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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

Údaje o vozidle

.Typový štítek

Typový štítek je umístìn na pravé stranì pøední
stìny v motorovém prostoru.

o o 1
ŠKODA AUTOMOB~~ I ~ 1 -Identifikaèní èíslo vozu

TMBEFF414 ~ 2 ~ 2 -Pøípustná celková hmotnost
1~~~:31 3 3- C~I~ová~mvotnostjízdnísoupravysbrz-

2-800kg---:--i1--- denym prlvesem
@ 4OOk9

~~;~:~~~~=~~ 4 @4-Max.pøíPustnáhmotnostnapøedníná-
~~fu" 5 pravu

6 5 -Max. pøípustná hmotnost na zadní nápra-
vu

6 -Hmotnost nebrzdìného pøívìsu

I 800-0012 I

.

Datový štítek

1, =:-:- Je umístìn na podlaze zavazadlového prostoru pod

2,- kobercem vlevo vedle rezervního kola.

3 , 1 -Identifikaèní èíslo vozu

4 , 2 -Typ vozu
5 -~~. 3 -Název vozu

I ===.eooo 4 -Výkon motoru6 - , === 5 -Kód motoru/èíslo motoru/ kód pøevo-7 --VA d k-_An\OIQ ov Y0Pt.- 6 -Èíslo laku/vnitøní výbava

7 -Mimoøádné výbavy

1800-0013 I

.

Identifikaèní èíslo vozidla

Identifikaèní èíslo vozidla je vyražené na stojinì
držáku tlumièe v motorovém prostoru.

1 -Svìtový kód výrobce
2 -Rodina vozidel

E -Tovární kód
3 -Motor/Pøevod

E -135/0,24
F -136/0,24
G -AEE/0,26
H -AEF/0,30.

Vydání 06.95 -00-1 -
500.5210.01.15 I



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

!
!

4 -Emise ~ i
A- R83.01A -

IF -US 83, EEG 93/59, R 83.01 B, 94/12
G -Neøíz. katalyzátor podle národ.pøedpisù
H -R83.01 G, EEG 93/59,94/12, US83.

5 -Interní kód
4 -karosérie X -nepøipravená pro zástavbu

airbagu
6 -karosérie Z -pøipravená pro zástavbu

airbagu
(v KND oznaèená jako zesílená)

6 -Rodina karosérie
1 -Fast back, 5 dvéøový, kód 791
5 -Station wagon, 5 dvéøový, kód 795

7 -Verze
3- LX
4- GLX .5- SLX
8 -Service Van
9 -Hardtop

8 -Modelový rok
S -1995
T -1996
V -1997
w- 1998
X -1999

9 -Výrobní závod
0-4 Mladá Boleslav
5 -Kvasiny
7 -Vrchlabí
X -Poznaò

10 -Výrobní èíslo karosérie

.

.
-00-2 -Vydání 06.95
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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

Bezpeènostní opatøení

, Bezpeènostní pøedpísy

Pøi práci je nutné dodržovat všechny
bezpeènostní pøedpisy a zákonná ustanovení
platná na území státu. V pøípadì pochybností je
tøeba se i informovat u pøíslušných úøadù.

Zásady bezpeènosti práce

Pøi práci je nutné používat všechny osobní och-
ranné pomùcky a dodržovat všeobecné zásady
bezpeènosti práce. Jedná se napø. o použití
ochr. rukavic a brýlí, bezpeènostní obuvi a
chránítek sluchu.

Práce na rovnací stolicí

Pøi rovnání karosérií poškozených pøi nehodì na
. rovnací stolici za použití hydraulických tlaèných

a tažných pøípravkù pùsobí na karosérii velmi
znaèné síly. Je nutno vždy poèítat s tím, že napø.
v dùsledku sklouznutí upínací èelisti mohou být
tyto síly uvolnìny. Z tìchto dùvodù je nutno
dbát na to, aby se žádná osoba nezdržovala v
blízkosti rovnací stolice.

Demontáž souèástí

Vozidlo je nutno na zvedáku dostateènì upev-
nit, døíve než dojde k výraznìjšímu posunu jeho
tìžištì v dùsledku demontážních prací.

Akumulátor

Pøed el. svaøováním je nutno odpojit oba kabely
akumulátoru.

. Akumulátor je nutno pøed provádìním

sváøeèských prací nebo jiných prací spojených

se vznikem jisker v jeho blízkosti vyjmout z vo-
zidla.

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru se pøesvìdèit,
zda je znám kód autorádia. Pøed pøedáním vo-
zidla zákazníkovi uvést rádio zadáním
správného kódu do provozuschopného stavu.

.
Vydání 10.95 -00-3 -
SOO.521 0.02. 15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Lak, skla, èalounìní, výplnì ~-
V prostorech urèených pro opravy karosérií se
nesmìjí bez ochrany umistovat žádná jiná vo-
zidla (nebezpeèí požáru v dùsledku úletu jiskry
nebo vinou akumulátoru, znièení laku a skel).

Sváøeèsképráce

Pøi všech sváøeèských pracích je nutno
dodržovat všechny pøíslušné bezpeènostní a
protipožární pøedpisy. Pøi sváøeèských pracích
je nutno oddìlit pracovní prostor od zbytku vo-
zidla pomocí ohnivzdorných pokrývek nebo
rohoží. Pokud se toto opratøení provede
dùslednì a jsou pøísnì dodržovány všechny
bezpeènostní a protipožární pøedpisy, není
nutno demontovat celou vnitøní výbavu vozidla.
V souladu s bezpeènostními opratøeními musí
být ale pøi všech sváøeèských pracích hasicí .pøístroj snadno dosažitelný. Pokud nemá sváøeè
možnost sledovat celý vnitøní prostor vozidla,
musí být tato èinnost zajištìna dalším pra-
covníkem. Všechny sváry el. obloukem se
provádìjí v ochranné atmosféøe. Pøi výrobì ka-
roserie budou postupnì používány pQzinko-
vané plechy. Servisní sít SKODA bude dostávat
aktuální seznam tìchto pozinkovaných dílù. Pøi
svaøování pozinkovaných plechù vznikají zdraví
velmi škodlivé plyny, které je nutno bez-
podmíneènì odsávat. V pøípadì pochybnosti je
nutné vyžádat informace u pøíslušného part-
nera výrobního podniku SKODA.

Upozornìní:
Pfed svafováním je nutné odpojit akumulátol;
alternátol; rozpojit svorkovnice fídících jedno-
tek Mono-Motronic a ABS a rozpojit svorkov-
nici zapalovacího modulu.

Palivová nádrž nebo palivové potrubí .

Brusièské a sváøeèské práce v místech
umístìní palivové nádrže nebo jiných souèástí
palivové soustavy je nutné provádìt s
mimoøádnou opatrností. V pøípadì pochybnosti
musí být tyto souèásti demontovány. Palivová
nádrž a palivové potrubí, které byly z vozidla de-
montovány, nesmí být uloženy v blízkosti
provádìných prací.

Elektronické øídicí jednotky

Odpojit oba kabely akumulátoru a rozpojit svor-
kovnice øídících jednotek Mono-Motronic a
ABS. .

-00-4 -Vydání 10.95
SOO.5210.02.15
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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

, Upozornìní: I
Pøed odpojením akumulátoru se pøesvìdèit,
zda je znám kód autorádia. Pøed pøedáním vo-
zidla zákazníkovi uvést rádio zadáním
správného kódu do provozuschopného stavu.

Ukostøení sváøeèky pøipojit pøímo ke svaøované
souèásti. Pøitom dbát na to, aby mezi
ukostøením a svaøovanou souèástí nebyla
žádná elektricky nevodivá souèást.

Nedotýkat se ukostøením nebo svaøovací elek-
trodou elektronické øídicí jednotky a elek-
trických vodièù.

Elektronické øidici jednotky pøi opravì po ne-
hodì

. Výmìna elektronických øídicích jednotek je

nutná jen v pøípadì splnìní alespoò jedné z

následujících podmínek:

.Funkèní kontrola, pøíp. vlastní diagnostika
ukazují závadu" ÍJtídicí jendotka je vadná".

.Tìleso øídicí jednotky je viditelnì zdefor-
mováno nebo poškozeno.

.Dosedací plocha nebo pøipevòovací konzola
je zdeformována, øídicí jednotka není jinak
zvnìjšku poškozena.

.Konektory jsou poškozeny nebo zkoro-
dovány vlivem vlhkosti.

Pokud byly pøi opravì znovu použity døíve vy-
montované elektronické souèásti, napø. øídicí
jednotka pro ABS, je tøeba po této montáži v. souladu s pøíslušnými podklady pøezkoušet je-
jich funkci, napø. pomocí diagnostického
pøístroje VAG 1552 nebo VAG 1551 .

.
Vydání 10.95 -00-5 -
SOO.5210.02.15
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00 Všeobecné pokyny FELlCIA

!

Plynová vzpìra -odplynìní, likvidace ~ i

-4 -Upnout plynovou vzpìru do svìráku v oznaèené --I
èásti x=50 mm

POZORI
@~~~ ::t~!;;:::::::::::::::::::::::b Vzpìra se smí upnout jen v této oblasti jinak hrozí

nebezpeèíúrazul

-Naøíznout válec plynové vzpìry v jedné tøetinì
celkové délky -mìøeno od hrany válce na stranì

pístnice.

I 855-0017 I Upozornìní:
.Použít pøi øezání ochranné brýle

.Místo øezu v prùbìhu øezání zakrývat hadrem,
aby se zabránilo vystøíknutí oleje

..Olej a zamaštìné hadry likvidovat podle plat-
ných pøedpisù na ochranu životního prostøedí

.

.
-00-6 -Vydání 11.94
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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.Systém airbagu

Bezpeènostní opatøení
=::} Karosérie-montážní práce, skupina oprav 00;

Pokyny pro opravy a manipulaci f
=::} Karosérie-montážní práce, skupina oprav 69; !

.Zkušební, montážní a opraváøské práce smí být

provádìny pouze vyškoleným personálem.

.Pøi pracech na systému airbagu a pøi rovnacích
pracech v rámci opravy karosérie musí být
ukostøovací kabel akumulátoru odpojen.

.Pøi pøipojení systému airbagu na zdroj napìtí
musí být zapnuto zapalování a uvnitø vozidla se
nesmí zdržovat žádná osoba.. .Díly airbagu nesmí být ani krátkodobì vystaveny
teplotám nad 100°C.

.Díly airbagu nesmí pøijít do styku s tukem,
èistícími prostøedky, olejem nebo podobnými

materiály.

.Pokud je vùz urèen k sešrotování a jsou v nìm
neodpálené moduly airbagu, musí se tyto mo-
duly zneškodnit.

=::} Karosérie-montážní práce, skupina oprav 69

.Mechanicky poškozené díly musí být vymìnìny.

.Po dotyku s díly airbagu, který byl odpálen, je
tøeba si omýt ruce!

.

.
Vydání 06.95 -00-6.1 -
500.5210.01.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

!

Bezpeènostní pøedpisy pro jednotky ~ I
pøedepínaèù pásù -I

.Zkušební, montážní a opraváøské práce smí být !

provádìny pouze vyškoleným personálem.

.Pyrotechnická hnací nálož má životnost vozidla
a nevyžaduje údržbu.

.Konstrukèní díly pøedepínaèe pásu nesmí být
ani otevírány ani opravovány; zásadnì používat
pouze nové díly.

.Jednotky pøedepínaèù pásù, které spadly na
zem, nesmí být již do vozdila zabudovány.

.Jednotky pøedepínaèù pásù, které jsou mecha-
nicky poškozeny (vyboulení, trhliny) zásadnì vy-
mìnit.

..Montáž jednotek pøedepínaèù pásù provést
bezprostøednì po vyjmutí z transportního obalu.

.Ponechání jednotky pøedepínaèù pásù bez
dozoru je zakázáno.

.Jednotka pøedepínaèù pásù nesmí být ošetøena
tukem, èistícími nebo podobnými prostøedky, a
ani krátkodobì vystavena teplotám nad 100 °C
a nárazùm.

.Pøi pøerušení práce se musí jednotka pøede-
-pínaèe pásu odložit zpìt do pøepravního obalu.

.Pokud je vùz urèen k sešrotování a jsou vnìm
neodpálené moduly airbagu, musí se tyto mo-
duly zneškodnit.

~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 69

Klempíøské práce na vozidlech .
s pøedepínaèi pásù

Pozor!
Pøed zaèátkem klempíøských prací v blízkostí
jednotek pøedepínaèù pásù, je tøeba tyto jednotky
demontovat.
Po nehodì-spuštìníjednoho pøedepínaèù pásùje
nutné oba bezpeènostní pásy vèetnì pøedepínaèù
vymìnít (bezpeènostní pásy se nenavíjí).

Demontáž a montáž pøedních bezpeènostních pásù .s pøedepínaèi.
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 69.

- vv-v.~ -, 800~;;1'0.o7:~; 100-6.2 -Vydání 06.95

800.5210.01.15

,



FELlCIA Všeobecné pokyny 00

c Základní upozornìní

.Diagnostika vozidel po nehodì

Pøi opravách havarovaných vozidel nejsou v nìkte-
rých pøípadech odhaleny závady na podvozku nebo
na zavìšení agregátu, které mohou následnì zpù-
sobit závažné škody. Po nehodách, které ukazují
na vysoké zatížení vozidla, je proto nutno se sou-
støedit na následující souèástí a to nezávisle na
promìøení geometrie náprav, které musí být prove-
deno v každém pøípadì:

.Pøi podezøení na poškození nebo deformaci
skeletu karosérie musí být vozidlo zkontrolováno
v rámu rovnací stolice a pokud je to nutné,

vyrovnáno.

.V rozsahu celého rejdu zkontrolovat bezchyb-
, nou funkci øízení a tyèí øízení, provést zrakovou

kontrolu na deformace nebo trhliny.

.Zkontrolovat na deformace nebo trhliny pod-
vozek, všechny jeho souèásti, jako jsou napø.
vodicí ramena, tlumièové jednotky, závìsy náprav,
stabilizátor, tìlesa náprava díly jejich upevnìní.

.Provìøit nepoškozenost, házivost a vyvážení kol
a pneumatik. Zkontrolovat pneumatíky na proøíz-
nutí bìhounu nebo bokù, zkontrolovat tlak v pneu-
matikách.

.Provìøit nepoškozenost závìsù motoru, pøevo-

dovky, náprava výfukové soustavy.

.Teprve pøimìøená zkušební jízda po provedené
opravì dá jistotu, že je vozidlo v provozu bez-
peèné a že je jej možno bez zábran pøedat zá-
kazníkovi.

, Pøíprava karosérie nebo jejích
souèástí pro lakování

Pøed pøedáním opravovaného vozidla nebo jeho
souèástí do lakovny je nutno vyrovnávané a pøí-
slušnì vytmelené povrchy pøipravit pro následující
lakování pomocí brusného papíru o zrnitostí P 80
až P 100.

Tyto pøípravné práce patøí do pracovní náplnì klem-
píøe a jsou souèástí jeho pracovního èasu pro opra-
vu.

.
Vydání 06.95 -00-7 -
800.5210.01.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

~
Rovnání --
Karosérie a podlahová skupina se pøi sériové vý-
robì zhotovují pøevážnì tváøením hlubokotažného
plechu za studena. Z tohoto dùvodu je úèelné
i odstraòování deformací zpùsobených nehodou

provádìt stejným zpùsobem.

Upozornìní:

.Pøi vyrovnávání ostrých ohybù je nebezpeèí, že
dojde k natržení plechu.

.Pokud velikost poškození pøi nehodì nepøi-
pouští zpìtné vyrovnání souèásti, smí být tento
poškozený díl oddìlen od vozidla teprve po

vyrovnání pøipojovacích ploch.

Odstraòování ochranného nátìru ,spodku vozidla a tìsnících tmelù
Odstraòování ochranného nátìru spodku vozidla
a tìsnících tmelù se provádí výhradnì úhlovou
bruskou, do které je upnut drátìný kartáè.

Upozornìní:

Pøi této operaci bezpodmíneènì používat ochranné
brýle, nebo• odletující kousky drátu jsou velmi ostré.

Další možnost spoèívá v tom, ochranu spodku nebo
tìsnící tunely ohøát horkovzdušnou pistolí a tím
zmìklou ochranu spodku nebo tìsnící tunely od-
stranit škrabkou. Tento zpùsob postupu se zejména
doporuèuje u špatnì pøístupných pracovních oblastí,
jako napøíklad spojení pøedního blatníku ke sloupku
A.

Dìlící øezy ,
Dìlící øezy, které mají vliv na tvarovou pevnost ka-
rosérie a tím i na provozní a dopravní bezpeènost
vozidla, je nutno provádìt podle údajù této dílenské

pøíruèky.

.
-00-8 -Vydání 06.95
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.Odøíznuté díly a èásti dílù karosérie

Pod pojmem "odøíznutý díl" rozumíme pøiøíznutý ná-
hradní díl, který je již v této podobì dodáván ze
skladu náhradních dílù.

-"Èást dílu" vzniká naproti tomu pøíøíznutím ná-
hradního dílu pøímo pøi opravì. V jednotlivých
pøípadech je tøeba se pøesnì øídit metodami,
popsanými a zobrazenými v této Dílenské pøí-
ruèce.

-Protože použití jak "odøíznutých dílù" nebo "èásti
dílu", tak i použití speciálních materiálù a
pomùcek má vliv na pracovní èasy, jsou tyto
uvádìny zvláš•.

. Originální spoj

Pod pojmem "originální spoj" rozumíme svarový
spoj, který je použit pøi výrobì vozidla.

Tento svarový spoj má být pøi opravì opravy karo-
série pokud možno znovu obnoven.

Pøitom je tøeba dbát na to, aby pøi opravì nebylo
z bezpeènostních dùvodù použito ménì bodù svaru
než pøi sériové výrobì. Pokud to je z prostorových
dùvodù možné, je lépe tento poèet spíše pøekroèit.

Tato Dílenská pøíruèka popisuje i metody a postupy,
které jsou odlišné od originálních.

.

.
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Vysvìtlení symbolù
~

.Vysvìtlení znakù pro sváøeèské práce -!

-04 Bodový svar (jednoøadý).
.Bodový svar (dvouøadý)

Bodový svar (dvouøadý pøesazený)

...Dìrový svar v ochranné atmosféøe

O 1800-0019 I

<I> .

111111 -04 Stehový svar v ochranné atmosféøe (v pøípadì po-

""" tøeby broušením dolícovat k obrysu karoserie)

Souvislý svar v ochranné atmosféøe (v pøípadì po-
tøeby broušením dolícovat k obrysu karoserie)

..Pøerušovaný svar v ochranné atmosféøe (v pøí padì

potøeby broušením dolícovat k obrysu karoserie)

