení kabelového svazku
dveří.
a Našroubujte upevň ovací šroub táhla dveř í na
středním sloupku.
a Utáhněte na předepsaný moment šroub táhla dveří
na středním sloupku (21 Nm).
a Namontujte zpět:
- obložení zadních dveří (viz Obložení zadních
dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 72A,
Obložení bočních otevíratelných částí),
- vnitřní obložení středního sloupku (viz Obložení
středního sloupku: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 389, 71A, Vnitřní výplň karoserie).

109521

a Demontujte:
- šrouby (3) závěsů,
- matice (4) závěsů,
- dveře.

47A-18

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Seřízení

47A

Seřízení protikusu západky
Utahovací momentym
matice
dveřích

závěsů

na

2,8 daN.m

šrouby závěsů na sloupku

2,8 daN.m

Seřízení na dveřích

109579

UPOZORNĚNÍ
Při každém zásahu na seřízení nebo demontáži a
zpě tné montáži, které vyžadují oddě lení
šroubového spoje, obnovte protikorozní ochranu
styku a utěsnění šroubu pomocí předformovaného
těsnicího tmele.
109525

a Utáhněte na předepsaný moment:
- matice závěsů na dveřích (2,8 daN.m) ,

Seřízení na středním sloupku

- šrouby závěsů na sloupku (2,8 daN.m).

109522

47A-19

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Odstrojení a nastrojení
Pořadí dále popsaných úkonů je specifické pro
výměnu dveří.

47A

a Demontujte:
- vnější kliku dveří (viz V nější rukojeť dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných částí),

Poznámka:

- ovládání otevírání (viz Vnitřní ovládání otevření
zadních bočních dveří: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních
otevíratelných částí),

Před demontáží dveří je možno provést odstrojovací úkony na vozidle.

ODSTROJENÍ

- zámek dveří (viz 51A, Mechanismy postranního
otvírání, Zámek zadních boč ních dveří:
Demontáž a zpětná montáž),

a Demontujte:
- obložení dveří (viz Obložení zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
72A, Obložení bočních otevíratelných částí),

- táhlo dveří (viz Zámek zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných částí),

- lišta zadních dveří (viz Ochranná lišta zadních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
55A, Vnější ochranné prvky).

- kabelový svazek,
- ochranný kryt kabeláže dveří (viz Ochranný kryt
kabeláže zadních dveří: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 88A, Kabeláž).

K90
a Demontujte zadní reproduktor (viz Zadní reproduktory: Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 86A,
Autorádio).

F90
a Vyjměte cylindrickou vložku zámku (viz Cylindrická
vložka zámku zadních bočních dveří: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy
bočních otevíratelných částí).

K90 nebo L90
a Demontujte:

NASTROJENÍ

- vnější lištu (viz Vnější lišta předních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna),
- vnitřní lištu (viz Vnitřní lišta zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna),

F90
a Namontujte zpět cylindrickou vložku zámku (viz Cylindrická vložka zámku zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných částí).

- okno (viz Posuvné sklo zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 54A, Skla),
- vodicí lištu skla (viz Kulisa skla zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna),

a Namontujte zpět:

- mechanismus spouštěče skla (viz Mechanismus
ručního ovládání okna zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) nebo (viz Mechanismus elektrického ovládání okna zadních
bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných
částí).

- ochranný kryt kabeláže dveří (viz Ochranný kryt
kabeláže zadních dveří: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 88A, Kabeláž).
- kabelový svazek,
- táhlo dveří (viz Zámek zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných částí),
- zámek dveří (viz 51A, Mechanismy postranního
otvírání, Zámek zadních boč ních dveří:
Demontáž a zpětná montáž),
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BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Zadní boční dveře: Odstrojení a nastrojení
- ovládání otevírání (viz Vnitřní ovládání otevření
zadních bočních dveří: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních
otevíratelných částí),
- vnější kliku dveří (viz V nější rukojeť dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných částí).

K90 nebo L90
a Namontujte zpět:
- mechanismus spouštěče skla (viz Mechanismus
ručního ovládání okna zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) nebo (viz Mechanismus elektrického ovládání okna zadních
bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 51A, Mechanismy bočních otevíratelných
částí),
- vodicí lištu skla (viz Kulisa skla zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna),
- okno (viz Posuvné sklo zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 54A, Skla),
- vnitřní lištu (viz Vnitřní lišta zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna),
- vnější lištu (viz Vnější lišta předních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
66A, Těsnění okna).

K90
a Namontujte zadní reproduktor (viz Zadní reproduktory: Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 86A,
Autorádio).

a Namontujte zpět:
- lištu zadních dveří (viz Ochranná lišta zadních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
55A, Vnější ochranné prvky),
- obložení dveří (viz Obložení zadních bočních
dveří: Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389,
72A, Obložení bočních otevíratelných částí).

47A-21

47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Příklop hrdla palivové nádrže: Obecný popis

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.
KONCEPCE PRVKU

109568

Příklop hrdla palivové nádrže vykazuje dvě zvláštnosti:
- je vyroben z oceli,
- je přišroubován na zadním bočním panelu a lze jej
seřídit.
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47A

BOČNÍ OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI
Příklop hrdla palivové nádrže: Popis
L90
Výměna tohoto dílu je základní úkon po zadní boční
srážce.

2

1
109568

Demontujte oba šrouby (1) .

Poznámka:
Při zpětné montáži příklopu hrdla palivové nádrže
nejsou umožněna žádná seřízení, šrouby (2) slouží
pouze pro demontáž hrdla palivové nádrže.
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47A

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední část struktury vozidla: Popis

48A

111024

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Dolní příčník předního konce

(viz 41A, Přední dolní struktura, Dolní příčník
předního konce: Popis, strana 41A-12)

1,45

(2)

Střední držák předního čela

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(3)

Přední čelo

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední čelo:
Popis, strana 42A-19)

1,2

(4)

Boční příčník

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(5)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(6)

Přední část podběhu předního
kola

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

1,2

(7)

Držák motoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
motoru: Popis, strana 41A-27)

2,5

(8)

Podběh pravého předního kola

(viz 4 2 A, P řední horní struktura, P o d běh
předního kola: Popis, strana 42A-25)

1,2/2

48A-1

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední část struktury vozidla: Popis

48A

Označení

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(9)

Držák předního tažného oka

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední tažné
oko: Popis, strana 41A-36)

2,5

(10)

Přední upevňovací pouzdro
předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,2

(11)

Přední držák předního rámu

(viz Přední upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

3

(12)

Uzávě r přední části předního
podélníku

(viz Uzávěr přední části předního podélníku:
Popis)

1,2

(13)

Přední část předního podélníku

(viz 41A, Přední dolní struktura, Přední část
předního podélníku: Popis, strana 41A-13)

1,25

(14)

Přední boční příčník střední
podlahy

(viz Přední boční příčník střední podlahy:
Popis)

0,95

(15)

Zadní upevňovací
předního rámu

(viz Zadní upevňovací pouzdro předního
rámu: Popis)

1,95

(16)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

(17)

Držák nosiče akumulátoru

(viz 4 1 A , Přední dolní struktura, Držák
nosiče akumulátoru: Popis, strana 41A-22)

0,95/1,45

(18)

Podběh levého předního kola

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

1,2/2

(19)

Bok lapače vzduchu (výztužný
plech předního sloupku)

(viz 4 3 A , Boční horní struktura, Výztužný
plech předního sloupku: Popis, strana 43A16)

0,90

(20)

Boční příčník předního konce

Viz MR Obecné údaje 400, 40A, Obecné údaje

0,95

(21)

Horní výztuha boku lapače
vzduchu

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Horní
výztuha boku lapače vzduchu: Popis, strana
42A-22)

1,2

(22)

Přední půlblok

(viz 4 1 A, P řední dolní struktura, P řední
půlblok: Popis, strana 41A-31)

-

pouzdro

48A-2

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

L90

110026

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Zadní držák dvojitého těsnění

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(3)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(4)

zadním podélníkem,

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
podélník: Popis, strana 41D-40)

1,5

(5)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(6)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(7)

Držák upevnění výfuku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

48A-3

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,7

(9)

Výztuha upevnění rezervního kola

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

1,2

(10)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,95/1,15

(11)

Boční uzávěr zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

0,65

(12)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

0,95/3

(13)

Zadní opěrná deska

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
opěrná deska: Popis, strana 44A-29)

0,80/0,95

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,95/1,15

(15)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

-

48A-4

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

K90

118329

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz Přední příčník přední části zadní
podlahy: Popis)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

48A-5

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

48A-6

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

F90

119953

Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(1)

Zadní boční panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Panel
zadního blatníku: Popis, strana 44A-10)

0,65

(2)

Vnější podběh zadního kola

(viz 44A, Zadní horní struktura, Vnější
podběh zadního kola: Popis, strana
44A-24)

0,65

(3)

Sestava zadního podélníku

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Sestava zadního podélníku: Popis, strana
41D-33)

1,5/1,9

(4)

Přední příčník přední části zadní podlahy

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,5

(5)

Nosník zadního upevnění palivové nádrže

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

(6)

Střední příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Střední
příčník zadní podlahy:Popis, strana
41D-43)

1,2

(7)

Zadní příčník zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
příčník zadní podlahy: Popis, strana
41D-48)

1,8

48A-7

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní část struktury vozidla: Popis

48A

F90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Tloušťka
(mm)

(8)