.:::- ~-~-~ ~ Pájení na tvrdo

~~~~ 1800-0020 I

Vysvìtlivky .
.Dìrový svar v ochranné atmosféøe: Do jednoho

ze svaøovaných plechù sev oblasti spoje vyvrtají
ve vzdálenostech 20-30 mm otvory o 0 6 mm,
do nichž se umis•ují dobøe zateklé bodové svary
v ochranné atmosféøe.

.Souvislý svar v ochranné atmosféøe: Svar je

proveden pokud možno bez pøerušení.

.Stehový svar v ochranné atmosféøe: Svar se
skládá z mnoha za sebou umístìných jednotli-
vých krátkých svarù provádìných støídavì.

Výhodou oproti souvislému svaru v ochranné
atmosféøe je menší pøenos tepla.

.Pøerušovaný svar v ochranné atmosféøe: Svar
se skládá ze za sebou umístìných souvislých
svarù v ochranné atmosféøe o délce asi 20 mm,

které jsou oddìleny stejnì dlouhými ùseky bez .svaru.

-00-10- Vydání 11.94
500.5210.00.15
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Konzervace dutin !

" I

.::::J

1800-0021 I

Lepení

.~ Jemné utìsnìní

f~~~~ ~ I

1800-0022 I

. Osazení pomocí osazovacích kleští pro provedení

pøeplátovaných svarù.

Dìrování pomocí dìrovacích kleští pro následné
provedení dìrového svaru v ochranné atmosféøe

Vrtání pro následné provedení dìrového syaru
v ochranné atmosféøe nebo pro odvrtání bodového
svaru (originální spojení).

.I 800-0023 I

Vydání 11.94 -00-11 -
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Náøadí !

.~ I
...Uhlová bruska ESU 18-E2 --I

1500-0024 I .
...Úhlová bruska WS-125

I 500-0025 I

...Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 (fy .
Siems & Klein KG) nebo V.A.G 1731

V.A.G 1731

500-0017

.
.-00-12 -Vydání 11.94
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Pneumatická pila na plech PLF 80 (fy Siems &
Klein KG) nebo V.A.G 1523

V.A.G 1523

I 800-0018 I. Odsávaè plynových zplodin svaøování V.A.G
1586 A

I 800-0026 I

..;:;;;;:: lb lb lb lb hh; Vozík na karosáøské náøadí V.A.G 1439

j ::::.~; ~;~ .:::

(b Ib(b lb lb

.:: i::.' :;~;~.:
lb I:::: c.-

I::::

..: lb Iblb
.: lb
~~::. lb..

00-0027

.
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...Tyèové rozpìrkyV.A.G 1438 ~-

.
I 800-0032 I

...Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

.
I 800-0035 I

...Osazovací kleštì

Pro osazování plechù napø. u pøeplátovaných spo-

jù.

I 800-0036 I .
-00-14- Vydání 11.94
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Dìrovací kleštì V.A.G 1329 I

Pro dìrování plechù napø. u dìrových svarù v och- I
ranné atmosféøe.

1800-0037 I

Vykrajovaè plechu

Pro vyøezávání plechu bez deformací a otøepù,
napø. pro následnou montáž støešního okna

I 800-0038 I

Vytlaèovací pistole na stlaèený vzduch V.A.G
1761/1

Tlakovzdušná pistole pro tìsnicí práce a ochranu
spodku firemního originálního vzhledu.

Pro tuto pistoli lze kromì toho použít všechny patro-
ny s objemem 310 ml.

1800-0039 I

.
Vydání 11.94 -00-15 -
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!
!

~ Vzduchová tlaková pistole s nádobkou pro kon- ~ i

zervování dutin V.A.G 1538 -I

1800-0040 I

~ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné .
atmosféøe

I 800-0015 I

Bd ' '~~k ." kl '" .~ o ova svarec a se zarlzenlm na za epavanl
bodù apod. V.A.G 1587 nebo V.A.G 1514 nebo
V.A.G 1713

I 800-0016 I .
-00-16 -Vydání 11.94
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Rovnací stolice Celette ~85 s napínacím zaøí-
zením a sadou nástavkù SKODA-FELlCIA

1800-0043 I

Základní vybavení V.A.G 1366/3 nebo Celette

(:)i ",
.~.~

1800-0028 I

Pneumatická bruska s drátìným kotouèem

1800-0065 I

.
Vydání 06.95 -00-17 -
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Materiály pro opravu karosérie -
Lepicí materiály --

Lepicí materiály Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/

poznámka

Univerzální lepidlo D 001 200 Vlepování tlumicích a izolaèních materiálù,
pryžových dílù, kobercù, vaty èalounìní, textilií

Lepidlo na plasty AMV 195 KD1 01 Vzájemné slepování dílù z pryže, PUR, EPDM. Vteøinové lepidlo

Dvoukomponentní D 001 500 Lepení držákù zvedáku vozu.

lepidlo
Lepidlo na pryžové D 002 100 Lepení tìsnìní dveøí a vík a pøídavných tìsnìní
profily na plech.

Lepicí sada sklo-kov D 000 703 A 1 Lepení držáku zpìtného zrcátka a držákù

výklopné støechy.
Èisticí roztok HHA 381 010 Èištìní všech ploch, které pøícházejí do Rozprašovaè

kontaktu s primerem nebo s lepidlem. .Butylová tìsnící a AKL 450 005 05 Lepení pøíèníku ke støeše.
lepící šòùra

Tìsnicí materiály

Tìsnicí materiály Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/

poznámka
Silikonová lepicí a AMV 176 000 05 Vymazávání všech spár, které jsou vystaveny Nelze pøelakovat!
tìsnicí hmota -èerná ohybu.

Lepí a utìsòuje kov, plast a sklo vzájemnì mezi
sebou. Tìsnicí spoje, tìsnìní dveøí a vík, kryty
proti vodì, støešní nosiè.

Silikonová lepicí a AMV 176 100 05 Vymazávání všech spár, které jsou vystaveny Nelze pøelakovat!
tìsnicí hmota -bílá ohybu.

Lepí a utìsòuje kov, plast a sklo vzájemnì mezi .sebou. Je vhodné pro utìsnìní odvodòovacích
profilù a krytù, prùchodek a pryžových tìsnìní.

Tìsnicí hmota HHA 381 004 Vymazávání nezakrytých drážek, spár a lemù.

Tìsnicí hmota svìtlá AKD 512 000 05 Utìsnìní skrytých svarù, spojù a spár.

Tìsnicí hmota D 476 KD7 A3 Obnovení jemných tìsnìní, utìsnìní skeletu a
støíkatelná obnovení ochrany spodku a vzhledu.

PU -lepící a tìsnící HHA 381 005 Utìsnìní/zalepení viditelných svárù a
hmota normálních svárù.

Tìsnící šòùra HHA 381 006 Utìsnìní/vymezení vzdálenosti šroubovaných
dílù karosérie.

.( .
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.Materiály pro ochranu povrchù

Materiály pro Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/
ochranu povrchù poznámka

Zinková vložka AKL 381 03550 Vložka pro blatníky nebo závìsy víka motoro- V sáèku po 50
vého prostoru a zadních (5.) dveøí, sloužící kusech
v pøípadì opravy jako ochrana proti korozi

Konzervování dutin O 003 700 Použití pro dutiny po každé opravì
-hnìdá

Konzervování dutin O 003 700 04 Rozprašovaè
-hnìdá

Konzervaèní vosk AKR 321 M16 10 Konzervování všech vnìjších a vnitøních dílù
karosérie

Konzervaèní vosk AKR 321 M15 4 Rozprašovaè

Dlouhodobá ochrana O 003 500 Utìsnìní skeletu v motorovém prostoru, pøední

spodku stìny apod.. Od1rana proti nárazùm AKR 311 K01 05 Rozprašovaè
kaménkù -èerná

Ochrana proti nárazùm AKR 311 K01 10 Vylepšení ochrany spodku
kaménkù -èerná I

Bitumenový vosk pro 0316038 A2 i
1ochranu spodku

Materiály pro ochranu proti korozi

Materiály pro och- Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/
ranu proti korozi poznámka

Zinkový sprej 000750004 Ochrana proti korozi pro plechove díly, které Rozprašovaè
není možno lakovat, použití jako barva pro

bodovésvary. Jednokomponentní ALN 002 003 004 Nanáší se na holý plech Rozprašovaè
ochranný materiál
pro základování

Jednokomponentní ALN 002 003010 Nanáší se na holý plech
ochranný materiál
pro základování

Ovoukomponentní ALN 007 003 010 Nanáší se na holý plech a hliník
ochranný materiál
pro základování

Ovoukomponentní ALN 766 001 13 Ochranná vrstva pod vrchní lak.

akrylový plniè
základu

.
I
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Chemické materiály ...

Chemické materiály Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/
poznámka

Sprej L 016 504 Doèasný zmìkèovaè laku pro rovnací práce na Rozprašovaè
karosérii, na dílech nástaveb a v místech
závìsù

Tmelicí materiály

Tmelicí materiál Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/
poznámka

Jednokomponentní ALN 784 001 10 Vyrovnání malých nerovností pro dokonèovací 0,5 kg
akrylový jemný tmel lakování

Dvoukomponentní ALN 787 200 10 Tmelení vìtších nerovností (používat pouze 1 kg
.tmel vario s vytvrzovaèem). Zpùsob broušení pøed

lakováním:

Dvoukomponentní ALN 787 200 20 strojní broušení -zrnitost P 80 2 kg
tmel vario ruèní broušení -zrnitost P 120-150

Vytvrzovaè ALZ 018 000 03 Pro dvoukomponentní tmel 30 g

Utìsnìní skel

Tìsnící materiál Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/

poznámka

Tìsnící hmota pro HHA 381 007 Utìsnìní v pryži uložených skel
skla

.

Èištìní

Èistící materiál Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/

poznámka

Univerzální èistící HHA 381 011 Èištìní všech ploch pøed a po lepení nebo
prostøedek utìsòování

Provozní a pomocné prostøedky

Oznaèení Èíslo náhr.dílu Zpùsob / oblast použití Oznaèení/výrobce/ .poznámka

Ruènítlaková pistole HHA381 012 Zpracování všech 150mla310mlkartuší

-00-20 -Vydání 06.95
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Opatøení pro ochranu proti

.korozi
Ochrana proti korozi

Po opravì je bezpodmíneènì nutno opìt obnovit
sériovou ochranu proti korozi za použití materiálù
dodávaných výrobcem, protože je to pøedpokladem
zachování záruky na prorezavìní.

Dlouhodobá ochrana karosérie

-Holý povrch plechu je tøeba po opravì ihned
opatøit základním nátìrem (základní nátìr pro
ochranu proti korozi ALN 002 003 10, pøíp.
ALK 007 003 10).

-Vnìjší plechové díly pøed svaøením opatøit zev-
nitø krycím lakem.

.-Na pøíruby pro bodové svary nanést oboustran-
nì zinkový sprej (D 007500 04).

Upozornìní
Zinkovým sprejem nesmìjí v žádném pøípadì být
ošetøeny plochy, které budou pozdìji svaøovány
v ochranné atmosféøe.

-Místa svarù opatøit pøed utìsnìním zvnìjšku
i zevnitø základním nátìrem ALN 002 003 04.

-Nanášet tìsnicí hmotu pouze na plech opatøený
základním nátìrem a nechat ji pøed dalším
lakováním dostateènì vytvrdit.

-Pøekrýt všechny svarové spoje a støižné plochy
dokonale tìsnící hmotou.. -Opravu ochranného nátìru spodku vozidla pro-
vést trvanlivým nátìrem.

-Provést konzervaci všech dutin, které se nachá-
zejí v blízkosti místa opravy.

-Po zaschnutí konzervaèního prostøedku v duti-
nách uvolnit všechny drenážní otvory.

.
Vydání 11.94 -00-21 -
800.5210.00.15



00 -Všeobecné pokyny FELlCIA

Rovnací stolice
~Pøehled nástavcù pro karoserii Felicia -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

.
I 800-0033 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 3 Ml 601 577.705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml141 577.701

4 Ml 080 577.708
Ml142 577.702

577.709
2 Ml 140 577.726577.727 .

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

-00-22 -Vydání 04.96

SOO.521 0.03. 15

-



I
FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.I

I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

.
I 800-0033 I

Pozice tislo základni tislo nástrèné 8 Ml 260 577.716
sady sady 11

577.717
5 Ml 080 577.710

9 Ml 260 577.719
577.711

577.720
6 Ml 140 577.712

577.713

7 Ml 200 577.714

577.715

.1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

Vydání 04.96 -00-23 -
SOO.5210.03.15

--



I
00 Všeobecné pokyny FELlCIA'

.

Pøehled podpìrných bodù na karoserii Felicia ~ I

-I

.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

.
I 800-0034 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 3 Ml 601 577.705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml141 577.701

4 Ml 080 577.708
Ml 142 577.702

577.709
2 Ml 140 577.726

577.727

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo .

-00-24 -Vydání 04.96

SOO.5210.0315



FELlCIA Všeobecné pokyny 00.

.~

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.
I 800-0034 I

Pozice tislo základni tislo nástrèné 8 Ml 260 577.716
sady sady 1)

577.717
5 Ml 080 577.710

9 Ml 260 577.719
577.711

577.720
6 Ml 140 577.712

577.713

7 Ml 200 577.714

577.715

.1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

Vydání 04.96 -00-25 -
SOO.5210.03.15



I00 Všeobecné pokyny FELlCIA i
.

Podpìrné body -nástavce Felicia ~--

1~:::::::

1 2 .

3 4

.
3 4

I 800-0041 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 3 Ml 601 577.705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml141 577.701

4 Ml 080 577.708
Ml 142 577.702

577.709
2 Ml 140 577.726

577.727

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo .

-00-26 -Vydání 04.96
SOO.5210.03.15



FELlCIA Všeobecné pokyny 00.

5.
«D

O

.8 9\--

I 800-0042 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 8 Ml 260 577.716
sady sady 1)

577.717
5 Ml 080 577.710

9 Ml 260 577.719
577.711

577.720
6 Ml 140 577.712

577.713

7 Ml 200 577.714

577.715

.1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

Vydání 04.96 -00-27 -

500.5210.03.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Pøehled nástavcù pro vozidla Felicia, Felicia Combi s karoserií pøipravenou pro ~
zástavbu airbagu --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.

.
I SOO-0057 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 3 Ml 601 577.705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml 141 577.723

4 Ml 080 577.721
Ml 142 577.724

577.722
2 Ml 140 577.726

577.727

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo .

-00-28 -Vydání 04.96
SOO.5210.03.15

---



FELlCIA Všeobecné pokyny 00.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.

.
I SOO-0057 I

Pozice Èislo základni Èislo nástrèné 8 Ml 260 577.716
sady sady 1)

577.717
5 Ml 080 577.728

9 Ml 260 577.719
577.729

577.720
6 Ml 140 577.712

10 Ml 260 577.7302)
577.713

)577.731 2
7 Ml 200 577.714

577.715

.1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

2) Platí pouze pro vùz Felicia Combi

Vydání 04.96 -00-29 -
SOO.5210.03.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA
-

Pøehled podpìrných bodù na karoserii Felicia, Felicia Combi pøipravené pro ~
zástavbu airbagu -

---~~ "-"
,H

---:i .II
II
II
II
I
!
n
II
1\
II
Ij

ri
-I I~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.
I SOO-0058 I

Pozice Císlo základní Císlo nástrèné 3 Ml 601 577 -705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml141 577.723

4 Ml 080 577.721
Ml 142 577.724

577.722
2 Ml 140 577.726

577.727

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo .

-00-30 -Vydání 04.96

SOO.5210.03.15



I
;

FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.!
I

---~~ ~",
~ --,--,~

~ 11

II
II
II
11

II
J. !

11

11

1\
II

--1-1

--ti
~ ~.JJ--~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.
I 800-0058 I

Pozice tíslo základní tíslo nástrèné 7 Ml 200 577.714
sady sady 1)

577.715
5 Ml 080 577.728

8 Ml 260 577.716
577.729

577.717
6 Ml 140 577.712

9 Ml 260 577.719
577.713

1) P 1 d 'v, I" d ' I" h ' 1 577.720
os e ni CIS Ice: su a -vpravo; IC a -v evo

2) Platí pouze pro vùz Felicia Combi 10 Ml 260 577.730 2)

.577.731 2)

Vydání 04.96 -00-31 -
SOO.5210.03.15

I



I
00 Všeobecné pokyny FELlCIA

-

i

o

Podpìrné body -nástavce pro karoserii Felicia a Felicia Combi pøipravenou pro ~ I
zástavbu airbagu -I

2

.
1 2

3

.
3 4

I 800-0045 I

Pozice tíslo základní tíslo nástrèné 3 Ml 601 577.705
sady sady 1)

Ml 602 577.706
1 Ml 141 577.723

4 Ml 080 577.721
Ml 142 577.724

577.722
2 Ml 140 577.726

577.727

1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo .

-00-32 -Vydání 04.96
SOO.5210.03.15



I
FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.I
I

5.

O

.8 9~-

I 800-0042 I

Pozice Èíslo základní Èíslo nástrèné 8 Ml 260 577.716
sady sady 1)

577.717
5 Ml 080 577.728

9 Ml 260 577.719
577.729

577.720
6 Ml 140 577.712

10 Ml 260 577.730 2)
577.713

577.731 2)
7 Ml 200 577.714

577.715

.1) Poslední èíslice: sudá -vpravo; lichá -vlevo

2) Platí pouze pro vùz Felicia Combi

Vydání 04.96 -00-33 -
500.5210.03.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Kontrolní body karoserie Felicia, Felicia Combi, Pickup !

~I
Kontrolní rozmìry pro podvozek a agregát _I I

I
I, '

I' I r i , .
i: I

A B /, C D
I .! '
, i I I !
I , " Ii I 1 I ..

I
; ,

\
II
I
I
I

., I
,
,
I,
I

H ' I
I II~ ~---+---, I
I ~
.I

I :
, I
I 'I

I
I
I
I,, Ii ! ~' .

I 800-0049 I

Pozice Urèující body Pozice Rozmìr (mm)

A Osa pøední nápravy E 3) 29,4:t 5 1)

B Kontrolní otvory F 4) 16:t 3 1)

C Èep pružného lùžka zadní nápravy G 635,5:t 5 1)

D Osa zadní nápravy H 1664,8:t 0,1

J 343,5:t3 .

Pokraèování tabulky ~strana 00-35

-00-34 -Vydání 04.96
SOO.5210.03.15



FELlCIA Všeobecné pokyny 00

Pozice Rozmìr (mm)

.K 325,5:t3

L 18,O:t3

M min 4,0 2)

Rl 024:!:0,18

1) Tyto rozmìry platí pouze pro motor 1.3 I.

2) Tyto rozmìry platí pouze pro motor 1.6 I a

1,9 I.

3) Výška prùseèíku roviny pro spodní víko na

bloku motoru s osou kontrolního otvoru v
bloku motoru.

4) Mezera mezi èelní plochou høídele vodního

èerpadla a karoserií..
...Umístìní kontrolních otvorù v pøední èásti vo-

zidla

...Umístìní kontrolních bodù v zadní èásti vozidla

.
...Kontrolní rozmìr uložení agregátu s motorem

1.6 I a 1,9 I.

.
Vydání 04.96 -00-35-
SOO.5210.03.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Kontrolní rozmìry pro karoserii Felicia, Felicia Combi ~-

E2

01(

N

H1

E1 J
J3 J1 .

A-A

Z1
C'I

~~

I ---, ,
> I --, }

G1 G .

I SOO-0050 I

Kontrolní rozmìry pro karoserii Felicia
a Felicia Combi =} strana 00-37

.
-00-36 -Vydání 04.96

500.5210.03.15



FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm)

A 583:t2 J2 2825,5:t2 Rl 024:tO,18 X 74:tO,4

Al 345+3 J3 894,6:t2 S 46:tO,4 Xl 74:t0,4
-1,4

C 265 :t 0,6 K 122 :t 0,4 Sl 98:t 1,3 Y 37 :t 0,4

C1 6,5:tO,4 Kl 779,5:t2 T 197:tl,5 Yl 37:tO,4

C2 6,5:tO,4 K2 692,5:tl Tl 777,5:tl,5 Z 32:tO,2

Dl 118:t 0,2 L 622,5 :t 0,9 T2 752,5:t 2 Zl 8 :t 0,2

E 355,l:t2 M 284,5:t2 T3 694,5:t3 Z2 2:tl

El 429,4:tl,9 Ml 151,5:t2,2 T4 676:t3 Z3 22,5:tO,8

.E2 2029,4:t 3 M2 197,5:t 1 T5 820,5:t 0,5 Z4 116,5:t 2

F 413,6:tl,9 N 141,5:t2,2 U 325,5:tO,5 Z5 462:t3

Fl 351,6:tl,9 Nl 117,5:t2,2 Ul 282,5:tl,5 Z6 125,5:t2

G 528,6:tl,5 O 332,6:tl U2 257,5:t2 Zl 145+2,4
c -0,8

Gl 119:t 1 01 495:t 0,3 U3 172,5:t 2 Za 84:t 1

Hl 1510,4:tO,8 P 541 :t0,7 U4 181:t2

J 1587,6 :t 1,6 Pl 98:t 1,3 V 37 :t 0,4

Jl 2375,4:t2 R 692,5:tl,8 Vl 37:tO,4

.

.
Vydání 04.96 -00-37 -

SOO.5210.03.15



00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Kontrolní rozmìry pro karoserii Pickup ~-

o

H2

oC

N

H1 !

IE1 J ! .
Ja I,

IHa '

I '

.I
r iO ' ,

I
I,

N --.J,-
~~ (/) t- I

..~ D. ~
~ ~

I

, I > .
G1 G

I 800-0051 I

Kontrolní rozmìry pro karoserii Pickup ~ strana
00-39

.
-00-38 -Vydání 04.96

SOO.5210.03.15



IFELlCIA Všeobecné pokyny 00 -

.Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm) Poz. Rozmìr (mm) I~

A 583:t2 Hl 1510,4:tO,8 O 332,6:t1 Vl 37:tO,4

Al 345 + 3 H2 2005,4 01 495:t 0,3 W 172,5
-1,4

A2 3 H3 2615,4 P 541 :tO,7 Wl 667,5

A3 508 J 1587,6 :t 1,6 Pl 98:t 1,3 W2 309,5

C 265 :t 0,6 J3 894,6:t 2 R 692,5:t 1,8 W3 804,5

Cl 6,5:t0,4 K 122:t0,4 Rl 024:t0,18 X 74:t0,4

C2 6,5 :t 0,4 Kl 779,5 :t 2 S 46 :t 0,4 Xl 74:t 0,4

Dl 118:tO,2 K2 692,5:t1 Sl 98:t1,3 Y 37:t0,4

.E 355,1:t2 L 622,5:t0,9 T 197:t1,5 Yl 37:t0,4

El 429,4:t1,9 M 284,5:t2 Tl 777,5:t1,5 Z 32:t0,2

F 413,6:t1,9 Ml 151,5:t2,2 T5 820,5:t0,5 Zl 145+2,4

-: 0,8

Fl 351,6:t1,9 M2 197,5:t1 U 325,5:t0,5 ZB 84:t1

G 528,6:t1,5 N 141,5:t2,2 Ul 282,5:t1,5

Gl 119:t1 Nl 117,5:t2,2 V 37:tO,4

.

.
Vydání 04.96 -00-39 -
SOO.5210.03.15
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FELlCIA Pøední èást karoserie 50.

Oprava pøední èásti karoserie

.Oprava pøední stìny

.
..

.
I 850-0006 I

Potøebné demontážní a montážní práce

-Demontáž a montáž chladièe. -Demontáž a montáž pøední masky.
=> Motor-mechanická èást; skupina oprav 19; => Karosérie-montážní práce; skupina oprav 66;

Demontáž a montáž chladièe a ventilátoru. Pøední maska.

-Demontáž a montáž blatníku. -Demontáž a montáž svìtlometù.
. => Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; => Karosérie-montážní práce; skupina oprav 94;

Blatník. Osvìtlení.

Vydání 11.94 -50-1 -
500.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELlCIA

-
--

o .

.
: O

.~ "-. .
,;-==:::::;:== .

I 850-0007 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnání dílù a styèných ploch
=> strana 00-8.

-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-
ku a tìsnící tmely => strana 00-8

" .
-50-2 -Vydání 11.94

500.5210.00.15



FELlCIA Pøední èást karoserie 50.

.o
O,

.
O : O

, ~..,;',~. ~

~-;-:::::=::::;:==-~-~~~-,,---.
I 850-0007 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervování dutin V.A.G 1538

+ Úhlová bruska WS 125
Místo øezu -odstranìní starého dílu

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo
V.A.G 1731

-Odvrtat vrtaèkou na bodové sváry originální spoj.
+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329

-Vybrousit úhlovou bruskou pøipojovací místa na
+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo- èistý kov.

sféøe

.+ Bodová sváøeèkaV.A.G 1713

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

Vydáni 11.94 -50-3 -
500.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELlCIA

Uvolnìní horní èásti pøední stìny ~

Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj.

~\ I 850-0008 I

Náhradní díl

.Pøední stìna .

Pøíprava nového dílu
'" "

-Pomocí úhlové brusky vybrousit pøipojovací
místa na èistý kov.

-Pøichytit pøední stìnu, vyrovnat a dolícovat.

Namontovat víko motorového prostoru, blatníky,
a O ..O .svìtlomety a smìrová svìtla. Zkontrolovat šíøku

spáry mezi pøední stìnou a víkem, blatníkem,
.jakož i lícování svìtlometù a smìrových svìtel.

o o

I "~n nnnn I -Demontovat opìt døíve namontované díly.
1850-0009 I .

Pøivaøení

Pøi bodovat pøední stìnu.

1850-0037 I .
-50-4 -Vydání 11.94

500.5210.00.15



FELlCIA Pøední èást karoserie 50
,

Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování voch-
ranné atmosféøe pøivaøit horní èást pøední stìny

(dìrový svar).

Upozornìní:

-Po opravì provést opatøení k ochranì proti ko-
rozi => strana 00-21

~\ I 850-0010 I

.

.

.
Vydání 11.94 -50-5 -

500.5210.00.15

.



50 Pøední èást karoserie FELlCIA

Výmìna držáku pøedního svìtlometu -

o

o .
C

.
I 850-0011 I

Demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž svìtlometù.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 94;

Osvìtlení.
-Demontáž a montáž pøedního nárazníku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 63;

Nárazníky. Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž pøední masky.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 66; -Vyrovnání dílù a styèných ploch

Pøední maska. ~ strana 00-8.

-Odstranit v blízkostí opravy ochranný nátìr spod- .
ku a tìsnící tmely ~ strana 00-8

-50-6- Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Pøední èást karoserie 50.
o o

o

C a

Q. ..
~

.I

o
o

.
I 850-0036 I

Potøebné karosáøské nástroje:
+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Úhlová bruska WS 125 + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
V.A.G 1731 zervování dutin V.A.G 1538

+ Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G
1523. + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe

Vydání 11.94 -50-7 -
500.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELlCIA

181.
--

o

o

I:J a

.
.I

D
D

.
I 850-0036 I

Odstranìní starého dílu

-Pomocí pily na plech vyøíznout držák svìtlome-
tu.

-Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj.

-Odstranit otøepy.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit pøipojovací mís-
ta na èistý kov. .

-50-8 -Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Pøední èást karoserie 50

.Náhradní díl

.Držák svìtlometu

Pøíprava nového dílu

-Vybrousit úhlovou bruskou pøipojovací plochy
na èistý kov.

-Pøichytit a nalícovat držák svìtlometu.

-Namontovat svìtlomety, smìrová svìtla a masku
a zkontrolovat lícování a správnou montážní

polohu.

-Vymontovat svìtlomety, smìrová svìtla a masku.

Pøívaøení

Pøi bodovat držák svìtlometu.

-D -Po provedené opravì ošetøit proti korozi ~ Stra-

na 00-21

I 850-0012 I

.

.
Vydání 11.94 -50-9-
500.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELICIA

Výmìna krytu pøedního kola

~
--

tO .

(

.
I 850-0013 I

Demontážní a montážní práce

-Demontáž a montáž motoru. -Demontáž a montáž blatníku.
=> Motor-mechanická èást; skupina oprav 10; => Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50;

Demontáž a montáž motoru. Pøední èást karosérie.

-Demontáž a montáž závìsù pøedního kola. -Demontáž a montáž víka motorového prostoru.
=> Podvozek; skupina oprav 40; Závìs pøedního => Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55;

kola. Víko motorového prostoru. .
-50-10 -Vydání 11.94
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FELICIA Pøední èást karoserie 50.

tO.
{

.
I 850-0013 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:.

-Vyrovnání dílù a styèných ploch
=> strana 00-8.

-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-
ku a tìsnící tmely => strana 00-8

-Odstranìní pøední stìny => strana 50-1.

.
Vydání 11.94 -50-11 -
800.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELlCIA

Potøebné karosáøské náøadí: ~

.Rovnací stolice Celette M85 se soupravou nás-
tavcù

.Úhlová bruska WS 125

'"
.Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo

V.A.G 1731

.Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G
1523

.Dìrovací kleštìV.A.G 1329

.Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe V.A.G 1509 A

.Bodová sváøeèka V.A.G 1713

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379 .

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
konzervování dutin V.A.G 1538

Odstranìní starého dílu

Upozornìní:

.V místì odøíznutí krytu kola od podélného nos-
níku leží na sobì v malé vzdálenosti dva plechy,
které se musí pøeøíznout s pøesazením asi 30
mm. Nepoškodit pøitom podélný nosník!

.Øezy oddìlující kryt kola od podélného nosníku
v horní èásti musí být pøesazeny o 50 mm.

Vyøíznout kryt kola s pøídavkem. Øez vést za
850-0014 držákem tlumièové jednotky nad pøedním po-

délníkem. .

-Oddìlit horní podélník. Originální bodové sváry
odvrtat.

-Odvrtat originální bodové sváry pøipevòující dr-
žák tlumièové jednotky.

Odbrousit úhlovou bruskou prùbìžný svar vpra-
vo nahoøe na držáku motoru.

-Odvrtat originální bodové svary spojující kryt
kola s pøedním podélníkem.

-Zaèistit styèné plochy bruskou na èistý kov

~ .
-50-12 -Vydání 11.94
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FELlCIA Pøední èást karoserie 50

.Náhradní díly I

.Kryt pøedního kola

.Pláš• tlumièe úplný

.Podélník horní

Pøíprava nových dílù

-Zaèistit styèné plochy bruskou na èistý kov

-Pláš• tlumièe úplný pøipevnit k nástavci rov-
nací stolice => Strana 00-22

Pøivaøení

-Pøibodovat pláš• tlumièe úplný, pøivaøit pøeru-
šovaným svarem držák motoru

.-Pøenést obrysy øezu na nový kryt kola

-Odøíznout z nového krytu kola nahrazovanou
èást s 20 mm pøídavkem

-Dolícovat kryt kola a pøichytit jej kleštìmi ke

styèným plochám

-Orýsovat obrysy øezu tak, aby øez probíhal obì-
ma plechy

-Pøiøíznout podél narýsovaného obrysu nový díl.
Spára 1 mm vzniklá øezem je ideální pro tupý
svár

-Nový díl vyrovnat a pøichytit

-Pøed pøivaøením nového dílu zkusmo usadit
blatník a dbát pøitom na podélné a úhlopøíèné

.míry
Obì èásti krytu kola svaøit natupo ..prùbìžným
svárem

Upozornìní

Svár se nesmí z pevnostních dùvodù zabrousit.

\(~r
~~~~~b.

Vydání 11.94 -50-13 -
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50 Pøední èást karoserie FELlCIA I
I

j
!

Y ~o -Pøivaøit prùbìžným svárem nosník motoru ke -..i

krytu kola. -I
""""O C -Pøivaøit pøerušovaným svárem pøední podél-

ník v okolí držáku tlumièové jednotky ke krytu
kola.

Pøivaøit dìrovým svárem držák tlumièové
jednotky v horní èásti ke krytu kola.

1850-0035 I

Pøi bodovat kryt kola k pøednímu podélníku. .

-Pøivaøit dìravým svárem pøední podélník ke
krytu kola v oblasti pod držákem tlumièové
jednotky.

I 850-0017 I

Pøichytit bodovým svárem horní podélník ke .
krytu kola.

-Pøivaøit následnì horní podélník ke krytu kola
tupým prùbìžným svárem.

-Pøivaøit pøední stìnu
=> Strana 50-1.

-Provést po opravì ochranu proti korozi => Strana
00-21.

I 850-0018 I

.
-50-14- Vydání 11.94
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FELlCIA Pøední èást karoserie 50

Výmìna pøedního krytu kola -oøíznutý díl.

o.
o o

.
1850-0033 I

Demontážní a montážní práce: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž blatníku. -Vyrovnání dílù a styèných ploch
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; => strana 00-8.

Pøední èást karosérie.
-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-

-Demontáž a montáž víka motorového prostoru. ku a tìsnící tmely => strana 00-8.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55;

Víko motorového prostoru. -Odstranìní pøední stìny => strana 50-1..
Vydání 11.94 -50-15 -
500.5210.00.15
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50 Pøední èást karoserie FELICIA

Potøebné karosáøské nástroje: ~
--

.Rovnaci stolice Celette M85 se sadou rovnacích
úhelníkù

.Úhlová bruska WS 125

.Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS 90 nebo
V.A.G 1731

.Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G
1523

.DìrovacíkleštìV.A.G 1329

.Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe.

.Bodová sváøeèka V.A.G 1713.

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G
1379. .

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
konzervování dutin V.A.G 1538.

Odstranìní starého dílu

~ 8 @°-04-POmOcípilynaplechodøíznoutkrytkolapøed C)~ @ držákem tlumièové jednotky a nad podélným

Q \J) ..nosníkem.

fO) Upozornìní

Neporušit vyztužovaci plech držáku tlumièové jed-
notky.

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-~ nální spoj. \\850-0019 .
-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na

èistý kov.

-04 -V závislosti na poškození vyøíznout pomocí pily
na plech horní podélný nosník krytu kola
(odøíznutí podélného nosníku provést ve
vzdálenosti 50 mm od odøíznutí krytu kola).

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-
nální spoj.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

I 850-0020 I .

-50-16 -Vydání 11.94
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IFELlCIA Pøední èást karoserie 50 '
.

.Náhradní díly I

.Kryt pøedního kola I

.Horní podélník krytu kola.

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nový díl.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma

plechy.

. -Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso-
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto
vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

-Oøíznutý díl zafixovat k nástavci rovnací stolice
=> Strana 00-22.

-Vyrovnat, dolícovat a pøichytit nový díl.

-Pøed pøivaøením nového dílu zkusmo usadit
blatník a dbát pøitom na podélné a diagonální

míry.

Pøivaøení. Èá.steèný kryt kola pøivaøit natupo prùbìžným
svarem.

Upozornìní
Svár se nesmí z pevnostních dùvodù zabrousit.

-Kryt kola pøi bodovat k podélnému nosníku.

\(~r
@~~~b

.
Vydání 11.94 -50-17 -
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50 Pøední èást karoserie FELICIA I

!,

Pomocí bodové sváøeèky pøi bodovat horní po- -I

délný nosník krytu kola. -I

-Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování
v ochranné atmosféøe pøivaøit horní podélný
nosník krytu kola (souvislý tupý svar v ochranné

atmosféøe).

-Pøivaøit pøední stìnu => strana 50-1

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21 .

I 850-0034 I

.

.

.
-50-18 -Vydání 11.94

800.5210.00.15

i



FELICIA Pøední èást karoserie 50
.

.Podélník pøední úplný -èásteèná výmìna, øez pøed držákem motoru

.
o o

.
1850-0022 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž motoru.
~ Motor-mechanická èást; skupina oprav 10;

Demontáž a montáž motoru.
-Demontáž a montáž blatníku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50;

Pøední èást karosérie.

-Demontáž a montáž víka motorového prostoru.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55;

.Víko motorového prostoru, Zadní páté dveøe

.vydání 11.94 -50-19 -

500.5210.00.15



50 Pøední èást karoserie FELlCIA
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I 850-0023 I

Pøedchozí karosáøské opravárenské práce + Úhlová bruska WS 125

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS 90 nebo V .A. G
-Vyrovnat díly a styèné plochy. Strana 00-8 1731

-Odstranit v blízkosti opravovaného mista och- + Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G 1523
ranný nátìr spodku a tìsnící tmely =:;> Strana 00-8

+ Dìrovací kleštì V.A.G 1329
-Vyjmout pøedni stìnu => Strana 50-1

+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmosféøe

Potøebné karosáøské nástroje: + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou rovnacích .

úhelníkù + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro konzervo-
vání dutin V.A.G 1538

-50-20 -Vydáni 11.94
500.5210.00.15
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FELlCIA Pøední èást karoserie 50.
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I 850-0023 I

Odstranìní starého dílu

Upozornìní: -Odøíznout pomocí pily na plech.

V pøípadì, že se vymìòuje levý pøední podélník, -Pomocí vr1aèky na bodové sváry odvr1at origi-
tak je tøeba souèasnì vymìnit! držák pøe~~do~ky, nální spoj podélníku.
pokudje poškozený. Pokud poskozen nem, Je treba
vést øez pøed tímto držákem. -Odstranit otøepy.

-Odøíznout pøed držákem nosníku motoru. -Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na

...èistý kov.
-Odøíznout min. 80 mm pred drzakem motoru,

aby se nepoškodila vnitøní výztuha..
-50-21 - Vydání 11.94
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50 Pøední èást karoserie FELlCIA
,
I
!

Náhradní díl ~ i

.Podélník pøední úplný I

Pøíprava nového dílu I

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout~j:~:~~8 @Ojejpomocípilynaplech,pøitompoèítatsespá- <:).() @ rou 1 mm.

Q ~ 'to Pøivaøení

<Q)
Zafixovat podélník na nástavci rovnací stolice,
~ Strana 00-22 a svaøit jej pomocí sváøecího
pøístroje pro svaøování v ochranné atmosféøe
souvislým tupým svarem.~ Upozornìní: \\ C Z pevnostních dùvodù nesmí být svar obrušován .850-0024 (zeslabení materiálu).

Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit podélný nos-
ník ke krytu kola.

-Pøivaøit pøední stìnu ~ strana 50-1

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

\(~r~ .

.
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FELICIA Pøední èást karoserie 50

Podélník pøední úplný -èásteèná výmìna, øez za držákem motoru.

.--~ -

o o

.
1850-0026 I

Demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž blatníku. -Demontáž a montáž motoru.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; => Motor-mechanická èást; skupina oprav 10;

Pøední èást karosérie. Demontáž a montáž motoru.

-Demontáž a montáž víka motorového prostoru. -Demontáž a montáž závìsù pøedního kola.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55; => Podvozek; skupina oprav 40; Závìs pøedního

Víko motorového prostoru, zadní páté dveøe. kola..
Vydání 11.94 -50-23-
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50 Pøední èást karoserie FELlCIA
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1850-0026 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ Strana 00-8 -Oddìlení pøední stìny ~ strana 50-1.

-Odstranit v blizkosti opravovaného místa och- -Odstranìní krytu pøedního kola ~ strana 50-10.
ranný nátìr spodku a tìsnící tmely ~ Strana 00-8

.
-50-24 -Vydání 11.94
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1850-0026 I

Potøebné karosáøské nástroje:

+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou nástavcù + Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe V.A.G
1509 A

+ Úhlová bruska WS 125
+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo
V.A.G 1731 + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

+ Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G + VzduchQvá støíkací pistole s nádobkou pro kon-
1523 zervování dutin V.A.G 1538

.+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329

Vydání 11.94 -50-25 -
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50 Pøední èást karoserie FELlCIA
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1850-0026 I

Odstranìní starého dílu
Pozorl

Protože pøí svaøování, øezání, nebo pøí cínování
Upozornìní: vypìnìných míst vznikají plyny, které jsou
.Podélný nosník je v místì øezu vypìnìn. ~ímo~ádnì ~ko.d!ív~ pro zdraví èlovì~a a pro

zlvotm prostredl, Je treba tyto plyny odsavat.
.Protože je podélník v místì øezu složen ze dvou

plechù o vzdálenosti asi 10 mm, musí být øezy 'v, .
obìma plechy pøesazeny asi o 10 mm. -Provest rez pomocI pily na plech.

-Odøíznout za držákem nosníku motoru. -Odstranit otøepy.

-Obrousit úhlovou bruskou styèná místa na èistý kov. .
-50-26 -Vydání 11.94
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FELICIA Pøední èást karoserie 50

.Náhradní díl

.Podélník úplný

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout
jej pomocí pily na plech.

Pøívaøení

Zafixovat podélný nosník na nástavci a svaøit
jej souvislým tupým svarem.

Upozornìní:

.Z pevnostních dùvodù nesmí být svar obrušo-
ván (zeslabení materiálu).

.Protože jsou v tomto místì umístìny dva plechy
. za sebou, je nutno svaøovat jeden z nich vždy

zevnitø a jeden zvenku.

-Pøivaøit kryt kola ~ strana 50-10

\ -Pøivaøit pøední stìnu ~ strana 50-1
550-0028

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21.

-Vyplnit pøední podélník v místì øezu bìžnou
isolaèní pìnou, která se používá napø. ve sta-
vebnictví.

-Pìna se vstøikne otvorem, který je v místì øezu.
Otvor se následnì uzavøe krytkou, která se po-
užije ze starého podélníku..

,

.
Vydání 11.94 -50-27 -
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50 Pøední èást karoserie FELlCIA

Výmìna pøední èásti podélného nosníku -
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1850-0029 I

Potøebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž motoru. -Vyrovnat díly a styèné plochy => Strana 00-8.
=> Motor-mechanická èást; skupina oprav 10~

Demontáž a montáž motoru. -Odstranit v blízkosti opravovaného místa och-
ranný nátìr spodku a tìsnící tmely => Strana 00-8.

-Demontáž a montáž blatníku.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; -Odstranìní pøední stìny => strana 50-1.

Pøední èást karosérie.

-Demontáž a montáž víka motorového prostoru.
.=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55;

Víko motorového prostoru, zadní páté dveøe.

-50-28 -Vydání 11.94

500.5210.00.15



IFELICIA Pøední èást karoserie 50 ;

.!

I

o@
() ~Q .@

\3.
O

o.
o o

.
I 850-0030 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713
+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou nástavcù

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
+ Úhlová bruska WS 125

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
+ Zarovnávaè bodových svarù Varíodrill V.A.G zervování dutin V.A.G 1538

1731

+ Pila na plech V.A.G 1523

.+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329

Vydání 11.94 -50-29 -
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I 850-0030 I

Odstranìní starého dílu -Øez provést pomocí pily na plech.

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-
Upozornìní nální spoj.

V pøípadì, že se opravuje levý pøední podélník, je o
tøeba vést øez pøed držákem pøevodovk .-~.O~OCI uhlove brusky obrousit mlsta spoJu na

Y clsty kov.

-Místo øezu pøed podélníkem volit podle po-
škození.

.
-50-30 -Vydání 11.94
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.Náhradní díl !

.Podélník pøední úplný

Pøíprava nového dílu

Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout
jej pomocí pily na plech.

-Zafixovat podélný nosník na nástavci rovnací
stolice.

clb\
s50-od31

Pøivaøení

. G Svaøit podélník souvislým tupým svarem.~~:~:~~e @ov, C).() @ Upozornem:

~ Z pevnostních dùvodù nesmí být svar obrušován
Q ~ <Q) (zeslabení materiálu).

-Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit zbývající
spoj ke krytu kola.

-Pøivaøit pøední stìnu => strana 50-1~ -Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
\\ korozi => Strana 00-21.

S50-0032

.

p

.
Vydání 11.94 -50-31 -
800.5210.00.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA
I

Oprava pøední èásti karosérie (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu) I

~I

-I

1 2 3 4

.

.

6 5

I 850-0065 I

Karosérie 3 -Kryt kola pøední -oøíznutý díl
+ Výmìna ~ strana 50-47

Pro zvýšení pasivní bezpeènosti cestujících vozidla
a pro zástavbu airbagu byla karosérie ve své 4 -Pøední èást podélného nosníku
podstatné struktuøe zmìnìna (šrafované díly). Tím + Výmìna ~ strana 50-56
se mìní klempíøské opravárenské práce na
karoserii na následujících konstrukèních skupinách 5 -Pøední stìna
v oblasti pøední èásti karosérie: + Výmìna ~ strana 50-33

1 -Kryt kola pøední 6 -Držák svìtlometu ~ strana 50-37 .+ Výmìna ~ strana 50-40

2 -Pøední podélný nosník
+ Výmìna ~ strana 50-52

-50-32 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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IFELlCIA Pøední èást karosérie 50 '

Výmìna pøední stìny (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

.I
I

,

,
I 850-0066 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž svìtlometù.

=> Karosérie-montážní práce; Skupina oprav 94;
D t " t " hl d..Osvìtlení. -emon az a mon az c a Ice.

=> Motor -mechanická èást; skupina oprav 19;
Demontáž a montáž chladièe a ventilátoru. Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demo~t~ž a mo~!á~ bl~tníku. .-Vyrovnání dílù a styèných ploch
=> Karo~erle-montaznl prace; skupina oprav 50; => strana 00-08.

Blatnlk.

. '" "'. -Odstranít v blízkostí opravy ochranný nátìr
-Dem?ntaz a montaz ?re~nl masky, spodku a tìsnící tmely => strana 00-08.

=> Skupina oprav 66; Prednl maska.

Vydání 06.95 -50-33 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

!
,

~ í

-I

,

,
I 850-0067 I

Potøebné karosáøské náøadí + Støíkací pistole pro ochranu spodku V.A.G 1379

u, hl ' b k WS 125 + Vzduchová tlaková pistole s nádobkou pro
+ ova rus a ..

konzervacI dutin V.A.G 1538

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS-90 nebo

Variodrill V.A.G 1731 Místa øezu

+ Pneumatická pila na plech PLF-80 nebo V.A.G Od rt t rt Vk b d ' ..' I ' .
1523 -v a v ac ou na o ove svary onglna ni sPOJ.

D v ' kl - t- V A G 1329 -Odstranit zbytky plechu.
+ erovacl es e ..