Zadní část zadní podlahy

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
část zadní podlahy: Popis, strana 41D28)

0,8/1,2

(9)

Zadní tažné oko

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Zadní
tažné oko: Popis, strana 41D-50)

3/14

(10)

Zadní půlblok

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
půlblok: Popis, strana 44A-31)

0,65/0,9/1,2

(11)

Držák zadního světla

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák
zadních světel: Popis, strana 44A-18)

0,9/2

(12)

Zadní spodní sloupek

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(13)

Spojovací prvek zadního spodního krajního sloupku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
spodní sloupek: Popis, strana 44A-46)

1,2

(14)

Zadní panel

(viz 44A, Zadní horní struktura, Zadní
panel: Popis, strana 44A-40)

0,9/1,2

(15)

Boční spoiler

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

1,2

48A-8

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

48A

F90 nebo K90

119951

Označe
ní

Popis

Odkaz

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž,
strana 48A-14)

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední blatník: Demontáž a zpětná montáž, strana 42A16)

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura, Příčník
palubní desky: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-34)

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části, Přední
boč ní dveře: Demontáž a zpětná montáž,
strana 47A-11)

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže: Demontáž a
zpětná montáž)

(6)

Zadní boční dveře

(viz 47A, Boční otevíratelné části, Zadní boční
dveře: Demontáž a zpětná montáž, strana 47A17)

48A-9

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

48A

F90 nebo K90
Označe
ní

Popis

Odkaz

(7)

Zadní nákladové dveře

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě bočních,
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 48A-24)

(8)

Boční upevňovací úchyt zadního nárazníku

(viz MR 400, 40A, Obecné údaje)

(9)

Držák středního upevnění zadního nárazníku

(viz 44A, Zadní horní struktura, Držák nárazníku: Demontáž a zpětná montáž, strana 44A44)

F90

Označe
ní

Popis

Odkaz

(10)

Přední část dvojité podlahy vzadu

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Přední část
dvojité podlahy vzadu: Demontáž a zpětná
montáž, strana 41D-24)

48A-10

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

48A

L90

117375

Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(1)

Přední kapota

(viz 48A, Otevíratelné části - kromě
bočních, Přední kapota: Demontáž a
zpětná montáž, strana 48A-14)

DC 04 AM

(2)

Přední blatník

(viz 42A, Přední horní struktura, Přední
blatník: Demontáž a zpětná montáž,
strana 42A-16)

ZES

(3)

Příčník palubní desky

(viz 4 2 A , Přední horní struktura,
Příčník palubní desky: Demontáž a
zpětná montáž, strana 42A-34)

-

(4)

Přední boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Přední boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-11)

DC 04 AM

(5)

Příklop hrdla palivové nádrže

(viz Příklop hrdla palivové nádrže:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

(6)

Příčník pro zadržení zavazadel

(viz 41D, Zadní dolní struktura, Příčník
pro zadržení zavazadel: Demontáž a
zpětná montáž, strana 41D-15)

DC 04 AM

48A-11

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Demontovatelná část struktury vozidla: Popis

48A

L90
Označe
ní

Popis

Odkaz

Typ

(7)

Zadní boční dveře

(viz 4 7 A , Boční otevíratelné části,
Zadní boční dveře: Demontáž a zpětná
montáž, strana 47A-17)

DC 04 AM

(8)

Víko zavazadlového prostoru

(viz Víko zavazadlového prostoru:
Demontáž a zpětná montáž)

DC 04 AM

48A-12

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední kapota: Obecný popis

48A

II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Protože jsou upevnění závěsů kapoty typu
« šroubované-šroubované » , lze podle úkonů, které
mají být provedeny, demontovat kapotu:

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

- odšroubováním upevnění na prvku v případě výměny
kapoty nebo demontáže během mechanického zásahu,

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

- nebo se závěsy po demontáži upevnění na rámu
okna v případě výměny karoserie.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.

III - SEŘÍZENÍ

Poznámka:
Kapota je prvek umístěný na karoserii jako poslední
v pořadí montáže demontovatelných prvků ve
výrobním závodě.
Pro provedení jejího konečného seřízení správně
umístěte všechny ostatní prvky včetně nárazníku a
světlometů, aby byly správně umístěny.
Jsou určeny dvě hlavní oblasti seřízení:
- seřízení zadní oblasti,
110563

Tento typ kapoty vykazuje následující charakteristiky:
- otevírání zepředu, závěsy vzadu typu « šroubovanýšroubovaný » , upevně né naplocho na dolním
příčníku rámu okna a svisle na výztužném plechu kapoty,
- boční vzpěra upevněná na výztužném plechu kapoty,
- seřiditelné boční dorazy upevněné na předním horním příčníku,
- střední zámek s integrovanou bezpečnostní pojistkou,
- s integrovanými a demontovatelnými tryskami
ostřikovačů.