S 'v , v, t .V" h ' t -Vybrousit úhlovou bruskou pøipojovací místa na .+ varecl prls roJ pro svarovanl voc ranne a mo- -. t '
kf ' v CIS Y ov.

s ere

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713

-50-34 -Vydání 06.95
500.5210.01.15



FELlCIA Pøední èást karosérie 50

. Pomocí vrtaèky na bodové svary od vrtat origi-
nální spoj k podbìhu kola.

1850-0008 I

I
Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj k podbìhu kola -1- a k podélnému
nosníku -2-.

1
-Odejmout pøední stìnu.

Náhradní díl

.Pøední stìna

Pøíprava nového dílu

I 850-0068 I -Pomocí úhlové brusky vybrousit pøipojovací
místa na èistý kov.., -Pøední stìnu upevnit na podélný nosník šrouby
M8.

-Pøední stìnu dolícovat.

Namontovat víko motorového prostoru, blatník,
'" " nárazník, svìtlomety a smìrová svìtla. Zkontro-

lovat šíøku spáry mezi víkem motoru a blatníkem
a lícování svìtlometù a smìrových svìtel.

-Víko motoru, blatník, nárazník, svìtlomety a
smìrová svìtla opìt demontovat.

-0- -OD

o

I
1850-0009 I.

~~~~~1~~O~~15 -50-35- I
500.5210.01.15 I



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

Pøivaøení ~

Pøední stìnu pøi bodovat bodovou sváøeèkou.

.Dlel

I 850-0069 I ,
Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování v ochranné
atmosféøe pøivaøit homí èást pøední stìny (dìrový svar).

-Po opravì provést opatøení k ochranì proti korozi
~ strana 00-21 .

~~~~

1850-0010 I ,

.
-50-36 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



FELlCIA Pøední èást karosérie 50

Výmìna držáku pøedního svìtlometu (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu).
o

,
[J

,
I 850-0070 I

Potfebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí klepmpíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž blatníku. -Vyrovnání dílù a styèných ploch
=> Karosérie -montážní práce; Skupina oprav 50; => strana 00-12.

Blatník.
-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-

-Demontáž a montáž pøední masky; ku a tìsnící tmely => strana 00-07.
=> skupina oprav 66; Pøední maska.. -Demontáž a montáž svìtlometu.
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 94;

Osvìtlení.

Vydání 06.95 -50-37 -
800.5210.01.15
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~

--I

~

"

=-
C1

oO ,
I

D

L~====:~======::=:=:

,
I 850-0071 I

Potøebné karosáøské náøadí + Støíkací pistole pro ochranu spodku V.A.G 1379

+ Úhlová bruska WS 125 + Vzduchov.á tl~ková pistole s nádobkou pro
konzervacI dutin V.A.G 1538

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS-90 nebo
Variodrill V.A.G 1731 Místa øezu

+ Pneumatická pila na plech PLF-80 nebo V.A.G P ' "I I h v, t d v, k V

tl t1523 -omocl pl y na pec vyrlznou rza sve ome u.

o v ' kl V t V V A G 1329 -Pomocí vrtaèky na bodové svary od vrtat origi-
+ erovacl es e ..' I ' .

na ni spoJ.

+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo- Od t .t tv .f ' v -s ram o repy.
s ere

B d ' 'v V k V A G 1713 -Vybrousit úhlovou bruskou pøipojovací místa na
+ o ova svarec a ..v. t '

kCIS Y ov.

-50-38 -Vydání 06.95
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FELlCIA Pøední èást karosérie 50

.Náhradní díl

.Držák svìtlometu.

Pøíprava nového dílu

-Vybrousit úhlovou bruskou pøipojovací plochy
na èistý kov.

-Nalícovat držák svìtlometu.

-Namontovat svìtlomety, smìrová svìtla, náraz-
o ník a pøední masku a zkontrolovat lícování a

.správnou montážní polohu.

-Svìtlomety, smìrová svìtla, nárazník a pøední
masku opìt vymontovat.

.Pøivaøení
Držák svìtlometu pøi bodovat bodovou sváøeè-

-kou.

-Po provedené opravì provést opatøení k ochra-
nì proti korozí => strana 00-21 .

1850-0072 I

,

.
Vydání 06.95 -50-39 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

Výmìna krytu pøedního kola (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~-

.

.é

"'--'

.

~

I 850-0092 I

Potøebné demontážní a montážní práce -Demontáž a montáž víka motorového prostoru.
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 55;

-Demontáž a montáž motoru. Viko motorového prostoru.

=> Motor; skupina oprav 10; Demontáž a montáž
motoru. Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž závìsù pøedního kola. -V ..dl. t v .h I h
=> Podvozek; skupina oprav 40; Závìs pøedního yrotvnanlool Ousa s ycnyc p oc

kola. => s rana -.

-Demontáž a montáž blatníku. -Odstr~nit ~ ?Iízkosti opravy ochranný nátìr spod- .
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50; ku a tesnlCI tmely => strana 00-07.

Pøední èást karosérie Od t v. v d . t v
t 50 33-s ranenl pre ni seny => s rana -.

-50-40 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



IFELlCIA Pøední èást karoséríe 50 i

.
""

,

,
I 850-0093 I

Potøebné karosáøské náøadí + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

+ Rovnací stolice Celette M85 se soupravou ná- + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

stavcù S v' k ,. I+ trl acl plsto e pro ochranu spodku V.A.G 1379

+ Úhlová bruska WS 125 , ..,
+ Vzduchova tlakova pistole s nadobkou pro

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo konzervování dutin V .A. G 1538

V.A.G 1731

+ Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G

.1523

Vydání 06.95 -50-41 -
800.5210.01.15
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50 Pøední èást karosérie FELlCIA

!
!

Odstranìní starého dílu -I

uP~zornìní: -I
.Rezy oddìlující kryt kola od podélného nosníku

v horní èásti musí být pøesazeny o 50 mm.

~ -Oddìlit horní podélník. Originální bodové sváry
-1- odvrtat vrtaèkou na bodové sváry.

1850-0094 I ,
~ -Vyøíznout kryt kola. Øez vést pøibližnì za držá-

kem tlumièové jednotky podél oznaèené èáry
pneumatickou pilou na plech a úhlovou bruskou.

é)

1850-0095 I ,
~ -Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-

nální bodové sváry, pøipevòující držák tlumièové

jednotky.

é)

I 850-0096 I .
-50-42 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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FELlCIA Pøední èást karosérie 50

Na držáku motoru -horní kryt pøedního kola I

odbrousit úhlovou bruskou plný svar. I

-Odejmout kryt kola.

I 850-0097 I

,
Plech -1- pro podélník odvrtat vrtaèkou na bo-
dové svary.

I

1
I 850-0104 I,

Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spojdržáku tlumící jednotky a podélníku.

.
Vydání 06.95 -50-43 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

!.
S 1 d ' h ' t f '. ~ I

var --prove eny v oc ranne a mos ere za-
brousit úhlovou vrtaèkou. --I

-Odstranit otøepy.

-Pøipojovací místa vybrousit úhlovou bruskou na
èistý kov.

Náhradní díly

.Kryt pøedního kola

.Držák tlumièové jednotky

.Podélník krytu kola horní

.Plech pro podélník

Pøíprava nových dílù ,

-Pøipojovací místa vybrousit úhlovou bruskou na
èistý kov.

-Kryt kola v oblasti držáku tlumièové jednotky
vydìrovat pro pozdìjší provedení dìrového sva-
ru v ochranné atmosféøe.

-Držák tlumièové jednotky pøichytit k nástavci
rovnací stolice ~ strana 00-22.

Pøivaøení

Pøibodovat bodovacími svaøovacími kleštìmi
pláš• tlumièové jednotky, konzolu pro uchycení
držáku agregátu zavaøit sváøecím pøístroje pro
sváøení v ochranné armosféøe (pøerušovaný
svar v ochranné atmosféøe). ,

Plech pro podélník pøivaøit bodovými svaøova-
cími kleštìmi.

o

I 850-0082 I .

-50-44 -Vydání 06.95
500.5210.01.15



FELlCIA Pøední èást karosérie 50

i

Držák motoru zavaøit nahoøe na plášti tlumièo- !

véjednotky sváøecím pøístrojem pro svaøování
Iv ochranné atmosféøe (souvislý tupý svar v och-

ranné atmosféøe).

-Pøenést obrys výøezu na nový kryt kola.

-Podle starých dílù pøibližnì pøí øíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit kryt kola a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma

plechy.
I 850-0101 I

-Pomocí pily na plech a úhlové brusky proøíznout
podél narýsovaného obrysu najednou oba

' plechy. Takto vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je
ideální pro následné svaøování plechù natupo
v ochranné atmosféøe.

-Nalícovat odøíznutou èást krytu kola.

-Pøed pøivaøením nového dílu zkusmo usadit blat-
ník a dbát pøitom na podélné a diagonální míry.

Kryt kola pøivaøit natupo sváøecím pøístrojem pro
svaøování v ochranné atmosféøe (souvislý tupý
svar v ochranné atmosféøe).

Upozornìní:

6 Svar se nesmí z pevnostních dùvodù zabrousit

(zeslabení materiálu).

I 850-0102 1,
\\

~ ;=~=:~:=~ ~.9~ \ Držák tlumièové jednotky pøivaøit nahoøe sváøe-

~~~~--~-~ ~ cím pøístrojem pro svaøování v ochranné atmo-ccccccc.cc. sféøe na kryt kola (dìrový svar v ochranné atmo-

sféøe).

_I 850-0035 I.
Vydání 06.95 -50-45 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

!

Pøi bodovat kryt kola k podélníku. ~ I

--I

()

I 850-0103 I

Pøi bodovat horní podélník ke krytu kola. "I

-Horní podélník pøivaøit ke krytu kola sváøecím
pøístrojem pro sváøení v ochranné atmosféøe
(pøerušovaný tupý svar v ochranné atmosféøe).

-Pøivaøit pøední stìnu. ~ strana 50-33

-Provést po opravì ochranu proti korozi ~ strana
00-21.

1850-0018 I

,

.
-50-46 -Vydání 06.95
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Výmìna pøední èásti krytu kola -oøíznutý díl (karosérie pøiravená pro zástavbu airbagu) ;

.I
I

,
~

,
I 850-0073 I

Potøebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž blatníku. -Vyrovnání dílù a styèných ploch =:} strana 00-8.
=:} Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50;

Pøední èást karosérie. -Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-
ku a tìsnící tmely =:} strana 00-8.

-Demontáž a montáž víka motorového prostoru.
=:} Karosérie -montážní práce; skupina oprav 55; -Odstranìní pøední stìny =:} strana 50-33.

Víko motorového prostoru, klapky..
Vydání 06.95 -50-47 -
500.5210.01.15
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!.
~ I

-I

.

~ O

.

I 850-0074 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Dìrovací kleštì V.A.G 1329

+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou rovnacích + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
úhelníkù. sféøe

+ Úhlová bruska WS 125 + Bodová sváøeèka Multispot M6

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS-90 nebo + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

Variodrill V.A.G 1731
+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-

+ Pneumatická pila na plech PLF-80 nebo V.A.G zervování dutin V.A.G 1538.

1523 .
-50-48 - Vydání 06.95
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.Odstranìní starého dílu I

V závislosti na poškození vyøíznout pomocí pily
na plech horní podélný nosník krytu kola (odøíz-
nutí podélného nosníku provést ve vzdálenosti
50 mm od odøiznutí krytu kola).

-Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

I 850-0020 I

.

Pomocí pily na plech odøíznout kryt kola pøed
držákem tlumièové jednotky a nad podélným
nosníkem.

Upozornìní:
Neporušit vyztužovací plech držáku tlumièové

jednotky.

-Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj.

850-0075 \ -Odstranit otøepy.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

.Náhradní díly

.Kryt pøedního kola

.Podélný nosník krytu kola

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nový díl.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Kryt kola v oblasti pláštì tlumièové jednotky
vydìrovat dìrovacími kleštìmi.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-. davku, že øez musí vždy procházet obìma ple-

chy.

Vydání 06.95 -50-49 -
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50 Pøední èást karosérie FELlCIA

i

-Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso- ~ I
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto -

Ivzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

-Oøíznutý díl krytu kola pøilícovat.

-Pøed pøivaøením nového dílu usadit blatník a
dbát pøitom na podélné a diagonální míry.

Pøivaøení
I 850-0076 I Kryt k I V. v.t t o bv v. .

o a prlvarl na upo pru eznym svarem
v ochranné atmosféøe.

Upozornìní: .

Svár se nesmí z pevnostních dùvodù zabrousit
(zeslabení materiálu).

Kryt kola pøivaøit na pláš• tlumící jednotky dìro-
vaným svarem v ochranné atmosféøe.

I 850-0077 I

.

Kryt kola pøivaøit k podélnému nosníku dìrovými
svary.

I 850-0078 I .

-50-50 -Vydání 06.95
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Pomocí bodové sváøeèky pøi bodovat horní po- !

délný nosník krytu kola. I

-Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování voch-
ranné atmosféøe pøivaøit horní podélný nosník
krytu kola (tupý svar v ochranné atmosféøe).

-Pøivaøit pøední stìnu ~ strana 50-33.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

1850-0034 I

.

.

)

.
Vydání 06.95 -50-51 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

Výmìna pøedního podélného nosníku, øez pøed držákem motoru (karosérie pøipravená i

pro zástavbu airbagu) ~ I
I

--I

.

.

I 850-0079 I

Potøebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí karosáøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž motoru. -Vyrovnat díly a styèné plochy => strana 00-07.
=> Motor; skupina oprav 10; Demontáž a montáž

motoru. -Odstranit v blízkosti opravovaného místa och-
ranný nátìr spodku a tìsnící tmìly

-Demontáž a montáž blatníku. => strana 00-07.
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50;

Pøední èást karosérie. -Odstranit pøední stìnu => strana 50-33.

-Odejmout odøíznutý díl krytu pøedního kola .
=> strana 50-47.

-50-52 -Vydáni 06.95
500.5210.01.15
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FELlCIA P v d .v, t k ' " re ni cas aroserle 50.

.

o o

.

I 850-0080 I

Potøebné karosáøské nástro J"e. St " k ' , .+ rl acl pistole na ochranu spodkù V.A.G 1379

+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou rovnacích + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
úhelníkù. sféøe

+ Úhlová bruska WS 125 + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Vrtaèka na bodové svary Variodrill WS 90 nebo + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
V.A.G 1731 zervování dutin V.A.G 1538.

+ Pneumatická pila na plech PLF 80 nebo V.A.G
1523

.+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329

Vydání 06.9550052100115 -50-53 -1



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

!

~ I

-I

.

.

I 850-0080 I

Odstranìní starého dílu -Podélný nosník odøíznout podle poškození,
avšak pøed držákem motoru.

Upozornìní: Od " t '.
1 I h-rlznou pomocI pl y na p ec .

V pøípadì, že se vymìòuje levý podélný nosník, je
tøeba souèasnì vymìnit i držák prøevodovky, pokud -Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
je poškozený. Pokud poškozen není, je tøeba vést èistý kov.
øez pøed tímto držákem.

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat originál-
ní plech pro podélný nosník. .

-50-54 -Vydání 06.95
800.5210.01.15



FELlCIA Pøední èást karosérie 50

.Náhradní díly

.Podélný nosník

.Plech pro podélný nosník

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout jej
pomocí pily na plech, pøitom poèítat se spárou 1
mm.

Pøivaøení

Zafixovat podélník na nástavci rovnací stolice
~ strana 00-32 a svaøit jej pomocí sváøecího
pøístroje pro svaøování v ochranné atmosféøe
souvislým tupým svarem.. Upozornìní:

Z pevnostních dùvodù nesmí být svár obrušován

p O (zeslabení materiálu).

Pomocí bodových svaøovacích kleští pøivaøit
plech pro podélný nosník.

f

-Pøivaøit odøíznutý díl krytu kola ~ strana 50-47.

-Pøivaøit pøední stìnu ~ strana 50-33.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
o korozi ~ strana 00-21 .

1850-0082 I.
Vydání 06.95 -50-55 -
500.5210.01.15

--



50 Pøední èást karosérie FELlCIA

Výmìna pøední èásti podélného nosníku (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~-

o

.

tj>

.

I 850-0083 I

Upozornìní: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

Tato oprava je úèelná pouze tehdy, když nemusí
být vymìnìn kryt kola a plech pro podélný nosník -Vyrovnat díly a styèné plochy => strana 00-8.
mùže být vyrovnán

-Odstranit v blízkosti opravovaného místa och-
P t y b ' d t ' Y , t ' v, , ranný nátìr spodku a tìsnící tmìly

o re ne emon aznl a mon aznl prace:
t 00 8=> s rana -.

-Demontáž a montáž blatníku. -Odstranìní pøední stìny => strana 50-33.
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50; .Pøední èást karosérie.

-50-56 -Vydání 06.95
800.5210.01.15

-



IFELlCIA Pøední èást karosérie 50 i
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,
I 850-0084 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF-80

+ Rovnací stolice Celette M85 se sadou nástavcù + Úhlová bruska WS 125

+ Vrtaèka na bodové sváry (zarovnávaè bodových + Dìrovací kleštì V .A. G 1329

svárù) Variodrill V.A.G 1731

.
Vydání 06.95 -50-57 -
500.5210.01.15



50 Pøední èást karosérie FELlCIA I

Odstranìní starého dílu ~ I

-Místo øezu volit podle poškození, avšak pøed
držákem motoru.

-Øez provést pomocí pily na plech.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

.Podélník

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout jej
pomocí pily na plech, pøitom poèítat se spárou~j:~:~~G @\"6I1mm. C).() @ .~ J Pøivaøení

Q 'b () ji ~ Zafixovat podélný nosník na nástavci rovnací

:f~~ stolice ~ strana 00-32 a svaøit souvislým tupým
r svarem.

\~~~~ O Upozornìní:

Z pevnostních dùvodù nesmí být svár obrušován

(zeslabení materiálu).

I ccn nnoc I -Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit podélník na
I 550-0085 I plech.

-Pøivaøit pøední stìnu ~ strana 50-33.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozí ~ strana 00-21 .

.

..
-50-58 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



IFELICIA Støední èást karoserie 51 i

Oprava støední èásti karoserie

.Výmìna støechy

.
c

I
!

I

I

!

.
I 851-0001 I

D t ' v, onta' zV
ní Práce -Demontáž a montáž výklopné støechy.emon aznl a m , .

t ' v, , . k P.
lna oprav 60 .

~ Karoserle-mon aznl prace, s u ,

Výklopná støecha.
Upozornìní: -Demontáž a montáž pøedního skla.

Dveøe se nemusí demontovat, avšak je tøeba je ~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 64;
chránit pøed odletujícími jiskrami. Skla uložená do pryžových profilù.

-Demontáž a montáž zadních (5.) dveøí. -Demontáž a montáž støešnich lišt.. ~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 55; ~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 66;
Zadní (5.) dveøe. Støešní lišty.

-51-1- Vydání 11.94
500.5210.00.15 "



51 Støední èást karoserie FELlCIA
. --

Q .

.
I 851-0001 I

-Demontáž a montáž potahu stropu.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

Panelový strop. + Úhlová bruska WS 125

-Demontáž a montáž antény. + Vrtaèka na bodové sváry WS 90 nebo Variodrill
~ Elektrická zaøízení; skupina oprav 91; Autorádio V.A.G 1731

-Odtáhnout a zabránit poškození elektrických + Pneumatická pila na plech V.A.G 1523
vodièù. hadièky ostøikovaèe a antenního vstupu.

+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe V.A.G 1509 A

-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ Strana 00-8 + Bodová sváøeèka V.A.G 1713 .

Potøebné karosáøské nástroje:

-51-2- Vydání 11.94
800.5210.00.15
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FELlCIA Støední èást karoserie 51

.I
I

ri\ J
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L

~.
I 851-0024 I

.Støíkací pistole s nádobkou pro konzervování -Odvrtat bodové sváry pøipevòující støechu po
dutín V.A.G 1538 obvodu.

-Odbrousit sváry v oblasti pøedního sloupku.
Odstranìní starého dílu Sloupek nepoškodit.

-Obrousit styèné plochy na èistý kov.
Upozornìní

Nepoškodit výztuhy v boèních èástech a zadní èásti.

-Odøíznout pomocí ostrého nože lepený spoj mezi
støechou a pøíèníkem.

.-Vyøíznout pomocí pily støechu s dostateèným

pøídavkem.

Vydání 11.94 -51-3-
800.5210.00.15
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51 Støední èást karoserie FELlCIA

!

Náhradní díly: ~ I

.Støecha -I

.Butylová lepicí a tìsnicí šòùra AKL 450 005 05

Pøíprava nového dílu

-Nalakovat pøedem vnitøní povrch støechy.

-Vybrousít pomocí úhlové brusky místa spojù na

èistý kov.

-Nanést butylovou lepicí a tìsnicí šòùru na vý-

ztuhu støechy.

-Pøiložit støechu a pomocí pøedního skla zkon-

trolovat dodržení rozmìrù výøezu pro sklo.

--Pøivpaøení. b d k t y h ..Y' t .
---omocl o ove svarec y s rec u prlvarl .

-Pøivaøit pøední sloupek souvislým svarem.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti

korozi => strana 00-21.

o

I 851-0002 I

.

.
-514- Vydání 11.94

800.5210.00.15



FELICIA Støední èást karoserie 51

Výmìna rámu èelního skla -èásteèná výmìna.

,8

.
I 851-0025 I

Demontážní a montážní práce -Demontáž a montáž pøedního skla.

=} Karosérie-montážní práce; skupina oprav 64;
Skla uložená do pry~ových profilù.

-Demontáž a montáž blatníkù. =} Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; -Demo~t~z a mo.~ta.z o~dobnych .stresnlch list.

Pøední èást karosérie =} Karoserle-montaznl prace; skupina oprav 66;
.Støešní lišty.

-Demontáž a montáž víka motoru. -Demontáž a montáž potahu stropu.
=} Karoserie-montážní práce; skupina oprav 55; =} Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

víko motoru. Potah stropu.. -Demontáž a montáž pøedních dveøí. -Demontáž a montáž stíraèù.

=} Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57; =} Elektrická zaøízení; skupina oprav 92; Stírací

Pøední dveøe. souprava.

-Demontovat tìsnìní dveøí

Vydání 11.94 -51-5-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELICIA

~

8,

.
I 851-0025 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Pneumatická pila na plech V.A.G 1523

+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329
-Vyrovnat dílce a nalícovat styèné plochy

~ Strana 00-8 + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

Potøebné karosáøské nástroje: + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379..
Uhlova bruska WS 125

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
+ Vrtaèka na bodové sváry VS 90 nebo Variodrill zervování dutin V.A.G 1538

V.A.G 1731 .

-51-e- Vydání 11.94
500.5210.00.15
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FELlCIA Støední èást karoserie 51

.~
I

.

..
r-s51I-=OO 26l

Odstranìní starého dílu -Odøíznout alespoò 50 mm pod pøipojením støechy.

-Odvrtat pomocí vrtaèky na bodové sváry origi-
Upozornìní: nální spoj.

.Pokud má být vymìnìna pouze jedna strana rá-mu .
e t ø:eba m ' st .t d .v dl V k ' -Odstranit pomocI uhlove brusky souvlsly svar

,J " U I I spo m rez po epos ozem. h . t f .v . kryt k I Iv oc ranne a mos ere spoje u o a a s oup-
.Je-Ii nutno vymìnit celý rám èelního skla, je ku A (pøedního sloupku).

nutno demontovat støechu => Strana 51-1.
.Øezy provést pneumatickou pilou na kov. -~.o~ocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na

Nepoškodit výztuhy pøedního sloupku. CI sty kov..
Vydání 11.94 -51-7-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA

!

Náhradní díl -I

.Rám èelního skla -I

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku. že øez musí vždy procházet obìma .plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá spára
o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pøiložit rám èelního skla a pomocí skla zkontro-
lovat dodržení rozmìrù výøezu pro èelní sklo.

-Styèné plochy obrousit na èistý kov.

-Pøivaøení

I 851-0027 I Pomocí bodové sáøeèky pøivaøit rám èelního
skla. .

Pøivaøit rám èelního skla ke krytu kola pøerušo-
vaným svárem v ochranné atmosféøe.

1851-0028 I .
-51-8 -Vydání 11.94

500.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51

Pøivaøit sloupek A souvislým svarem.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

I 851-0029 I

.

.
)

.
Vydáni 11.94 -51-9-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA

Výmìna kolíkù T .
-

.

(§) .
I 851-0003 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž krycích panelù sloupkù.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

Krycí panely sloupkù a postranic.
-Demontáž a montáž støešních lišt.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 66;

Støešní lišty.

.
-51-10 -Vydání 11.94

800.5210.00.15



IFELlCIA Støední èást karoserie 51 i

.I
I

.k'T-~§~~~~

.
I 851-0003 I

Potøebné karosáøské nástroje:

.Úhlová bruska WS 125 .Bodová sváøeèka V.A.G 1713

.Dìrovací kleštìV.A.G 1329 .Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervaci dutin V.A.G 1538

.Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmos-
féøe

.
~~~~~16~o~~ 15 -51-11 -i
500.5210.00.15 I