- seřízení přední oblasti.
Vždy začněte seřízeními na straně závěsů s povoleným
protikusem západky zámku a dorazy na místě.

Seřízení zadní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání s rámem lapače vzduchu a
předními blatníky prostřednictvím upevnění závěsů kapoty.
b Seřízení přední oblasti
Seřiďte zákryt a srovnání s předními blatníky a vůle s
nárazníkem a světlomety, přičemž zašroubujte nebo
odšroubujte dorazy, a následně seřiďte tuhost zavírání
prostřednictvím upevnění zámku

Poznámka:
Vždy zachovejte dostatečné opření kapoty ve
směru dosedání na dorazy, abyste předešli volnému posuvu přední části kapoty.

48A-13

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž

48A

2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
šrouby kapoty

8 Nm

šrouby závěsu kapoty

8 Nm

I - DEMONTÁŽ PROSTŘEDNICTVÍM ŠROUBŮ
KAPOTY
1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

110563

a Demontujte:
- šrouby (1) kapoty,
- kapotu.
108636

a Demontujte přívodní potrubí ostřikovacích trysek kapoty.

II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ PROSTŘEDNICTVÍM
ŠROUBŮ KAPOTY
1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- kapoty,
- šrouby (1) kapoty.
a Seřiďte vůle a zákryty (viz 48A, Otevíratelné části
kromě bočních, Přední kapota: Seřízení).
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby kapoty (8
Nm).
2 - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpě t přívodní potrubí ostřikovacích
trysek kapoty.
III - DEMONTÁŽ PROSTŘEDNICTVÍM ŠROUBŮ
ZÁVĚSŮ KAPOTY
1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Demontujte přívodní potrubí ostřikovacích trysek kapoty.

48A-14

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední kapota: Demontáž a zpětná montáž

48A

IV - ZPĚTNÁ MONTÁŽ PROSTŘEDNICTVÍM
ŠROUBŮ ZÁVĚSŮ KAPOTY
1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- kapoty,
- šrouby (3) závěsu kapoty.
a Seřiďte vůle a zákryty (viz 48A, Otevíratelné části
kromě bočních, Přední kapota: Seřízení).
a Utáhněte na předepsaný moment šrouby závěsu
kapoty (8 Nm).
2 - KONEČNÁ ETAPA
a Namontujte zpět:
- ozdobný kryt (2) ,
108663

a Odstraňte ozdobný kryt (2) .
2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

110563

a Demontujte:
- šrouby (3) závěsu kapoty,
- kapotu.

48A-15

- přívodní potrubí ostřikovacích trysek kapoty.

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Přední kapota: Seřízení

48A

Seřízení na karoserii
Utahovací momentym
šrouby
kapotě

závě s u

na

8 Nm

šrouby závěsu na karoserii

8 Nm

109514

UPOZORNĚNÍ
Při každém zásahu na seřízení nebo demontáži
a zpětné montáži, které vyžadují oddě lení
šroubového spoje, obnovte protikorozní ochranu
styku a utěsnění šroubu pomocí předformovaného
těsnicího tmele.
109649

a Utahovací momenty:
Seřízení na kapotě

- šrouby závěsu na kapotě (8 Nm) ,
- šrouby závěsu na karoserii (8 Nm).

109513

48A-16

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Víko zavazadlového prostoru: Obecný popis

48A

L90
II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Protože jsou upevnění závěsů víka zavazadlového
prostoru typu „šroubované - šroubované," lze podle
úkonů, které mají být provedeny, demontovat víko zavazadlového prostoru:

UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.

- odšroubováním upevnění na prvku v případě výměny
víka zavazadlového prostoru,

Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

- se závěsy, po demontáži upevnění na držáku zadní
plošiny, v případě výměny karoserie, když to konstrukce vozidla umožňuje.

I - KONCEPCE PRVKU STRUKTURY

Poznámka:
Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.
III - SEŘÍZENÍ

Poznámka:
Pro provedení jeho konečného seřízení správně
umístěte zadní světla a nárazník, aby byly správně
umístěny.
Jsou určeny dvě hlavní oblasti seřízení:
- seřízení přední oblasti,
- seřízení zadní oblasti.
Vždy zač ně te seřízeními na straně závěsů
s povoleným protikusem západky zámku a dorazy na
místě.
Seřízení přední oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se zadním oknem a zadními
blatníky, prostřednictvím upevnění závěsů víka zavazadlového prostoru.
110564

Tento typ výklopných zadních dveří vykazuje následující charakteristiky:
- otevírání zezadu, závěsy vzadu typu „šroubovaný šroubovaný," upevněné naplocho na držáku zadní
plošiny a upevněné naplocho na výztužném plechu
víka zavazadlového prostoru,

Seřízení zadní oblasti:
Zákryt se zadními blatníky a vů li s nárazníkem
a zadními světly a rovněž tuhost zavírání lze seřídit
prostřednictvím upevnění zámku.

- boční pružiny upevněné na závěsech víka zavazadlového prostoru,
- pevné boční dorazy integrované na závěsech víka
zavazadlového prostoru,
- střední zámek.

48A-17

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Víko zavazadlového prostoru: Obecný popis
L90

Poznámka:
V tomto případě udělejte kompromis mezi tuhostí
zavírání a zadním zákrytem víka zavazadlového
prostoru, přičemž upřednostněte zavírání tak, aby
bylo zachováno dostatečné opření víka zavazadlového prostoru ve smě ru dosedání na těsnění,
abyste předešli volnému posuvu víka zavazadlového prostoru.

48A-18

48A

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Dveře zavazadlového prostoru: Výměna

48A

L90

Utahovací momentym
šrouby závě sů
dveřích

na

2,8 daN.m

šrouby závěsů na karoserii

2,8 daN.m

1

109412

a Demontujte cylindrickou vložku víka zavazadlového
prostoru (1) .

109647

a Výměna víka zavazadlového prostoru.

2

108506

a Demontujte:
- šrouby zámku (2) ,
- zámek.

109413

a Demontujte vidlici cylindrické vložky víka zavazadlového prostoru.

48A-19

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Dveře zavazadlového prostoru: Výměna
L90

3

109515

a Demontujte šrouby (3) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
a Přitáhněte všechna upevnění bez jejich konečného
utažení.
a Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
a Proveďte potřebná seřízení (viz 48A, Otevíratelné
části kromě bočních, Seřízení víka zadního zavazadlového prostoru).
UPOZORNĚNÍ
Při každém zásahu na seřízení nebo demontáži
a zpě tné montáži, které vyžadují oddělení
šroubového spoje, je nezbytné obnovit protikorozní ochranu styku a utěsnění šroubu pomocí
předformovaného těsnicího tmele.
a Utahovací momenty:
- šrouby závěsů na dveřích (2,8 daN.m) ,
- šrouby závěsů na karoserii (2,8 daN.m).

48A-20

48A

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Víko zavazadlového prostoru: Seřízení

48A

L90

Utahovací momentym
šrouby závěsů na zavazadlovém prostoru

0,8 daN.m

šrouby závěsů na karoserii

0,8 daN.m

B

109517

a Utahovací momenty:
- šrouby závěsů na zavazadlovém prostoru (0,8
daN.m) ,
- šrouby závěsů na karoserii (0,8 daN.m).

104572

Seřízení na víku zavazadlového prostoru

A

109516

48A-21

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Obecný popis

48A

F90 nebo K90
I - KONCEPCE PRVKU
UPOZORNĚNÍ
Následující informace popisují obecný postup
opravy u všech vozidel, která mají stejný typ konstrukce tohoto dílu.
Před čtením těchto obecných informací se ujistěte,
že s vozidlem není spojena žádná zvláštnost. Tyto
zvláštnosti jsou případně upř esněny v dalších
částech této podkapitoly, které popisují daný díl.

Levé zadní nákladové dveře

118925

Tento díl vykazuje následující charakteristiky:
118326

- „šroubované - šroubované" závěsy, upevněné svisle
na držáku zadního světla a rovněž na tělese dveří,
Tento díl je základního typu, plní pouze funkci zadních
nákladových dveří.

Pravé zadní nákladové dveře

II - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Protože jsou upevnění závěsů zadních nákladových
dveří „šroubovaného - šroubovaného" typu, lze podle
úkonů, které mají být provedeny, demontovat zadní
nákladové dveře:
- odšroubováním upevnění na prvku,
výměny zadních nákladových dveří,

v případě

- nebo se závěsy, po demontáži upevnění na držáku
zadního světla, v případě výměny karoserie.

Poznámka:
Ve všech případech demontáže bez výměny prvku
označt e
polohu
u p evněn í
př ed jejich
odšroubováním, abyste se vyhnuli seřízením při
zpětné montáži.
118327

48A-22

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Obecný popis
F90 nebo K90
III - SEŘÍZENÍ

Poznámka:
Pro provedení konečného seřízení zadních
nákladových dveří správně umístěte všechny ostatní prvky.
Jsou určeny čtyři hlavní oblasti seřízení:
- seřízení boční oblasti,
- seřízení střední oblasti,
- seřízení horní oblasti,
- seřízení dolní oblasti.
Vždy zač ně te seřízeními na straně závěsů
s povoleným protikusem západky zámku a dorazy na
místě.
1 - Seřízení boční oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se zadním svě tlem
a ozdobným krytem zadního světla, prostřednictvím
upevnění závěsů zadních nákladových dveří.
2 - Seřízení střední oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání mezi oběma dveřmi a rovněž
tuhost zavírání, prostřednictvím upevnění protikusu západky.
3 - Seřízení horní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se střechou, prostřednictvím
upevnění závěsů zadních nákladových dveří.
4 - Seřízení dolní oblasti:
Seřiďte zákryt a srovnání se zadním nárazníkem,
prostřednictvím upevnění závěsů zadních nákladových
dveří.