51 Støední èást karoserie FELICIA

!

Vzdálenosti pro umístìní kolíkù T -I

--I

.

.
I 851-0003 I

1 -50 mm 7 -167 mm

2- 178mm 8- 140mm

3 -162 mm 9 -212 mm

4 -219 mm 10 -205 mm

5- 240mm 11- 195mm

6 -207 mm Tolerance všech rozmìrù je:t 2 mm. .

-51-12 -Vydání 11.94
800.5210.00.15
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FELlCIA Støední èást karoserie 51.

Pøivaøení T -kolíkú

.

.

.

I 851-0003 I

12 -Vzdálenost k lemu: -Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit T-kolíky,
8,5 mm v rozsahu støechy, nouzovì i sváøecím pøístrojem pro svaøování
20,5 mm vrozsahu sloupku A. vochranné at.mosféøe
Tolerance: :1:0,5 mm.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~ strana 00-21

Náhradní díl

.T-kolík N 014 032 3.
Vydání 10.95 -51-13-
SOO.5210.02.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

Výmìna støechy (FELlCIA-Combi) i

~I

-I

.

f

~

.

I 851-0092 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž výklopné støechy
=) Karosérie -montážní práce; skupina oprav 60

Upozornìní: Výklopná støecha.

Dveøe mohou zùstat zabudovány, musí být však -Demontáž a montáž èelního skla.
chránìny pøed létajícími jiskrami. =) Karosérie -montážní práce; skupina oprav 64;

Okna uložená v gumì.
-Demontáž a montáž zadních výklopných dveøí.

-Demontáž a montáž støešních lišt
=) Karosérie -montážní práce; skupina oprav 55; =) Karosérie -montážní práce; skupina oprav 66;

zadní, páté dveøe. Støešní lišty. .

-51-13.1- Vydání 06.95
800.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51.

,

,
I 851-0092 I

-Demontáž a montáž výplnì støechy Potøebné karosáøské a opraváøské nástroje:
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

Výplò støechy. + Úhlová bruska WS 125

-Dem~ntá,ž a ~ont,áž ant~ny, , .+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo
~ Elektrlcke zarlzenl; skupina oprav 91; Radlo, V.A.G 1731

reproduktory

Z ' bl t. d t .t t ' ' k b I + Dìrovací kleštì V .A. G 1329
-pracovnl o as lOS ranl an ennl a e a

elektrická vedení. + Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmo-

sféøe. Výchozí karosáøské a opraváøské práce:
+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713

-Hrubé vyrovnání plechových dílù
~ strana 00-8.

Vydání 06.95 -51-13.2-
800.5210.01.15
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51 Støední èást karosérie FELlCIA

~
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.

.

I 851-0093 I

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro -Støechu hrubì odøíznout pomocí pily na plech.
konzervaci dutin V.A.G 1538

-Místa spojù v èelní, zadní a boèní oblasti støechy
odvrtat pomocí vrtaèky na bodové sváry.

Odstranìní starého dílu M ' t .0 bl . I k o A .' ' hl-IS a spoJu v o astl s ou u rozrlznout u ovou

bruskou. Pøitom nepoškodit sloupek A.
Upozornìní:
V boèní a zadní oblasti nepoškodit zesílení. -Odstranit zbytky.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
-Ostrým nožem rozøíznout lepené spojení mezi èistý kov. .støechou a vyztužením støechy.

-51-13.3 -Vydáni 06.95
800.5210.01.15
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FELlCIA Støední èást karosérie 51

.Náhradní díly

.Støecha

.Butylová lepící tìsnící šòùra AKL 450 005 05

Pøíprava nového dílu

-Nový díl zevnitø pøedbìžnì nalakovat.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

-Butylovou lepící tìsnící šòùru nanést na vy-
ztužení støechy.

-Pøizpùsobit støechu a otvor pro èelní sklo pøe-
zkoušet na dodržení rozmìrù., Pøivaøení

Støechu pøivaøit bodovou saváøeèkou.

-Sloupek A svaøit sváøecím pøístrojem pro sva-
øování v ochranné atmosféøe (ochranná atmo-

sféra-souvislý svár).
I 851-000941

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21

8

.

Vydáni 06.95 -51-13.4-
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51 Støední èást karosérie FELlCIA

Výmìna T -kolíkù (FELlCIA-Combi)

--

,

@

8
I 851-0095 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž výplnì sloupkù.
=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž støešních lišt Výplnì sloupkù a boèní výplnì.

=> Karosérie -montážní práce; skupina oprav 66;
Støešní lišty.

.

-51-13.5- Vydání 06.95
500.5210.01.15



IFELlCIA Støední èást karoséríe 51 i

.

.

@

.

I 851-0095 I

Potøebné karosáøské a opraváøské nástroje: .Bodová sváøeèka V.A.G 1713

.Úhlová bruska WS 125 .Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
konzervaci dutin V .A. G 1538

.Dìrovaci kleštì V .A. G 1329

.Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmo-
sféøe

.
Vydání 06.95 -51-13.6-
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

Vzdálenosti pro umístìní kolíkù T (Felicia Combi)

...

.

@

.

I 851-0095 I

1 -50:t 2 mm 8 -140 :t 2 mm

2- 150:t2mm 9-212:t2mm

3 -140:t 2 mm 10 -205:t 2 mm

4 -150:t2mm 11 -195:t2mm

5- 145:t2mm 12-172:t2mm

6- 130:t2mm 13-160:t2mm .

7 -204 :t 2 mm 14 -115 :t 2 mm

-51-13.7- Vydání 06.95
500.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karoseríe 51

Pøivaøení T -kolíkù (FELlCIA -Combi)

.

,

.

I 851-0095 I

15 -Vzdálenost k lemu: -Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit T-kolíky,
8,5 mm v rozsahu støechy, nouzovì i sváøecím pøístrojem pro svaøování
20,5 mm vrozsahu sloupku A. vochranné at.mosféøe
Tolerance: :t0,5 mm.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi:;::) strana 00-21

Náhradní díl

.T-kolík N 014 032 3.
Vydání 10.95 -51-13.8-
SOO.5210.02.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA

~
...Výmìna støechy (Pickup) -

Potøebné demontážní a montážní práce:

Upozornìní:
Dvefe se nemusí demontovat, avšak je tfeba je
chránit pfed odletujícími jiskrami.

-Demontáž a montáž pøedního skla.
~ Karoserie -montážní práce; skupina

oprav 64.

-Demontáž a montáž støešních lišt.
~ Karoserie -montážní práce; skupina

oprav 66.

-Demontáž a montáž potahu stropu.
.~ Karoserie -montážní práce; skupina

oprav 70.

-Odtáhnout a zabránit poškození elek-
trických vodièù.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ strana 00-8.

Potøebné karosáøské nástroje:

-Všeobecné pokyny.~ strana 00-12.

Odstranìní starého dílu

Upozornìní:
~.eP?škodit výztuhy v boèních èástech a zadní

.castl.

-Odøíznout pomocí ostrého nože lepený spoj
mezi støechou a pøíèníkem.

-Vyøíznout pomocí pily støechu s do-
stateèným pøídavkem.

-Odvrtat bodové svary, pøipevòující støechu
na obvodu.

-Odbrousit svary v oblasti pøedního sloupku.
Sloupek nepoškodit.

-Odstranit zbytky.

-Obrousit styèné plochy na èistý kov. .
-51-13.9 -Vydání 10.95

SOO.5210.02.15
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FELlCIA Støední èást karoserie 51

.Náhradní díly I

.Støecha

.Butylová lepící á tìsnící šòùra AKL 450 005
05

Pøíprava nového dílu

-Nalakovat pøedem vnitøní povrch støechy.

-Vybrousit pomocí úhlové brusky místa spojù
na èistý kov.

-Nanést butylovou lepící a tìsnící šòùru na
výztuhu støechy.. -Pøiložit støechu a pomocí pøedního skla zkon-
trolovat dodržení rozmìrù výøezu pro sklo.

Pøívaøení

Støechu pøivaøit bodovou sváøeèkou.

-Sloupek A svaøit pøístrojem pro svaøování v
ochranné atmosféøe -souvislý svar.

-Pøivaøit T-kolíky strana 51-13.12

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi strana 00-21.

.

.
Vydání 10.95 -51-13.10-
SOO.5210.02.15
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51 Støední èást karoserie FELlCIA

!

Pøivaøení T -kolíkù (Pickup) -i

-I

.

4~

.

Potøebné demontážní a montážní práce

-Demontáž a montáž støešních lišt.
~ Karoserie-montážní práce; skupina oprav Potøebné karosáøské nástroje:

66;Støešní lišty
~ Všeobecné pokyny, strana 00-12.

-Demontáž a montáž panelù sloupkù.
~ Karoserie-montážní práce; skupina oprav

70;Panely sloupkù a postranic. .
-51-13.11- Vydání 10.95

SOO.521 0.02. 15



IFELlCIA Støední èást karoserie 51 ;

.Pøivaøení T -kolíkù !

Kótování poloh T -kolíkù I

1- 39 ::!:2mm

2- 137::!: 2 mm

3- 205::!: 2 mm

4- 173::!: 2 mm

5- 137::!: 2 mm

6- 211 ::!: 2 mm

7- 208::!: 2 mm

.8- 186::!: 2 mm

9- Vzdálenost k lemu:
8,5 mm v rozsahu støechy,
20,5 mm v rozsahu sloupku A.
Tolerance: ::!: 0,5 mm.

Náhradní díl

.T-kolík N 0140323

-Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit T -kolíky,
nouzovì i sváøecím pøístrojem pro svaøování
v ochranné atmosféøe

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
.proti korozi => strana 00-21

.
~Óg.~~í16~Ï;~15 -51-13.12- I
SOO.5210.02.15 I



51 Støední èást karoserie FELlCIA

Výmìna pøedního sloupku -dolní èást !

~I

-I

.

O

.

I 851-0005 I

Demontážní a montážní práce: ~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;
Krycí panely sloupkù a postranic.

-Demontáž a montáž blatníku. -Demontovat tìsnìní dveøí, v pracovní oblasti
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; pøehrnout koberec.

Blatníky.

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe.
-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ Strana 00-8.

-Demontáž a montáž vnitøních krycích panelù
.pøedního sloupku. -Odstranit v blízkosti opravovaného místa och-

ranný nátìr spodku a tìsnící tmely ~ Strana 00-8

-51-14- Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELICIA Støední èást karoserie 51.

o.
O

O

.
I 851-0004 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmo-
sféøe

.Úhlová bruska WS 125 + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731 + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

+ Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervování dutin V.A.G 1538

.+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329

Vydání 11.94 -51-15-
500.5210.00.15
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51 Støední èást karoserie FELlCIA

-

o .
O

O

, ,

.
I 851-0004 I

stranenl stareho dllu -Boèní a spodní spoj je proveden bodovými sváry,
které musí být odvrtány pomocí vrtaèky na bo-
dové sváry.

Upozornìní:
.Zabránit poškození vnitøního plechu v místì -Odstranit otøepy.

øezu. -Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na

.Horní i spodní øezy provést pomocí pily na plech. èistý kov.

-Oddìlovací øezy um ístit tak, aby byla poškozená
èást zcela odstranìna.

.
-51-16- Vydání 11.94

500.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51

.Náhradní díl

.Odøíznutá èást pøedního sloupku s èástí prahu.

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøistøihnout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma ple-

chy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá spára

. o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosfé-
øe.

-Pomocí jednoruèní úhlové brusky vybrousit mís-
ta spojù na èistý kov.

-Nasadit sloupek A na vozidlo stojící na kolech
nebo uchycené na nástavcích rovnací stolice a
lehce jej pøichytit pomocí sváøecího pøístroje.

-Zkontrolovat umístìní sloupku podle namonto-
vaného blatníku a dveøí.

Pøivaøení

-04 -Pøivaøit pøerušovaným svárem v ochranné at-
mosféøe práh ke krytu kola.

-Pøipojit zbylou èást bodovými sváry..

.I 851-0007 I

Vydání 11.94 -51-17-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELICIA.

~ -Pomocí sváøecího pøístroje svaøit místa øezu ~
souvislým tupým svarem.

\ -Provést ochranu opravených dílù proti korozi

=> Strana 00-21.

.
I 851-0006 I

.

.
-51-18- Vydání 11.94
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IFELICIA Støední èást karoserie 51 ;

.Výmìna pøedního sloupku -horní èást I

I

.

O

I /""""-7.
I 851-0009 I

Demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž èelního skla.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 64;

Zasklení
-Demontáž a montáž blatníku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; -Demontáž a montáž vnitøních krycích panelù

Blatníky. pøedního sloupku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Krycí panely sloupkù a postranic.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe. -Demontovat tìsnìní dveøí, v pracovní oblasti
.pøehrnout koberec.

-Zakrýt panel pøístrojové desky.

Vydání 11.94 -51-19-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA
.
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~-:::::-::::; .
I 851-0010 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Vr1aèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731

+ Pneumatická pila na plech V.A.G 1523
-Vyrovnat díly a styèné plochy => Strana 00-8

+ DìrovacíkleštìV.A.G1329
-Odstranit v blízkosti opravovaného místa

ochranný nátìr a tìsnící tmely => Strana 00-8 + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe V.A.G 1509 A

-Vyjmutí rámu pøedního skla => Strana 51-5
+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713

Potøebné karosáøské nástroje: + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

.+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon- .+ Uhlová bruska WS 125 zervování dutin V.A.G 1538

-51-20 Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51.

.
O

O
O

.
I 851-0010 I

Odstranìní starého dílu -Odstranit pomocí vrtaèky na bodové sváry origi-
nální spoj plechu styèníku pøedního sloupku.

Upozornìní:
V hl d k h v t .k . h t ..Horní øezy

.z e em oc rane pro I orozl zac ova OrIgI-
nální spoj se støechou.

.Nepoškodit plech výztuhy v místì horního øezu. -Øez umístit podle poškození.

.Pøi øezání nepoškodit panel pøístrojové desky. -Øezy rámem èelního skla a pøedním sloupkem

v. ..v. musí být vzájemnì pøesazeny o 20 mm.
-Odrlznout pomocI pily na plech podle poskozenl

horní podélník krytu kola..
Vydání 11.94 -51-21 -
800.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FElICIA.

Spodní øez -
-Místo odøíznutí volit podle poškození.

-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální spoj

pøedního sloupku.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díly

.Odøíznutá èást pøedního sloupku s dolním pra-
hem.

.Rám èelního skla

Pøíprava nových dílù

Upozornìní
.Øezy pro odstranìní rámu èelního skla a výztuhy

vzájemnì pøesadit o 20 mm.

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel
obìma plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá spára
o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné sva-
øování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na .èistý kov.

., 'I
; .

-51-22 -Vydání 11.94
800.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51.
Pøivaøení

Nasadit pøední sloupek na vozidlo stojící na ko-
lech a pøichytit jej pomocí sváøecího pøístroje.

-Zkontrolovat pøesnost usazení sloupku z hle-
diska výøezu pro èelní sklo a velikosti spár dve-
øí a blatníku.

-Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit k pøední-
mu sloupku plech výztuhy pøerušovaným sou-
vislým svarem.

.
I 851-0012 I

Pomocí sváøecího pøístroje svaøit spodní øez
pøedního sloupku souvislým svarem.

-Pomocí sváøecího pøístroje svaøit horní øez pøed-
ního sloupku svarem.

.-Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit pøední èást
pøedního sloupku ke krytu kola pøerušovaným
souvislým svarem.

-Svaøit horní a spodní øez rámu èelního skla
souvislým svarem.

-Zbylé spoje provést pomocí bodové sváøeèky.

I 851-0042 I
-Pøivaøení èásti rámu èelního skla

=> Strana 51-5

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21.

.
Vydání 11.94 -51-23-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA

Výmìna výztuhy pøedního sloupku -
--

.
. c,

,'-.. .
I 851-0030 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž èelního skla.
=? Karosérie-montážní práce; skupína oprav 64;

Zasklení.
-Demontáž a montáž blatníku.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 50; '? -Demontáž a montáž vnitøních krycích panelù

Blatníky. pøedního sloupku.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Krycí panely sloupkù a postranic.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe. -Demontovat tìsnìní dveøí, v pracovní oblasti
pøehrnout koberec, zakrýt pøístrojovou desku.( .

-51-24- ) Vydání 11.94
800.5210.00.15
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.
I 851-0031 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

.Úhlová bruska WS 125
-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ Strana 00-8.

.Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

spodku a tìsnící tmely ~ Strana 00-8 .Pneumatická pila na plech V.A.G 1523

-Vyøíznout pøední sloupek ~ Strana 51-14 .Dìrovací kleštìV.A.G 1329

-Vyøíznout èást rámu èelního skla ~ Strana 51-5 .Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmo-
sféøe.

Vydání 11.94 -51-25-
500.5210.00.15



51 Støední èást karoserie FELlCIA.
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.
I 851-0031 I

.Bodová sváøeèka V.A.G 1713 Odstranìní starého dílu

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
-Oddìlovací øez -vést v místì krytu kola do

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon- støedu výztuhy pøedního sloupku a provést jej
zervování dutin V.A.G 1538 pomocí pily na plech.

-Odvrtat originální spoj pøedního sloupku.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov. .

-51-26 -Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51

.Náhradní díl

.Výztuha pøedního sloupku

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pøiøíznout
jej. Zachovat pøesah 20 mm.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

-Nasadit výztuhu pøedního sloupku spojenou
s pøedním sloupkem na vozidlo stojící na ko-
lech nebo usazeném na rovnací stolici.

-Zkontrolovat pøesnost usazení sloupku z hle-
diska výøezu pro èelní sklo a velikosti spár dve-
øí a blatníku.

.-Demontovat znovu pøední sloupek.

Pøivaøení

Pomocí sváøecího pøístroje svaøit spoje pøeru-
šovaným svarem.

-Zbylé spoje provést pomocí bodové sváøeèky.

-Pøivaøení pøedního sloupku => Strana 51-14

-Pøivaøení èásti rámu èelního skla
=> Strana 51-5

-Po oprave provést opatøení pro ochranu proti
korozi => Strana 00-21 ..

L I 851-0041 I

.
Vydání 11.94 -51-27-
500.5210.00.15
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51 Støední èást karoserie FELICIA

Výmìna støedního sloupku -èást dílu .

.

.
I 851-0013 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž krycího panelu støedního

sloupku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Krycí panely sloupkù.
,~ Karoséríe-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe. -V pracovní oblasti uvolnit a pøehrnout koberec.

-Demontáž a montáž zadních dveøí. -Uvolnit bezpeènostní pás a umístit jej tak, aby
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 58; byl chránìn pøed poškozením.

Zadní dveøe.
-Demontáž a montáž tìsnìní dveøí.~ .

-51-28 -Vydání 11.94
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.

.
I 851-0014 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Pneumatická pila na plech V.A.G 1523

+ Dìrovací kleštìV.A.G 1329
-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ Strana 00-8

+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr mosféøe

spodku a tìsnící tmely ~ Strana 00-8
+ Bodová sváøeèka V.A.G 1731

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
Potøebné karosáøské nástroje:

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
. .zervování dutin V.A.G 1538

+ Uhlová bruska WS 125

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1713

Vydání 11.94 -51-29-
500.5210.00.15
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~
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.
I 851-0014 I

Odstranìní starých dílù pøestavování bezpeènostního pásu nebo 60 mm
pod spodním závitem této výztuhy.

Upozornìní: Upozornìní:
Pokud má být vymìnìn úplný støední sloupek, musí Vzhledem k ochranì proti korozi zachovat originální
být øezy pro oddìlení vnitøního plechu, výztuhy a spoj se støechou.
støedního sloupku vždy vzájemnì pøesazeny
o 20 mm. V dalším je úèelné se øídit níže uvedeným Spodní øez

postupem.
-Pilou na plech vést øez nad dolním prahem.

Horní øez

-Podle poškození vést øez pílou na plech buï 60 .mm nad horním závitem výztuhy pro výškové

-51-30- Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Støední èást karoserie 51

.Upozornìní
Vzhledem k vnitønímu plechu výztuhy øezat min. 50
mm nad a pod upevnìním závìsù dveøí.

Je-Ii souèasnì vymìòován dolní práh, odvrtat origi-
nální spoj vrtaèkou na bodové sváry.

Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální

spoj.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Náhradní díly

.Odøíznutý díl -støední sloupek a podle potøeby
též pásnice rámu dveøí a výztuha støedního

sloupku.

.Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

I S51-0015 I -Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel
vždy obìma plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá spára
o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné sva-
øování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

.Upozornìní:
Je-Ii souèasnì vymìòována pásnice rámu a
výztuha støedního sloupku, je tøeba je nejdøíve
svaøit.

Pøivaøení

Nasadit støední sloupek na vozidlo stojící na ko-
lech nebo usazené v rovnací stolici a pøichytit
jej lehce svárem.

-Zkontrolovat usazení sloupku podle namonto-
vaných dveøí.

-Pøivaøit støední sloupek bodovou sváøeèkou.

.
I 851-0016 I

I

~~~~d1~1~~41-" c -51-31 -I
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51 Støední èást karoserie FELICIA

Svaøit místa øezu tupým prùbìžným svárem ~
v ochranné atmosféøe.

-Po opravì provést opatøení proti korozi
=> Strana 00-21.

.
I S51-0017 I

.

.
-51-32 -Vydání 11.94
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...Výmìna sloupku B (Pickup) !

Potøebné montážní a demontážní práce

-Demontáž a montáž pøedních dveøí.
=:) Karoserie-montážní práce; skupina oprav

57;Dveøe pøední.

-Demontáž a montáž panelù sloupku B.
.=:) Karoserie-montážní práce; skupina oprav

70, Výplnì, panely.

-Demontáž a montáž ochranných lišt
=:) Karoserie-montážní práce; skupina oprav

66. Vnìjší výbava.

-Demontáž a montáž plechové nástavby s la-
t minátovou støechou.

~ =:) Karoserie-montážní práce, skupina oprav
61 (u vozu Pickup s nástavbou)

-Demontáž a montáž lišt nákladového pro-
storu

=:) Karoserie-montážní práce, skupina oprav
66 (u vozu Pic kup bez nástavby)

-V pracovní oblasti uvolnit a pøehtnout kobe-
rec.

-Demontovat pás, odložit a zajistit proti

poškození.

-Demontáž a montáž tìsnìní dveøí.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

.-Vyrovnat díly a styèné plochy strana 00-8.

-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr
a tìsnicí tmely. strana 00-8.

-Vyøíznout a odvrtat krycí plech sloupku B.

-Demontovat postranici strana 53-62.

-Vyøíznout plech pro vìtrání vnitøního pro-
storu

Potøebné karosáøské nástroje
=:) Všeobecné pokyny, strana 00-12.

.
Vydání 10.95 -51-32.1 -
SOO.5210.02.15
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!

Odstranìní starého dílu -i

Upozornìní: --I
Pokud bude vymìnìn úplný sloupek B, musí
být dìlící øezy pro oddìlení vnitøního plechu,
výztuhy a sloupku B vždy vzájemnì pøesazeny
o 20 mm.

Horní øez

-Øez umístìte podle poškození 60 mm nad
horním závitem nebo 60 mm pod spodním
závitem výztuhy pro výškové pøestavování
pásù a øez proveïte pilou na plech.

Upozornìní:
Vzhledem k ochranì proti korozi je tøeba zacho-
vat originální spoj se støechou.

-Øez k hornímu podélnému nosníku umístit .
podle poškození.

Spodní øez

-Øez umístit nad prahem a provést pilou na
plech.

Upozornìní:
.Z dùvodu uvnitø umístìného výztužného

plechu neodøezávat v oblasti 50 mm nad a
50 mm pod uchycením závìsu.

.Má-Ii se vymìnit i práh, odvrtejte celý ori-
ginální spoj prahu-sloupku B vrtaèkou na
bodové svary.

-Odvrtejte originální spoj vrtaèkou na bodové .svary.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù
na èistý kov.

Náhradní díly

.Odøíznutá èást sloupku B a v pøípadì nutno-
sti vnitøní plech a výztuha sloupku B.

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové
díly s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svo-
rek. .

-51-32.2 -Vydání 10.95
SOO.521 0.02. 15



IFELlCIA Støední èást karosérie 51 '

. -Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel I

obìma plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýso-
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto
vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v och-
ranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù
8 na èistý kov.

Upozornìní:

V pfípadì výmìny vnitfního plechu nebo
výztuhy sloupku B je nutné nejprve pfivafit sa-
mostatnì každý díl souvislým svarem v och--
ranné atmosféfe.

.Pøivaøení
Nasadit vnitøní sloupek B na vozidlo stojící na
kolech nebo uchyceného na nástavcích rov-
nací stolice a pøichytit jej pomocí sváøecího
pøístroje pro svaøování v ochranné ar.
mosféøe.

-Zkontrolovat pøesnost usazení pøi zabudo-
vaných dveøích.

-Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit vnitøní
sloupek B.

Díly svaøit sváøecím p'l'ístrojem pro svaøování
v ochranné atmosféøe (souvislý tupý svar).. -Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~ strana 00-21 .

.
C"'

Vydání 10.95 -51-32.3-
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.Výmìna vnìjšího prahu I

.

.
I 851-0018 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž krycího panelu støedního

sloupku.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Krycí panely sloupkù.
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe. -V pracovní oblasti uvolnit a pøehrnout koberec.

-Demontáž a montáž zadních dveøí. -Demontáž a montáž tìsnìní pøedních a zadních
~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 58; dveøí.

.Zadní dveøe.

Vydání 11.94 -51-33 -
500.5210.00.15
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i
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.
I 851-0032 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: .Vr1aèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731

.Pneumatická pila na plech V.A.G 1523
-Vyrovnání dílù a styèných ploch => Strana 00-8.

.Dìrovací kleštìV.A.G 1329
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

spodku a tìsnící tmely => Strana 00-8. .Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe

.Bodová sváøeèka V .A. G 1731
Potøebné karosáøské nástroje:

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V .A. G 1379

.Úhlová bruska WS 125 .Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon- .zervování dutin V.A.G 1538

-51-34 -Vydání 11.94
500.5210.00.15
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.

.
I 851-0032 I

Odstranìní starých dílù -Støední sloupek odøíznout alespoò 50 mm pod

závìsem dveøí, pozor na uvnitø umístìný plech

výztuhy.
-Øezy umístit podle poškození.

-Vrtaèkou na bodové sváry uvolnit originální spoj
-Odøíznout pomocí pily na plech. plechu podlahy a prahu.

Upozornìní -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
Pokud je tato práce spojena i s výmìnou boènice, kov.

je tøeba uvolnit originální spoj v zadní èásti prahu..
Vydání 11.94 -51-35 -
500.5210.00.15
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,., Náhradní díl ~

--
.Odøíznutý díl prahu

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel
obìma plechy.

-Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso-
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto
vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v ochranné .atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Pøivaøení

-'4 -Nasadit dolní práh na vozidlo stojící na kolech
nebo usazené v rovnací stolici.

-Zkontrolovat pøesnost umístìní prahu pøi na-
montovaných dveøích.

-Pomocí bodové sváøeèky provést oríginální

spoj.

.
I 851-0019 I

-'4 -Pomocí sváøecího pøístroje svaøit místa øezu
dolního prahu prùbìžným tupým svarem v och-
ranné atmosféøe.

'" Po opravì provést opatøení pro ochranu proti

korozi ~ strana 00-21.

I 851-0020 I .

-51-36 -Vydání 11.94
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Výmìna èásti prahu a pásnice.

.

.
I 851-0033 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž krycích panelù støedního

sloupku.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Krycí panely sloupkù.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57;

Pøední dveøe. -V pracovní oblasti uvolnit a pøehrnout krytinu

podlahy.
-Demontáž a montáž zadních dveøí.
=> Karosérie-montážní práce; skupina oprav 58; -Demontáž a montáž tìsnìní pøedních a zadních

Zadní dveøe. dveøí..
Vydání 11.94 -51-37 -
500.5210.00.15
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I 851-0034 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Hrubá pøíprava starých dílù ~ strana 00-08. + Úhlová bruska WS 125

-Odstranìní vnìjšího prahu a pásnice prahu + Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V .A. G 1731
~ strana 51-33.

+ Pneumatická pila na plech V.A.G 1523
-Odstranìní støedního sloupku ~ strana 51-28.

+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329

+ Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe .
-51-38- Vydání 11.94
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.
I 851-0034 I

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713 -Odøíznout pomocí pily na plech.

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379 -Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat origi-
nální spoj s plechem podlahy.

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
konzervování dutin V.A.G 1538 -Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na

èistý kov.

Odstranìní starých dílù
Upozornìní

Nej.d vr 'lve odstran .t V' v, , h t ,. .+ Zadní èást vnitøního prahu (podélníku) odøíznout
-I vnejsl pra po om pasnlcl ., v,

h .asI 80 mm za uchycemm bezpecnostmho pásu,
pra u. aby nedošlo k poškození výztuhy.. -Øezy umístit podle poškození. + Pomocívrtaèkynabodovésvaryodvrtatbodové

svalY držáku sedadla a pøíèného nosníku.

Vydání 11.94 -51-39-
500.5210.00.15
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Náhradní díly -
--

.Odøíznutý díl -pásnice

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nový díl
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nový díl a pøichytit jej pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel
obìma plechy.

-Pomocí pily na plech proøíznout podél narýsova-
ného obrysu v jedné pracovní operaci oba
plechy. Takto vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je
ideální pro následné svaøování plechù natupo .v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Postavit vozidlo na kola nebo usadit do rovnací
stolice a pásnici ustavit.

-Zkontrolovat správnou montážní polohu prahu
pøi namontovaných dveøích a usazeném vnìj-
ším prahu.

-Odejmout vnìjší práh

Svaøení

-4 -Pomocí bodové sváøeèky svaøit originální spoj.I 851-0035 I .
-4 -Pomocí sváøecího pøístroje svaøit spoje (prù-

bìžný tupý svar v ochranné atmosféøe).

-Pøivaøit støední sloupek =:> strana 51-28

-Pøivaøit vnìjší práh =:> strana 51-33

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi =:> strana 00-21 .

1851-0036 I .

-51-40 -Vydání 11.94
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Výmìna èásti podlahy

.~
I

1

@.

.
I 851-0021 I

Potøebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž koberce -Vyrovnání a nalícování styèných ploch => strana
=> Karosérie.,montážní práce, skupina oprav 70, 00-8.

Koberce
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

-V pøípadì potøeby demontáž a montáž palivo- spodku a tlumící hmoty => strana 00-8
vého a brzdového potrubí na spodku podlahy a
palivové nádrže. -Odstranit vnìjší práh (dolní èást rámu dveøí)

=> strana 51-33.

.-Odstranit vnitøní práh (podélník) => strana 51-37.

Vydání 11.94 -51-41-
500.5210.00.15
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I 851:0037 I

Potøebné karosáøské nástroje:

.Úhlová bruska WS 125 .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné
atmosféøe V .A. G 1509 A

.Vrtaèka na bodové svary Variodrill V.A.G 1713
.Bodová sváøeèka V.A.G.1713

.Pneumatická pila na plech V.A.G 1523
.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G

.Dìrovací kleštì V .A. G 1329 1379

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
konzervování dutin V.A.G 1538r- .

-51-42- Vydání 11.94
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I 851-0037 I

Odstranìní starých dílù -Øez pøíèným nosníkem sedadla pøesadit smì-
rem dovnitø o 50 mm oproti øezu plechem pod-

lahy.
-Øezy umístit, volit podle poškození.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální kov.

pøední a zadní spoj.

Upozornìní:
-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat v pøední pøed- N v t bl t . t v d ' h t I' v,

to dl h t v d ..' I o .ereza vo as I s re ove o une u.
ni cas I po a y upros re orlglna ni spoJ s po-

délným nosníkem, umístìným pod podlahou

-Podle poškození vyøíznout pomocí pily na plech. pøíèný nosník sedadla a vrtaèkou na bodové
svary odvrtat originální spoj.

Vydání 11.94 -51-43-
500.5210.00.15
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Náhradní díly

.Odøíznutý díl -plech podlahy - -

.Støední pøíèka

Pøíprava nového dílu

-Pøistøihnout plech podlahy podle starého dílu
s pøesahem 10 mm.

-Pøiøíznout a dolícovat støední pøíèku podle sta-
rého dílu s pøesahem asi 20 mm.

-Pøichytit støední pøíèku pomocí svorek.

-Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel
obìma plechy.

-Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso-
vaného obrysu oba plechy. Takto vzniklá spára
o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné svaøo- .vání plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místì pøed-
ního a zadního spoje otvory pro dìrový svar
v ochranné atmosféøe.

-Pøivaøení.

Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit plech pod-
lahy pøerušovaným svarem. Na vrchní a spodní
stranì pøesazení.

-Sváøecím pøístrojem pøivaøit pøíèný nosník se-
1851-0022 I dadla prùbìžným tupým svarem v ochranné at-

mosféøe. .
Sváøecím pøístrojem svaøit originální spoj prù-
varovým svarem v ochranné atmosféøe.

-Pøivaøit vnitøní práh => strana 51-37

-Pøivaøit vnìjší práh => strana 51-33

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21.

I 851-0023 I .

-51-44 -Vydání 11.94
500.5210.00.15
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.-04 Výmìna mezistìny (Pickup) I

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž pøedních dveøí.
=> Karoserie-montážní práce; skupina oprav

57, Dveøe pøední

-Demontáž a montáž obložení sloupku B.
=> Karoserie-montážní práce; skupina

oprav70,Obložení sloupkù.

-Demontáž a montáž plechové nástavby s la-
minátovou støechou

=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav
61 (u vozu Pickup s nástavbou). -Demontáž a montáž panelového stropu => Karoserie-montážní práce; skupina

oprav70.

-Demontáž a montáž tìsnìní dvìøí pøedních
a zadních.

-Demontáž a montáž zadního okna
=> Karoserie-montážní práce; skupina oprav

64.Demontáž a montáž zadního okna.

-Demontáž a montáž støešní lišty
=> Karoserie-montážní práce; skupina oprav

66.Demontáž a montáž støešních lišt.

-V pracovní oblasti uvolnit a pøehrnout kobe-
rec.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

.-Vyrovnat díly a styèné plochy => strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranné
nátìry a tìsnící tmely =>strana 00-8.

Potøebné karosáøské nástroje
=> Všeobecné pokyny, strana 10-12.

.
Vydání 10.95 -51-44.1 -
SOO.5210.02.15 I



51 Støední èást karosérie FELlCIA

!

Odstranìní starého dílu ~ I

Upozornìní: --I
Podle poškození mùže být i vymìnìna pouze
èást dìlící stìny.

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spoj v oblasti zadního okna, krytu sloupku B,
støechy a vnitøní plech rámu zadního okna.

-V oblasti boèní stìny vlevo a vpravo cca. 20
mm od boèní stìny odøíznout pifou na plech.

V oblasti nákladního prostoru odvrtat
vrtaèkou na bodové svary originální spoj z
vnitøního prostoru vozidla.

-Odstranit otøepy .

-Uhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

-Mezistìna s výøezem pro okno.

Pøíprava nového dílu

-Mezistìnu pøíøíznout pilou na plech a nalíco-
vat.

-Dìrovacími kleštìmi vytvoøit v místech
spojù s boèní stìnou zevnitø otvory.

-Dìrovacími kleštìmi vytvoøit v místech
1851-0044 I spojù k ložné ploše otvory. .

Pøivaøení

Oblasti zadního okna, støechy, sloupku B a
vnitøního plechu zadního okna pøivaøit bodo-
vou sváøeèkou.

-Oblasti boèní stìny vlevo a vpravo a oblast
ložné podlahy svaøit v ochranné atmosféøe
(dìrový svar).

.
-51-44.2 -Vydání 10.95

SOO.5210.02.15



IFELlCIA Støední èást karosérie 51 '

Stìnu svaøit s podlahou svary v ochranné !

atmosféøe (dìrový svar).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi strana 00-21.

1851-0046 I

.

.

.
Vydán110.95 -51-44.3-
SOO.5210.02.15
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FELlCIA Støední èást karosérie 51

Oprava støední èásti karosérie (karosérie upravená pro zástavbu

.airbagu)

.

.

1 2 3 4 5 6 7

I 851-0060 I

z dùvodù zvýšení pasivní bezpeènosti byla karosérie 4 -Práh vnìjší
ve své podstatné struktuøe zesílena a upravena pro + Výmìna => strana 51-61
zástavbu airbagu (šrafované èásti). Tím se mìní
klempíøské opravárenské práce na následujících 5 -Sloupek A, díl spodní
konstrukèních skupinách v oblasti støední èásti + Výmìna => strana 51-46
karosérie:

1 -Podlahový plech, díl 6 -Slou~e~ A vnitøní
+ Výmìna => strana 51-74 + Vymena => strana 51-56. 2 -Práh vnitøní 7 -Sloupek A, díl horní
+ Výmìna => strana 51-70 + Výmìna => strana 51-51.

3 -Podélné zesílení prahu
+ Výmìna => strana 51-66

Vydání 06.95 -5145 -
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

Výmìna sloupku A, díl spodní (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~

.

.

I 851-0061 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž tìsnìní dveøí, v pracovní oblasti

odsunout koberec.

-Demontáž a montáž blatníku.

~ Karosérie -montážní práce; skupína oprav 50; Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:
Pøední blatník.

D t ' v t ' v v d ' h d v, -Vyrovnat díly a styèné plochy ~ strana 00-12.
-emon az a mon az pre nic verl.

~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 57; Od t .t bl ' k t.' h ' t hD .v d ' -s ranl v IZ os I opravovane o mis a oc -
vereprenl. " t V dk t v "

t Iranny na er spo u a esnlCI me y
D t ' - t ' v bl v , "tV 'h I k ~ strana 00-12. .-emon az a mon az o ozenl vnl rnl o s oup u
A.

~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

Obložení sloupkù a boèní obložení.

-51-46 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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I 851-0062 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-

sféøe

+ Ruèní bruska WS 125 + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ ~~~~~~1bOdoVé svaryVariodri" WS-90 nebo + Støíkací pistole na ochranu spodkù V.A.G 1379

P., I h PLF-80 b V A G 1523 + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro+ I a na pec ne o ..konzervaci dutin V.A.G 1538

+ Dìrovací kleštì V.A.G 1329.
Vydání 06.95 -5147-
500.5210.01.15
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I 851-0063 I

Odstranìní starého dílu -Zesílení prahu pøi poškození odøíznout pilou na
plech a pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat

-, spoj k sloupku A.
Upozornem: .
.V oblasti místa øezu nepoškodit sloupek A. -Odstranit otøepy.

.Øezy provést nahoøe a dole pomocí pily na plech. -Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na

Rv , t.t t k b b I V k ' d ' l k èistý kov.-ezy umls I a, a y y pos ozeny I omp-
letnì vyøíznut.

-Pomoci vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-
nálníspoj. .

-51-48 -Vydání 06.95

800.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51

.Náhradní díly

.Odøíznutý díl -sloupek A s prahem

.Výztuha prahu (v pøípadì nutnosti)

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nový díl.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem así 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí procházet vždy obìma

plechy.

, -Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso-
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto
vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

-Zesílení prahu vyrovnat, dolícovat.a pøichytit.

~ -Zesílení prahu pøivaøit (prùbìžný svár natupo
v ochranné atmosféøe)

-Zesílení prahu v oblasti ke sloupku A vydìrovat
a sváøecím pøístrojem pro svaøování v ochranné
atmosféøe pøivaøit ke sloupku A (dìrovaný svár
v ochranné atmosféøe).

, -SloupekA vyrovnat a dolícovat na vozidle, stojícím
na úhlových nástavcích rovnací stolice a pøi-
stehovat svaøovacím pøístrojem pro svaøování v
ochranné atmosféøe.

-Pøekontrolovat pøesnost nalícování pøi namon-
tovaném blatníku a namontovaných dveøích.

I 851-0064 I

.
~~~~;d1~~O;~15 -51-49- I
500.5210.01.15 I



51 Støední èást karosérie FELlCIA

PVo v , ~
rlvarenl -

-Práh pøivaøit ke krytu kola sváøecím pøístrojem
pro svaøování v ochranné atmosféøe (tupý
pøerušovaný svar).