48A-23

48A

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná montáž

48A

F90 nebo K90
2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Utahovací momentym
upevňovací šrouby zadních nákladových dveří

28 Nm

upevňovací šrouby zadních nákladových dveří

28 Nm

I - DEMONTÁŽ BEZ ZÁVĚSŮ
1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Levé zadní nákladové dveře
a Demontujte obložení levých zadních nákladových
dveří (viz 73A, Obložení otevíratelných č ástí
kromě bočních, Obložení levých zadních
nákladových dveří: Demontáž a zpětná montáž),
a Odpojte elektrické konektory:

117479

- motoru zadního stěrače,

a Demontujte:

- zámku zadních nákladových dveří,
- odmrazování zadního okna,

- horní a dolní upevňovací šrouby (1) na křídlech
dveří,

- žárovky zvýšeného brzdového světla,

- zadní nákladové dveře.

- svítidla státní poznávací značky.
II - ZPĚTNÁ MONTÁŽ BEZ ZÁVĚSŮ

a Demontujte:
- potrubí zadního ostřikovače,
- kabelový svazek elektrického napájení levých zadních nákladových dveří.

1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
a Namontujte zpět:
- zadní nákladové dveře,
- upevňovací šrouby zadních nákladových dveří.
a Proveďte seřízení zadních nákladových dveří (viz
48A, Otevíratelné části - kromě bočních, Zadní
nákladové dveře: Seřízení, strana 48A-27) .
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zadních nákladových dveří (28 Nm).
2 - KONEČNÁ ETAPA
Levé zadní nákladové dveře
a Namontujte zpět:
- kabelový svazek napájení,
- potrubí zadního ostřikovače.
a Připojte zpět elektrické konektory:
- svítidla státní poznávací značky,

48A-24

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná montáž

48A

F90 nebo K90
- žárovky zvýšeného brzdového světla,

2 - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

- odmrazování zadního okna,
- zámku zadních nákladových dveří,
- motoru zadního stěrače.
a Namontujte zpě t obložení levý ch zadních
nákladových dveř í (viz 7 3 A , O b l o ž ení
otevíratelných částí kromě bočních, Obložení
levých zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),

III - DEMONTÁŽ SE ZÁVĚSY

1 - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
a Demontujte:
- zadní světlo na blatníku (viz MR 388 Mechanická
ústrojí, 81A, Zadní osvětlení, Zadní světlo na
blatníku: Demontáž a zpětná montáž),
- zadní nárazník (viz 55A, Vnější ochranné prvky,
Zadní nárazník: Demontáž a zpětná montáž),
- horní ozdobný kryt zadního světla (viz 56A, Vnější
příslušenství, Horní ozdobný kryt zadního
světla: Demontáž a zpětná montáž),

118925

a Demontujte:
Levé zadní nákladové dveře
- upevňovací šrouby (2) ,

a Demontujte obložení levých zadních nákladových
dveří (viz 73A, Obložení otevíratelných č ástí
kromě bočních, Obložení levých zadních
nákladových dveří: Demontáž a zpětná montáž),

- zadní nákladové dveře.

IV - ZPĚTNÁ MONTÁŽ SE ZÁVĚSY

a Odpojte elektrické konektory:
- motoru zadního stěrače,

1 - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- zámku zadních nákladových dveří,

a Namontujte zpět:

- odmrazování zadního okna,

- zadní nákladové dveře,

- žárovky zvýšeného brzdového světla,

- upevňovací šrouby zadních nákladových dveří.

- svítidla státní poznávací značky.

- potrubí zadního ostřikovače,

a Proveďte seřízení zadních nákladových dveří (viz
48A, Otevíratelné části - kromě bočních, Zadní
nákladové dveře: Seřízení, strana 48A-27) .