-Zbylé spoje pøibodovat.

,
I 851-0065 I

-Místa øezu svaøit sváøecím pøístrojem pro svaøo-
vání v ochranné atmosféøe (tupý souvislý svar).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-29. ,

I 851-0066 I .
-51-50 -Vydáni 06.95

500.5210.01.15
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Výmìna sloupku A -horní díl (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu).

.

~ ~-~ ~-:-

.

1851-0067 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž vnitøního obložení

sloupku A.
D t ' . t " bl t ' k ~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

-emon az a mon az a ni u. P I
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50; ane y.

Pøední èást karosérie. -Demontovat tìsnìní dveøí, koberec v pracovní

D t " t " d ., oblasti uvolnit a pøeložit, zakrýt pøístrovou desku.

-emon az a mon az verl.

~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 57;
Dveøe pøední.

.-Demontáž a montáž èelního skla.
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 64;

Skla uložená do pryžových profilù.

Vydání 06.95 -51-51 -
500.5210,01.15
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I 851-0010 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo
V.A.G 1731

-Vyrovnat díly a styèné plochy ~ strana 00-08. P t ' k , " I h V A G 1523 b+ neuma IC a pl a na pec. .ne o

Od t .t bl ' k t. h ' ' t v PLF-80 -s ranl v IZ os I opravy oc ranny na er

spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-08. D v, kl V t V

V A G 1329+ erovacl es e ..

-Rám èelního skla na jedné stranì oddìlit S 'v , v' t .v,. h .
st 51 5 + varecl prls roJ pro svarovanl v oc ranne

~ rana -, armosféøe V ,A. G 1509 A

Potøebné karosáøské nástroje: + Bodová sváøeèka Multispot M6

+ Úhlová bruska WS 125 + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V .A. G 1379 .

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervování dutin V.A.G 1538.

-51-52 -Vydání 06.95
500,5210.01.15
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I 851-0010 I

Odstranìní starého dílu -V závislosti na poškození vyøíznout pomocí pily
na plech horní podélný nosník krytu kola.

Upozornìní: O ..' I " I-rlglna ni spoje pro p ech sloupku A odvrtat

.Originální spoj na støeše z dùvodu ochrany proti vrtaèkou na bodové svary.
korozi ponechat.

.Nepoškodit zesilovací plech v místì horního øezu. Horní øezy

.Pøi øezání nepoškodit pøístrojovou desku.
-Øezy umístit podle poškození.

-Pomocí pily na plech vyøíznout spojovací plech
mezi horním podélným nosníkem a sloupkem -Øezy rámem èelního skla a pøedním sloupkem

. A. Pomocí vrtaèky na bodové svary odvrtat A musí být vzájemnì pøesazeny o 20 mm.
pùvodní bodové svary.

Vydání 06.95 -51-53 -
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

~ISpodní øez

-Øez se vede v závislosti na poškození. --I

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origí-
nální spoj sloupku A.

-Odstranit otøepy.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díly

.Odøíznutý díl sloupku A s prahem

.Rám èelního skla

.Spojovací plech sloupku A k hornímu podél- .nému nosníku.

Pøíprava nových dílù

Upozornìní:
Øezy rámu èelního skla a zesílení provést s pøe-
sahem asi 20 mm.

-Pøenést obrys výøezu na nový díl.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Pøiložit nové díly a pøichytit je pomocí svìrek.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma
plechy.

-Pomocí pily na plech proøíznout podél narýso- ..
vaného obrysu najednou oba plechy. Takto .
vzniklá spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro
následné svaøování plechù natupo v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky obrousit místa spojù na
èistý kov.

-Spojovací plech sloupku A k hornímu podél-
nému nosníku vydìrovat v oblasti svaøování
dìrovacími kleštìmi.

.
-51-54 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51

,. Pøivaøení
-SloupekA vyrovnat a dolícovat na vozidle, sto-

jícím na kolech nebo úhlových nástavcích rovnací
stolice a pøichytit svaøovacím pøístrojem pro
svaøování v ochranné atmosféøe.

-Pøekontrolovat pøesnost nalícování výøezu èel-
ního skla a spár blatníku a dveøí.

Øez spodního sloupku A svaøit sváøecím pøí-
strojem pro svaøování v ochranné atmosféøe
(souvislý tupý svar).

-Øez horního sloupku A svaøit sváøecím pøístrojem
pro svaøování v ochranné atmosféøe (souvislý tupý

svar).

-Pøední sloupek A pøivaøit ke krytu kola sváøecím
' pøístrojem pro svaøování v ochranné atmosféøe

(pøerušovaný tupý svar).

-Øezy rámu èelního skla horní a spodní svaøit
sváøecím pøístrojem pro svaøování v ochranné
atmosféøe (souvislý tupý svar).

-Zbylé spoje pøi bodovat bodovou sváøeèkou.

Spojovací plech mezi horním podélným nos-
níkem a sloupkem A pøi vaøit sváøecím pøístrojem
pro svaøování v ochranné atmosféøe (dìrový svar).

-Pøivaøit stranu rámu èelního skla ~ strana 51-5.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu protí
korozi ~ strana 00-21 .

~-

8 r~

~

.

Vydání 06.95 -51-55 -
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Výmìna vnitøního sloupku A (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~-

rco o

o """ ,
O

,
I 851-0070 I

Potøebné demontážní a montážní práce -Demontáž a montáž èelního skla.
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 64;

-Demontáž a montáž blatníku. Skla v gumových profilech.

~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 50; O t ' v t ' v . t V 'h bl v ,
Pøední èást karosérie. -emon az a mon az vnl rnl o o ozenl

sloupku A.
-Demontáž a montáž pøedních dveøí. ~ K~ros~rie -montážní práce; skupina oprav 70;
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 57; Vyplne a panely.

Dveøe pøední. O t tt V v ' d vv, k b '
-emon Dva esnenl verl, o erec v pracovnl .oblasti uvolnit a pøeložit, zakrýt pøístrojovou

desku.

-51-56 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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I 851-0031 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat dílce a nalícovat styèné plochy .Úhlová bruska WS 125
~ strana 00-8.

.Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo
-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod- V.A.G 1731

ku a tìsnící tmely ~ strana 00-8.
.Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 nebo

-Vyøíznout jednu stranu rámu èelního skla PLF-80
~ strana 51-5.

.Dìrovací kleštì V.A.G 1329
-Vyøíznout horn í slou pek A ~ strana 51-51 .

. .Bodová sváøeèka V.A.G 1731
-Vyøíznout spodní sloupek A ~ strana 51-46.

.Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

Vydání 06.95 -51-57-
500.5210.01.15
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I 851-0071 I

-Øez v oblasti krytu kola vést do støedu vnitøního
sloupkuA. Øez provést pilou na plech.

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
-Pomocí vrtaèky na plech odvrtat originální spoj

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro sloupku A.
konzerování dutin V.A.G 1538.

-Odstranit otøepy.

Odstranìní starého dílu P .. hl . b k b .t ' t .o -omocl u ove rus y vy rousl mis a spoJu na

èistý kov.
-Zesílení prahu odøíznout pilou na plech a origi-

nální spoj odvrtat vrtaèkou na bodové sváry. .
-51-58 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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.Náhradní díly

.Vnitøní sloupek A

.Výztuha prahu

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nové díly a pøiøíznout
pilou na plechy. Pøitom ponechat pøesah 20 mm.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Nalícovat výztuhu prahu a pøichytit svìrkami.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma. plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá spá-
ra o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Výztuhu prahu pøichytit sváøecím pøístrojem pro
svaøování v ochranné atmosféøe.

-Vnitøní sloupekA ve spojení s vnìjším sloupkem
A nalícovat na vozidle, stojícím na kolech nebo
úhlových nástavcích rovnací stolice.

-Zkontrolovat pøesnost lícování výøezu èelního
skla a spáry blatníku a dveøí.

-Vnìjší sloupek A opìt demontovat.

Pøivaøení

. Pøivaøit výztuhu prahu (souvislý tupý svar v och-
ranné atmosféøe).

-Výztuhu prahu v oblasti ke sloupku A vydìrovat
a pøivaøit na sloupek A sváøecím pøístrojem pro
svaøování v ochranné atmosféøe (dìrový svar).

I 851-0064 I

.
Vydání 06.95 -51-59-
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

j

~
Pøední spoj svaøit sváøecím pøístrojem pro sva- -

Iøování v ochranné atmosféøe (pøerušovaný tupý

svar).

-Zbylý spoj pøi bodovat bodovou sváøeèkou.

-Pøivaøit spodní sloupek A => strana 51-46.

-Pøivaøit horní sloupek A => strana 51-51.

-Pøivaøit stranu rámu èelního skla => strana 51-5.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21 .

,

,

? .
-51-60 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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Výmìna vnìjšího prahu (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu) i

.I

.

.

I 851-0018 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž obložení sloupku B.

~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;
D t ' . t ' v v d ' h d v, Krycí panely sloupkù.

-emon az a mon az pre nic verl.

~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57; v , bl t. I .t v I v.
t k bDveøe pøední. -pracovnlo as I uvo ni a pre OZI o erec.

Demonta ' . t ' v d ' h d v, -Demontáž a montáž tìsnìní pøedních a zadních
-z a mon az za nic verl. d -,K '. t 'V' , k . 58 verl.
~ aroserle -mon aznl prace; s uplna oprav;

Dveøe zadní..
Vydání 06.95 -51-61 -
500.5210.01.15
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--I

.

.

I 851-0073 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 nebo
PLF-80

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy o v ' kl V t V

V A G 1329~ strana 00-8. + erovacl es e ..

-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod- + S~~øecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
ku a tìsnící tmely ~ strana 00-8. sfere

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1731
Potøebné karosáøské nástroje:

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V .A. G 1379

+ Úhlová bruska WS 125 V d h ' tV'k ' . t I '
d bk k .+ z uc ova s rl acl plS o e s na o ou pro on-

+ Vrtaèka na bodové sváryVariodril1 WS-90 nebo zerování dutin V.A.G 1538.

V.A.G 1731

-51-62 -Vydání 06.95,
500.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51 I

.Odstranìní starých dílù I

-Øezy umístit podle poškození. I

Upozornìní:
.V pøípadì, že jsou tyto práce provádìny ve spojení

s výmìnou boèní èásti, je tøeba v zadní oblasti
prahu odvrtat originální spoj.

.V pøípadì potøeby mùže být pøední øez veden v
oblasti sloupku A ~ strana 51-46.

""4 -Øez sloupku B vést minimálnì 50 mm pod
závìsem dveøí. Nepoškodit uvnitø ležící výztužný

I 851-0074 I plech.

-Øez vést v oblasti rámu zadních dveøí, asi 5 mm

pøed podbìhem.

.-Øezy provést pilou na plech.

-Pomocí vrtaèky na bodové sváry od vrtat origi-
nální spoj k plechu podlahy a prahu.

""4 -Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-
nální spoj prahu a podlahy.

1851-0075 I

.

1

""4 -Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat origi-
nální spoj prahu a výztuhy.

-Odejmout práh.

(q:~~'~~:~~\ -Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
I\~~~ èistý kov.

I 851-0076 I.
Vydání 06.95 -51-63 -
500.5210.01.15
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51 Støední èást karosérie FELlCIA

i

Náhradní díl ~ I

.Odøíznutý díl prahu I

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nové díly
s pøesahem asi 20 mm.

-Nový díl v oblasti spojení s výztuhou prahu
opatøit ve vzdálenostech asi 20 mm otvory
o prùmìru 6 mm.

-Nový díl pøiložit, nalícovat a pøipevnit svìrkami.

-Narýsovat obrys øezu, s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìmaplechy. .

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá
spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Pøivaøení

Práh nalícovat na vozidle, stojícím na kolech nebo
úhlových nástavcích rovnací stolice.

-Zkontrolovat pøesnost lícování pøi namon-
tovaných dveøích.

-Pøi bodovat originální spoj bodovou sváøeèkou.I 851-0019 I .

.
-51-64 -Vydáni 06.95

500.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51

. ~ -Svaøit místa øezu sváøecím pøístrojem pro sva-
øování v ochranné atmosféøe (tupý souvislý svar).

I 851-0020 I

.

~ -Svaøit oblast horního spoje sváøecím pøístrojem
pro svaøování v ochranné atmosféøe (dìrový svar).

1851-0077 I

.

~ -Svaøit oblast dolního spoje sváøecím pøístrojem
pro svaøování v ochranné atmosféøe (dìrový svar
otvory prùmìru 6 mm).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

~~
I 851-0078 I.

Vydání 06.95 -51-65 -
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

Výmìna podélné výztuhy prahu (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~-

.

,
I 851-0079 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -V pracovní oblasti uvolnit a pøeložit koberec a
tlum. materiály.

-Demontáža montáž pøedních dveøí. D t 'V t 'V t V v, v d ' h d '
h~ Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57; -en;,on az a mon az esnenl pre nic a za nic

Dveøe pøední. dverl.

-Demontáž a montáž zadních dveøí.
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 58;

Dveøe zadní.

-Demontáž a montáž obložení sloupku B. .~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

Panely.

-51-66 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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.

.

I 851-0080 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: -Odøíznout spodní sloupek A => strana 51-46.

V t d ' l I ' t t ., I h -Odøíznout vnìjší práh => strana 51-61
-yrovna I ce a na Icova s ycne p oc y

=> strana 00-8.

-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod-
ku a tìsnící tmely => strana 00-8.

~.
Vydání 06.95 -51-67 -
500.5210.01.15
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I 851-0080 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

.+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro
+ Uhlová bruska WS 125 konzerování dutin V.A.G 1538.

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo Od t -, t ' h d '
lV.A.G 1731 s ranenl s are o I u

+ Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 nebo V oblasti pøipojení ke sloupku A, sloupku B a
PLF-80 zadnímu krytu kola odvrtat pomocí vrtaèky na bo-

dové sváry originální spoj.
+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329

Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na èistý
.+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo- kov.

sféøe

+ Bodová sváøeèka V .A. G 1731

-51-68 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



FELICIA Støední èást karosérie 51

.Náhradní díl

.Podélná výztuha prahu (pásnice)

Pøíprava nového dílu

-V oblasti pøipojení ke sloupku A, sloupku B a
1 1 zadnímu krytu kola vyvrtat 6 otvorù o prùmìru

8mm.

Na horní oblasti pøipojení k pøednímu výøezu rámu
dveøí a zadnímu výøezu rámu dveøí pøistehovat
plechový pásek -1- o rozmìrech 20 x 50 mm a

pøihnout ho do pravého úhlu. Tento pomocný pøí-
pravek je nutný k tomu, aby se pøilícovala podélná
výztuha prahu ve spojení s vnìjším prahem.

1851-0081 I

.

Pøivaøení

-Podélnou výztuhu prahu ve spojení s vnìjším
prahem nalícovat na vozidle, stojícím na kolech
nebo na úhlových nástavcích rovnací stolice.
Zkontrolovat pøesnost lícování pøi namontova-
ných dveøích.

Plechový pásek -1- ohnout a pøichytit sváøecím
pøístrojem pro svaøování v ochranné atmosféøe,

-Vnìjší práh odejmout.

1851-0082 I

.

Podélnou výztuhu prahu pøivaøit sváøecím pøí-
strojem pro svaøování v ochranné atmosféøe

(dìrový svar).

-Pøivaøit vnìjší práh ~ strana 51-61.

-Pøivaøit spodní sloupek A ~ strana 51-46.

Po opravì provést opatøení pro ochranu proti korozi

~ strana 00-21.

I 851-0083 I.
Vydání 06.95 -51-69-
500.5210.01.15



51 Støední èást karosérie FELlCIA

Výmìna vnitøního prahu (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu)

~

.

.

I 851-0091 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž obložení sloupku B.
=} Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž pøedních dveøí. Panely.

=} Karosérie-montážní práce; skupina oprav 57; - V . bl t. I .t . I ..
t k bDveøe pøední. pracovnl.~ as I uvo ni a pre OZI o erec a

tlum. materlaly.

-Demontáž a montáž zadních dveøí. D t.. t.. t d . h d . h=} Karosérie -montážní práce; skupina oprav 58; - d e~.on az a mon az esnenl pre nic a za nic

D . d .verl. vere za ni. .
-51-70 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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.

I 851-0084 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat dílce a nalícovat styèné plochy .Úhlová bruska WS 125
~ strana 00-08.

.Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo
-Odstranit v blízkosti opravy ochranný nátìr spod- V.A.G 1731

ku a tìsnící tmely ~ strana 00-08.

.Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 nebo
-Odøíznout vnìjší práh ~ strana 51-61. PLF-80

-Odøíznout podélnou výztuhu prahu .Dìrovací kleštì V.A.G 1329
~ strana 51-66.

. .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
-Odøíznout sloupek B ~ strana 51-28. sféøe

.Bodová sváøeèka V .A. G 1731

Vydání 06.95 -51-71 -
500.5210.01.15
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.

I 851-0084 I

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379 -Pomoci vrtaèky na sváry od vrtat originální spoj k
plechu podlahy a k pøednímu koncovému dílu.

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zerování dutin V.A.G 1538. -Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na

èistý kov.

Místa øezu u _,
pozornem:

-Nejprve vyøíznout výztuhu prahu potom vnitøní + Ve vnitøní ob/~~ti vnitø~íhoo prahu odøízn~ut ~si
práh. ' 8~ mm za drzakem pasu, aby se neposkodila

vyztuha.

-Zadní øez umístit v závislosti na poškození. + Pomocí vrtaèky na bodové sváry odvrtat bodové
.sváry od držáku sedadla a pøíèného nosníku.

-Øez provést pilou na plech.

-51-72 -Vydání 06095

500.5210.01.15
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.I
Náhradní díly I

.Vnitøní práh

.Výztuha prahu

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nové díly.

-Podle starých dílù pøibližnì pøiøíznout nový díl
s pøesahem asi 20 mm.

-Nový díl pøiložit, nalícovat a pøichytit svìrkami.

-Narýsovat obrys øezu s respektováním poža-
davku, že øez musí vždy procházet obìma. plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá
spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Vnitøní práh ve spojení s výztuhou prahu pøi-
lícovat na vozidle, stojících na kolových nebo
úhlových nástavcích rovnací stolice.

-Zkontrolovat pøesnost lícování pøi namonto-
vaném vnìjším prahu a namontovaných dve-
øích.

-Vnìjší práh demontovat.. Pøivaøení

I ~".. (\(\O" I Pøi bodovat originální spoj bodovou sváøeèkou.
1851-0085 I

Zadní øezy pøivaøit sváøecím pøístrojem pro sva-
øování v ochranné atmosféøe (tupý souvislý svar).

-Pøivaøení sloupku B ~ strana 51-28.

-Pøivaøení podélné výztuhy prahu
~ strana 51-66.

-Pøivaøení vnìjšího prahu ~ strana 51-61.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
. korozi ~ strana 00-21.

1851-0086 I

Vydání 06.95 -51-73 -
500.5210.01.15
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Výmìna èásti podlahy (karosérie pøipravená pro zástavbu airbagu) :

~I

-I

.

.

I 851-0087 I

Potøebné demontážní a montážní práce Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž a montáž koberce. -Vyrovnání a nalícováíní styèných ploch
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70; ~ strana 00-08.

Koberce.
-Odstranit v blízkosti místa opravy ochranný nátìr

-V pøípadì potøeby provést demontáž a montáž spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-08.
palivového a brzdového potrubí na spodku podlahy
a palivové nádrže. -Odstranit vnìjší práh (dolní èást rámu dvìøí)

~ strana 51-61. .

-Odstranit vnitøní práh (pásnici)
~ strana 51-70.

-51-74 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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I 851-0088 I

Potøebné karosáøské nástroje: + Dìrovací kleštì V.A.G 1329

+ Úhlová bruska WS 125 + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill WS-90 nebo
V.A.G 1731 + Bodová sváøeèka V.A.G 1731

+ Pneumatická pila na plech V.A.G 1523 nebo + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

PLF-80
+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-

zerování dutin V.A.G 1538..
Vydání 06.95500.5210.01.15 -51-75-
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,
I 851-0088 I

Odstranìní starých dílù -Podle poškození vyøíznout pomocí pily na plech
pøíèný nosník sedadla a vrtaèkou na bodové

-Øezy volit a umístit podle poškozeni. sváry odvrtat originální spoj,

-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat pùvodní bodové -Øez pøíèným nosníkem sedadla pøesadit smì-
svary. rem dovnitø o 50 mm oproti øezu plechem

podlahy.

-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat v pøedni èásti , , ,
podlahy uprostøed originální spoj s podélným -~.O~OCI uhlove brusky vybrousit místa spojù na
nosníkem, umístìným pod podlahou. clsty kov.

Upozornìní:
Neøezat v oblasti støedového tunelu. .

-, 51-76- Vydání 06.95
800.5210.01.15



FELlCIA Støední èást karosérie 51

.Náhradní díly

.Odøíznutý díl -plech podlahy

.Pøíèný nosník sedadla (støední pøíèka)

Pøíprava nového dílu

-Pøistøihnout plech podlahy podle starého dílu
s pøesahem 10 mm.

-Pøiøíznout a dolícovat pøíèný nosník sedadla
(støední pøíèku) podle starého dílu s pøesahem
asi 20 mm.

-Pøichytit støední pøíèku (pøíèný nosník sedadla)
pomocí svìrek.

. -Narýsovat obrys øezu tak, aby øez procházel

obìma plechy.

-Pilou na plech proøíznout podél narýsovaného
obrysu najednou oba plechy. Takto vzniklá
spára o šíøce asi 1 mm je ideální pro následné
svaøování plechù natupo v ochranné atmosféøe.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místì pøed-
ního a zadního spoje otvory pro dìrovaný spoj
v ochranné atmosféøe.