- kabelový svazek elektrického napájení levých zadních nákladových dveří.

a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zadních nákladových dveří (28 Nm).

a Demontujte:
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OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Demontáž a zpětná montáž
F90 nebo K90
2 - KONEČNÁ ETAPA
a - Levé zadní nákladové dveře
a Namontujte zpět:
- kabelový svazek napájení,
- potrubí zadního ostřikovače.
a Připojte zpět elektrické konektory:
- svítidla státní poznávací značky,
- žárovky zvýšeného brzdového světla,
- odmrazování zadního okna,
- zámku zadních nákladových dveří,
- motoru zadního stěrače.
a Namontujte zpě t obložení levý ch zadních
nákladových dveř í (viz 7 3 A , O b l o ž ení
otevíratelných částí kromě bočních, Obložení
levých zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
b - Pravé nebo levé zadní nákladové dveře
a Namontujte zpět:
- horní ozdobný kryt zadního světla (viz 56A, Vnější
příslušenství, Horní ozdobný kryt zadního
světla: Demontáž a zpětná montáž),
- zadní nárazník (viz 55A, Vnější ochranné prvky,
Zadní nárazník: Demontáž a zpětná montáž),
- zadní světlo na blatníku (viz MR 388 Mechanická
ústrojí, 81A, Zadní osvětlení, Zadní světlo na
blatníku: Demontáž a zpětná montáž),
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OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Seřízení

48A

F90 nebo K90

Utahovací momentym
upevňovací šrouby zadních nákladových dveří

28 Nm

upevňovací šrouby horního protikusu západky

8 Nm

upevňovací šrouby dolního protikusu západky

8 Nm

šrouby

8 Nm

upevňovací šrouby dolní
západky

8 Nm

upevňov a c í
horní západky

SEŘIZOVACÍ HODNOTA
a Pro všechny informace k hodnotám seřízení zadních nákladových dveří (viz Vzhledové vůle vozidla
Seřizovací hodnota) .

109496

a Značky A, B, C, D znázorňují možnosti seřízení.
Černý bod uprostřed znázorňuje tělo šroubu.

SEŘÍZENÍ

Šedá část znázorňuje seřizovaný prvek.

a Seřízení zadních nákladových dveří se provádí podle možností:

Bílá část symbolizuje oblast seřízení.

- prostřednictvím upevňovacích šroubů závěsů na
tělese zadních nákladových dveří,
- prostřednictvím upevňovacích šroubů závěsů na
karoserii,
- prostřednictvím upevňovacích šroubů dolního
a horního protikusu západky,
- prostřednictvím upevňovacích šroubů dolního
a horního zámku.
a Seřiďte oboje zadní nákladové dveře v zavřené poloze, přičemž začněte pravou stranou.
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OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Seřízení

48A

F90 nebo K90
81A, Zadní osvětlení, Zadní světlo na blatníku:
Demontáž a zpětná montáž),

I - SEŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM UPEVŇOVACÍCH
ŠROUBŮ ZADNÍCH NÁKLADOVÝCH DVEŘÍ

- ozdobné kryty zadního světla (viz 56A, Vnější
příslušenství, Horní ozdobný kryt zadního
světla: Demontáž a zpětná montáž),
- zadní nárazník (viz 55A, Vnější ochranné prvky,
Zadní nárazník: Demontáž a zpětná montáž).
II - SEŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM
UPEVŇOVACÍCH ŠROUBŮ PROTIKUSU ZÁPADKY
Horní část

117923

a Demontujte:
- zadní světla (viz MR 388 Mechanická ústrojí,
81A, Zadní osvětlení, Zadní světlo na blatníku:
Demontáž a zpětná montáž),
- ozdobné kryty zadního světla (viz 56A, Vnější
příslušenství, Horní ozdobný kryt zadního
světla: Demontáž a zpětná montáž),
- zadní nárazník (viz 55A, Vnější ochranné prvky,
Zadní nárazník: Demontáž a zpětná montáž).

117957

a Demontujte kryt protikusů západky.
a Povolte upevňovací šrouby (3) protikusu západky.
a Seřiďte zákryt.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby horního protikusu západky (8 Nm).
a Namontujte zpět kryt protikusů západky.

a Povolte:
- upevň ovací šrouby (1 ) závěsů zadních
nákladových dveří na karoserii (dolní a horní část),
- upevň ovací šrouby (2 ) závěsů zadních
nákladových dveří na tělese dveří (dolní a horní
část).
a Seřiďte vzhledové vůle .
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby zadních nákladových dveří (28 Nm).
a Namontujte zpět:
- zadní světla (viz MR 388 Mechanická ústrojí,
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OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Seřízení

48A

F90 nebo K90
Dolní část

III - SEŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM
UPEVŇOVACÍCH ŠROUBŮ ZÁPADKY
Horní část

117921

a Demontujte práh nákladových dveří.
a Povolte upevňovací šrouby (4) dolního protikusu západky.
a Seřiďte zákryt.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby dolního protikusu západky (8 Nm).
a Namontujte zpět práh nákladových dveří.

117922

a Povolte upevňovací šrouby (5) horní západky.
a Seřiďte zákryt.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby horní západky (8 Nm).

48A-29

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Seřízení
F90 nebo K90
Dolní část

117924

a Povolte upevňovací šrouby (6) dolní západky.
a Seřiďte zákryt.
a Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby dolní západky (8 Nm).

48A-30
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OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Odstrojení a nastrojení

48A

F90 nebo K90
- vnější ozdobnou lištu zadních nákladových dveří
(viz 56A, Vnější příslušenství, Vnější ozdobná
lišta zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),

Pořadí dále popsaných úkonů je specifické pro
výměnu zadních nákladových dveří.

Poznámka:

- mechanismus zadních nákladových dveří (viz 52A,
Mechanismy otevíratelných č ástí kromě
bočních, Mechanismus zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),

Je možné provést na vozidle úkony odstrojení před
demontáží zadních nákladových dveří.

- sklo zadních nákladových dveří (viz 54A, Skla,
Sklo zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),

ODSTROJENÍ
I - LEVÉ ZADNÍ NÁKLADOVÉ DVEŘE

- zásuvný doraz,

a Demontujte:

- zádržný mechanismus,

- obložení levých zadních nákladových dveří (viz
73A, Obložení otevíratelný ch částí kromě
bočních, Obložení levých zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),
- držák stírátka zadního stěrače (viz MR 388, Mechanická ústrojí, 85A, Stěrače a ostřikovače,
Držák stírátka zadního stě rače: Demontáž
a zpětná montáž

- těsnění na pravých zadních nákladových dveřích.

NASTROJENÍ
I - LEVÉ ZADNÍ NÁKLADOVÉ DVEŘE
a Namontujte zpět:

- motor stěrače (viz MR 388 Mechanická ústrojí,
85A, Stěrače a ostřikovače, Motor stěrače zadního okna: Demontáž a zpětná montáž),

- zádržný mechanismus,

- vnější ozdobnou lištu zadních nákladových dveří
(viz 56A, Vnější příslušenství, Vnější ozdobná
lišta zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),

- kabelový svazek elektrického napájení zadních
nákladových dveří,

- mechanismus zadních nákladových dveří (viz 52A,
Mechanismy otevíratelných č ástí kromě
bočních, Mechanismus zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),
- zvýšené brzdové světlo (viz MR 388 Mechanická
ústrojí, 81A, Zadní osvětlení, Zvýšené brzdové
světlo: Demontáž a zpětná montáž),
- sklo zadních nákladových dveří (viz 54A, Skla,
Sklo zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
- kabelový svazek elektrického napájení zadních
nákladových dveří,

- zástrčný doraz,

- sklo zadních nákladových dveří (viz 54A, Skla,
Sklo zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
- zvýšené brzdové světlo (viz MR 388 Mechanická
ústrojí, 81A, Zadní osvětlení, Zvýšené brzdové
světlo: Demontáž a zpětná montáž),
- mechanismus zadních nákladových dveří (viz 52A,
Mechanismy otevíratelných č ástí kromě
bočních, Mechanismus zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),
- vnější ozdobnou lištu zadních nákladových dveří
(viz 56A, Vnější příslušenství, Vnější ozdobná
lišta zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
- motor stěrače (viz MR 388 Mechanická ústrojí,
85A, Stěrače a ostřikovače, Motor stěrače zadního okna: Demontáž a zpětná montáž),

- zástrčný doraz,
- zádržný mechanismus.
II - PRAVÉ ZADNÍ NÁKLADOVÉ DVEŘE
a Demontujte:
- obložení pravých zadních nákladových dveří (viz
73A, Obložení otevíratelný ch částí kromě
bočních, Obložení pravý c h
zadních
nákladových dveří: Demontáž
a zpětná
montáž),

48A-31

- držák stírátka zadního stěrače (viz MR 388, Mechanická ústrojí, 85A, Stěrače a ostřikovače,
Držák stírátka zadního stě rače: Demontáž
a zpětná montáž
- obložení levých zadních nákladových dveří (viz
73A, Obložení otevíratelný ch částí kromě
bočních, Obložení levých zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),

OTEVÍRATELNÉ ČÁSTI - KROMĚ BOČNÍCH
Zadní nákladové dveře: Odstrojení a nastrojení
F90 nebo K90
II - PRAVÉ ZADNÍ NÁKLADOVÉ DVEŘE
a Namontujte zpět:
- těsnění pravých zadních nákladových dveří,
- zádržný mechanismus,
- zásuvný doraz,
- sklo zadních nákladových dveří (viz 54A, Skla,
Sklo zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
- mechanismus zadních nákladových dveří (viz 52A,
Mechanismy otevíratelných č ástí kromě
bočních, Mechanismus zadních nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž),
- vnější ozdobnou lištu zadních nákladových dveří
(viz 56A, Vnější příslušenství, Vnější ozdobná
lišta zadních nákladových dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
- obložení pravých zadních nákladových dveří (viz
73A, Obložení otevíratelný ch částí kromě
bočních, Obložení pravý c h
zadních
nákladových dveří: Demontáž
a zpětná
montáž),

48A-32

48A