Pøivaøení

Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit plech
podlahy pøerušovaným svarem. Na vrchní a

1551-0089 I spodní stranì pøesazení.

. -Sváøecím pøístrojem pøivaøit pøíèný nosník
sedadla prùbìžným tupým svarem v ochranné
atmosféøe.

Sváøecím pøístrojem svaøit originální spoj dìro-
vým svarem v ochranné atmosféøe.

-Pøivaøit vnitøní práh dveøí ~ strana 51-70.

-Pøivaøit vnìjší práh dveøí ~ strana 51-61.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

.
Vydání 06.95 -51-77-
500.5210.01.15
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FELlCIA Zadní èást karoserie 53

Oprava zadní èásti karoserie

.Výmìna zadní stìny

.,J.

~-

.-~

I 853-0001 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž ~adních skupinových svíti-
len, => Karosérie-montážní práce, skupina oprav

-Demontáž a montáž zadního nárazníku 94, Osvìtlení

=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63, P- d h . kl ,- k ' , k". Zadní nárazník. re c OZI emplrs e opravarens e prace.

-Demontáž a montáž clony -Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy => strana
=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav 66; 00-8

Clona pod koncovým svìtlem
. -Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

spodku a tìsnící hmoty => strana 00-8

Vydáni 11.94 -53-1 -
500.5210.00.15
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-

.

.
I 853-0027 I

Potøebné karosáøské nástroje:

.Úhlová bruska WS 125 .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné at-
mosféøe

.Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
1731 .Bodová sváøeèkaV.A.G 1713

.Pila na plech V.A.G 1523 .Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

.Dìrovací kleštì V.A.G 1329 .Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervování dutin V.A.G 1538 .

-53-2- Vydání 11.94
500.5210.00.15
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.
I 853-0027 I

Odstranìní starých dílù

Upozornìní: P " hl ' b . -omocl u ove rusky odbrousit souvislý svar

.Výztuhy mezi zadní stìnou a krytem kola patøí v ochranné atmosféøe horního spoje s krytem
k náhradnímu dílu zadní stìna a musí být proto kola.

odstranìny spoleènì s ní.
-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální spoj.

.Nepoškodit výztuhu umístìnou vzadu v místì )
horního spoje s krytem kola. -Odstranit otøepy

-Pomocí pily na plech odøíznout zadní stìnu. -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov..

Vydání 11.94500.5210.00.15 -53-3-



53 Zadní èást karoserie FELICIA

Náhradní díl ~--
.Zadní stìna

Pøíprava nového dílu

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech ro-
hù otvory pro dìrový svar v ochranné atmo-
sféøe.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit ve výztuze
u krytu kola otvory pro dìrový svar v ochranné

atmosféøe.

-Vložit zadní stìnu. .
-Vložit zadní stìnu šikmo smìrem odspodu,

pøitom nejdøíve vložit držáky zadních skupino-
vých svìtel pod styèné plochy boènic.

-Zkontrolovat rovnomìrnost velikosti spáry mezi
stìnou a koncovou svítilnou a zadními 5.
dveømi.

-Zkontrolovat funkènost zavírání zadních 5.
dveøí.

Pøivaøení

I 853-0002 I Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit zadní stìnu. .
Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování
v ochranné atmosféøe svaøit rohy a spoj s kry-

tem kola (dìrový svar v ochranné atmosféøe).

-Pomocí sváøecího pøístroje v ochranné atmo-

sféøe pøivaøit ke krytu kola výztuhu (dìrový svar
v ochranné atmosféøe).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21 .

f

1853-0019 I .
-53-4- Vydání 11.94

500.5210.00.15
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.Výmìna podlahy zavazadlového prostoru

OU

.
..

.
1853-0004 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž zadního nárazníku
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63;

-Demontáž a montáž palivové nádrže a hrdla Zadní nárazník
=> Motor-mechanická èást; skupina oprav 20;

Palivová soustava -Demontáž a montáž vnitøních výplní
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž zadního dílu výfuku Vnitøní výplnì
=> Motor-mechanická èást, skupina oprav 26;

Výfuk. soustava -Demontáž a montáž zadních skupinových svítilen
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94;

. -Demontáž a montáž zadních 5. dveøí Osvìtlení
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55;

Zadní 5. dveøe

Vydání 11.94 -53-5-
500.5210.00.15
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1853-0020 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
1731

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy => strana + Pila na plech V.A.G 1523
00-8

+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

spodku a tìsnící hmoty => strana => 00-8 + Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe

-Odstranìní zadní stìny => strana 53-1. + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379
Potøebné karosáøské nástroje:

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon- .zervování dutin V.A.G 1538
+ Úhlová bruska WS 125

-53-6- Vydání 11.94
500.5210.00.15
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1853-0020 I

Odstranìní starých dílù -Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální spoj.

-Odstranit otøepy.
-Pomocí pily na plech vést øez nad podélnými

nosníky a pod zadním sedadlem. -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Upozornìní:

Nepoškodit podélný nosník

L.
Vydání 11.94 -53-7-
500.5210.00.15.



53 Zadní èást karoserie FELlCIA

!
!

-i
Náhradní díly -

.Odøíznutý díl -podlaha zavazadlového prostoru I

.Kryt náhradního kola

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu pod zadním sedadlem na
nový díl a pomocí pily na plech pøiøíznout tento
díl s pøesahem 10 mm pro pøeplátování.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech
boèních spojù otvory pro dìrový svar v ochran-
né atmosféøe.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v krytu pro
náhradní kolo otvory pro dìrový svar v ochranné
atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý .
kov.

-Vložit podlahu zavazadlového prostoru do
vozidla stojícího na kolech nebo uchyceného
v rovnací stolici a zkontrolovat pøi namontované
zadní stìnì a zadních (5.) dveøích rovnomìr-
nost velikosti spáry.

Pøivaøení

Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit podlahu
zavazadlového prostoru dìrovým svarem

1853-0006 I v ochranné atmosféøe.

-Pomocí sváøecího pøístroje svaøit spoj pod
zadními sedadly pøeplátovaným pøerušovaným
svarem v ochranné atmosféøe.

Pokud možno pøivaøit podlahu zavazadlového .prostoru otvorem pro náhradní kolo pomocí bo-
dových svaøovacích kleští, zbytek svaøit pomocí
sváøecího pøístroje dìrovým svarem v ochranné
atmosféøe.

-Pøivaøení zadní stìny => strana 53-1

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21.

I 853-0007 I

.
-53-8--::- Vydání 11.94 I

500.5210.00.15 I
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Výmìna zadního podélného nosníku.
!

i

.

.
I 853-0022 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž vnitøních výplní
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí Vnitøní výplnì
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55;

Zadní 5. dveøe -Demontáž a montáž zadních skupinových

svítilen
-Demontáž a montáž zadního nárazníku ~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94;
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63; Osvìtlení

Zadní nárazník.
Vydání 11.94 -53-9-
500.5210.00.15
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---

.

.
I 853-0022 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy ~ strana + Rovnací stolice Celette M85 se soupravou ná-
00-8 stavcù

-Odstranít v okolí místa opravy ochranný nátìr + Úhlová bruska WS 125
spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-8

+ Vrtaèka na bodové sváry V .A. G 1731
-Odstranìní zadní stìny ~ strana 53-1

+ Pila na plech V.A.G 1523
-Odstranìní podlahy zavazadlového prostoru

~ strana 53-5 .
-53-10- Vydání 11.94

800.5210.00.15
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.
I 853-0023 I

.Dìrovací kleštì V.A.G 1329 Odstranìní starých dílù

.Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe
-Pilou na plech vést øez v blízkosti držáku telesko-

.Bodová sváøeèka V.A.G 1713 pického tlumièe.

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379 -Vrtaèkou na bodové sváry od vrtat originální spoj.

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro -Odstranit otøepy.
konzervování dutin V.A.G 1538

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
.Pneumatický se káè kov..
Vydání 11.94 -53-11-
500.5210.00.15
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i

Náhradní díl -I

.Zadní podélný nosník -I

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pomocí pily
na plech a pøiøíznout tento díl.

-Pomocí úhlové brusky vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Vložit nový díl a fixovat jej na nástavcích rovnací
stolice

Pøivaøení

"'4 -Bodovou sváøeèkou pøivaøit zadní podelný
nosník

-Sváøecím pøístrojem svaøit spoj v místì sou- .
vislým tupým svárem v ochranné atmosféøe.

-Pøivaøit podlahu zavazadlového prostoru ~ stra-
na 50-7

-Pøivaøit zadní stìnu ~ strana 50-1

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

1853-0024 I

.

.:" .
-53-12- Vydání 11.94

800.5210.00.15

--
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Výmìna zadní postranice.

.

.
I 853-0011 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž ozdobné støešní lišty
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 66

-Demontáž a montáž plnícího hrdla Vnìjší výbava.
=> Motor-mechanická èást; skup. oprav 20; Pali-

vová soustava (Provést jen pøi opravì pravé -Demontáž a montáž vnitøních panelù pásnice
postranice) => Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70,

Vnitøní panely postranic.
-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí
=> Karosérie-montážní práce, skupína oprav 55, -Demontáž a montáž zadních skupinových sví-

Zadní 5. dveøe. tilen,
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94,

. -Demontáž a montáž zadního nárazníku Osvìtlení
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63,

Zadní nárazník.

Vydání 11.94 -53-13-
800.5210.00.15
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.
I 853-0025 I

Pøedchozí klempiøské opravárenské práce: + Pila na plech V.A.G 1523

+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329
-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy ~ strana

00-8 + Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr
spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-8 + Bodová sváøeèka V.A.G 1713

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V .A. G 1379
Potøebné karosáøské nástroje:

+ Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
zervování dutin V.A.G 1538

+ Úhlová bruska WS 125 .

+ Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731

-53-14- Vydání 11.94
800.5210.00.15
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.I
I
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.
I 853-0025 I

Odstranìní starých dílù Spodní øez

Horní øez
-Vrtaèkou na bodové sváry odvr1at originální spoj

v oblasti prahu, krytu kola, rámu zadních 5. dveøí
-Pomocí pily na plech vést øez nad zadním sloup- a zadní stìny.

kem C mezi støechou a postranicí.
-Odstranit otøepy

-Vr1aèkou na bodové sváry odvr1at originální spoj.
-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý

-Odstranit otøepy. kov.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý

.kov.

Vydání 11.94 -53-15-
500.5210.00.15
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i

-I
Náhradní díl --

I.Postranice

Pøíprava nových dílù

-Náhradní díl pøedem zevnitø natøít základní bar-
vou.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit na spodku
zadní stìny v místì spoje s krytem kola otvory
pro dìrový svar v ochranné atmosféøe.

.-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místì spoje
otvory pro dìrový svar v ochranné atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

-V oblasti hrdla palivové nádrže nanést na kryt .kola tìsnící hmotu pro karoserii.

-Nasadit postranici na vozidlo stojící na kolech
nebo usazené v rovnací stolici.

-Zkontrolovat rovnomìrnost velikost spáry mezi
postranicí a dveømi, zadními 5. dveømi, støešní
lištou a koncovou svítilnou.

Pøivaøení

Postranici pøivaøit pomocí bodových svaøo-
vacích kleští.

1853-0012 I

Pomocí sváøecího zaøízení svaøit spoj v místì .

výøezu souvislým tupým svarem v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí sváøecího zaøízení pøivaøit zadní stìnu
dìrovým svárem v ochranné atmosféøe.

-Pomocí sváøecího zaøízení svaøit spoje na prahu
a rámu støechy v oblasti rámu dveøí dìrovým
svarem v ochranné atmosféøe.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21

1853-0013 I .
-53-16- Vydání 11.94

800.5210.00.15
-
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Výmìna vnitøního krytu zadního kola.
",:::::==::::::::~:::::I

.

.
I 853-0014 I

Potøebné demoiltážní a montážní práce: -Demontáž a montáž ozdobné støešní lišty
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 66,

Støešní lišty.
-Demontáž a montáž plnícího hrdla
=> Motor-mechanická èást; skup. oprav 20; Pa- -Demontáž a montáž vnitøních panelù postranice

livová soustava (Jen pøi výmìnì pravého krytu). => Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70,
Vnitøní panely postranic.

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55, -Demontáž a montáž zadních skupinových sví-

Zadní 5. dveøe. tilen
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94,

-Demontáž a montáž zadního nárazníku Svìtla
.=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63,

Zadní nárazník.

Vydání 11.94 -53-17-
500.5210.00.15
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.
I 853-0026 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnání dílù a nalícování styèných ploch + Rovnací stolíce Celette M85 se soupravou
nástavcù

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr
spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-8 + Úhlová bruska WS 125

-Odstranìní postranice ~ strana 53-13 + Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731

-Odstranìní vnìjšího krytu zadního kola ~ strana + Pila na plech V.A.G 1523
53-22 .

-53-18- Vydání 11.94
500.5210.00.15
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I 853-0026 I

.Dìrovací kleštì V.A.G 1329 Odstranìní starých dílù

.Sváøecí pøístroj pro sváøení v ochranné atmo-
sféøe Upozornìní:

.Bodová sváøeèka V A G 1713 V horní èásti odøíznout pomocí pily na plech. Spodní
..a boèní originální spoj odvrtat vrtaèkou na bodové

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V,A,G 1379 sváry.

.Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro -Odstranit vnitøní kryt kola

konzervování dutin V.A,G 1538 Od t ' t t v -s ran! o repy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý

.kov.

Vydání 11.94 -53-19-
500.5210.00.15
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~~=;::~-_.:::::=:, ~ !
~ Náhradní díl -I

.Vnitøní kryt kola I

Pøíprava nového dílu

Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v pøíslušné
èásti podlahy otvory.

-Do spodního nosníku vytvoøit pomocí dìrova-
cích kleští otvory pro dìrové svary v ochranné
atmosféøe.

5 -o 5 -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý

kov.

-Nasadit nový díl. .

-Zafixovat vozidlo a kryt kola v rovnací stolici.

-Pøiložit postranici.

-Zkontrolovat pøi zatížené nápravì rovnomìrnost
velikosti spáry vzhledem ke dveøím, zadním 5.
dveøím a ke koncové svítilnì.

Pøivaøení

Pomocí bodové svøeèky pøivaøit kryt kola.

.
Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit kryt kola k dol-
nímu podélnému nosníku.

-Pomocí sváøecího zaøízení pøivaøit kryt kola dì-
rovým svarem v ochranné atmosféøe k spodní-
mu nosníku.

I 853-0028 I .
-53-20- Vydání 11.94

500.5210.00.15
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Pøivaøit vnitøní kryt kola dìrovým svarem. I

-Pøivaøit vnìjší kryt kola => strana 53-22 I

-Pøivaøit postranici => strana 53-13

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi => strana 00-21.

.

.

.
Vydání 11.94 -53-21-
500.5210.00.15
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!

Výmìna vnìjšího krytu zadního kola -I

-I

.

.
I 853-0029 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž ozdobné støešní lišty
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 66,

-Montáž a demontáž hrdla palivové nádrže Støešní lišty.
=> Motor-mechanická èást; skupina oprav 20;

Palivová soustava (Pouze pøi výmìnì na pravé -Demontáž a montáž vnitøních panelù postranice
stranì vozidla). => Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70,

Vnitøní panely.
-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55, -Demontáž a montáž zadních skupinových sví-

Zadní 5. dveøe. tilen,
=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94, .-Demontáž a montáž zadního nárazníku Osvìtlení

=> Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63,
Zadní nárazník.

-53-22- Vydání 11.94
500.5210.00.15



FELlCIA Zadní èást karoserie 53.

.

.
I 853-0029.1

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Vrtaèka na bodové sváry Variodrill V.A.G 1731

+ Pila na plech V.A.G 1523
-Dily vyrovnat a nalícovat styèné plochy => strana

00-17 + Dìrovací kleštì V .A. G 1329

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr + Sváøecí pøístroj v ochranné atmosféøe
spodku a tìsnící tmely => strana 00-8

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713
-Odstranìní postranice => strana 53-13

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

Potøebné karosáøské nástroje: + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
.zervování dutin V.A.G 1538

+ Úhlová bruska WS 125

Vydání 11.94 -53-23-
500.5210.00.15



53 Zadní èást karoserie FELICIA

-

.

.
I 853-0030 I

Odstranìní starých dílù -Pomocí pily na plech odøíznout vnìjší kryt kola

-Originální spoj pøípadnì odvrtat.
Upozornìní:

. È v v V ,. ' h . t -Odstranit otøepy.
Pokud Je sou asne vymenovan I pra , Je nu no
v tìchto místech uvolnit originální spoj. -Úhlové bruskou vybrousit místa spojù na èistý

M ' v I.t dl V k ' kov.
-IstO rezu vo I po epos ozenl.

.
-53-24- Vydání 11.94

500.5210.00.15
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!
!

.Náhradní díl

.Vnìjší kryt zadního kola

O Pøenést obrys výøezu zvìtšený o 15 mm pro
pøeplátování na nový díl a pomocí pily na plech
odøíznout šrafovanou èást.

","<:,,""""'~~~- --Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
' """~/ kov.

-Vložit vnìjší kryt zadního kola do vozidla sto-
jícího na kolech nebo usazeného do rovnací
stolice a zkontrolovat pøi namontované postra-

I 853-0031 I nici rovnomìrnost velikosti spáry vzhledem
\ k zadním dveøím a k zadním 5. dveøím.

, ,
Pøivaøení

-Pomocí sváøecího pøístroje pøichytit ze spodu
vnìjší kryt zadního kola.

-Sejmout postranici.

Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit vnìjší kryt
zadního kola pøerušovaným prùbìžným pøeplá-
tovaným svarem v ochranné atmosféøe.

O

,
Pomocí bodové sváøeèky obnovit originalní

spoj.

-Pøivaøit postranici ~ strana 53-13.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

O

.

Vydání 11.94 -53-25-
500.5210.00.15



53 Zadní èást karoséríe FELlCIA

Výmìna zadního èela (Felicia Combi)

~-

I.

I
I 853-0001 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž vnitøního obložení.
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 70

-Demontáž a montáž zámku zadních výklopných Panely.

dveøí. D t 'V t ' v d . h k .' h v

I~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 55, -emo~.az a mon,~ ~a ~IC s Upl~OVYC svete.
Víka páté dveøe ~ Karo~erle, -montaznl prace; skupina oprav 94,

, Osvetlenl.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku.
~ Karosérie -montážní práce; skupina oprav 63;

Zadní nárazník. .

-53-26 -Vydání 06.95
800.5210.01.15
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.!
I

.

.
I 853-0045 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: + Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy => strana + Dìrovací kleštì V.A.G 1329

00-8. .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-

-Odstranit v blízkosti místa opravy ochranný nátìr sféøe

spodku a tìsnicí tmely => strana 00-8. B d ' 'v V
k VAG1713+ o ovasvarec a ..

Potøebné karosáøské nástroje + Støíkací pístole pro ochranu spodkù V .A. G 1379

+ Úhlová bruska WS 125 + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-. zervování dutin V.A.G 1538.

+ Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
1731 nebo Variodrill WS 90.

Vydání 06.95 -53-27 -
500.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA

!
!

Odstranìni starých dílù ~ i

Upozornìní: -I
.Výztuhy mezi zadní stìnou a krytem kola náleží

k náhradnímu dílu zadní stìny a musí být proto
odstranìny spoleènì s ní.

.V pøípadì, že je povoleno poškození, mùže být
zadní stìna vymìnìna bez výztuhy mezi krytem
kola a zadní stìnou. K tomu musí být plech
výztuhy s vrtaèkou na bodové sváry odvrtán od
nové zadní stìny.

.V oblasti horních spojù ke krytu kola nepoškodit
za nim ležící výztuhu.

-Pomocí pily na plech odøíznout zadní stìnu.

-Pomocí úhlové brusky odbrousit dìrové svary
horního spoje s krytem kola.

.-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální

spoj.

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Náhradní díl

.Zadní stìna

Pøiprava nového dílu

-V pøípadì potøeby výztuhu mezi krytem kola a
zadní stìnou odvrtat vrtaèkou na bodové sváry
od nového dílu.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý .kov.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech rohù
otvory pro dìrový svár v ochranné atmosféøe.

.
-53-28 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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FELlCIA Zadní èást karosérie 53

Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit ve výztuze !

g v oblasti -1- a -2- otvory pro dìrový svar v och-
Iranné atmosféøe.

-Vložit zadní stìnu.

-Vložit zadní stìnu šikmo smìrem odspodu,
pøitom nejdøíve vložit držáky zadních skupi-
nových svìtel pod styèné plochy boènic.

-Zkontrolovat rovnomìrnost velikosti spáry mezi
koncovou svítilnou a zadními 5. dveømi.

I cc') nnAA I -Zkontrolovat funkènost zavírání zadních 5.
I 853-0044 I dveøí.

. Pvo v .
rlvarenl

Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit zadní stìnu.

I 853-0002 I

.-
Pomocí sváøecího pøístroje pro svaøování v och-
ranné atmosféøe svaøit rohy a spoj s krytem kolac::I (dìrovýsvar).

-Pomocí sváøecího pøístroje v ochranné atmo-
sféøe pøivaøit ke krytu kola výztuhu (dìrový svar).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21;11;.

a
2

.
Vydání 06.95 -53-29 -I
500.5210.01.15 ~



53 Zadní èást karosérie FELlCIA I

Výmìna nástavku zadní podlahy (Felicia Combi) I

~I

-I

<>

.

..

..

.

I 853-0047 I

Potøebné demontážní a montážní práce: Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Demontáž s montáž zadního dílu výfuku. -Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy ~ strana
~ Motor-mechanická èást, skupina oprav 26; 00-8

Výfuková soustava
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí. spodku a tìsnící hmoty ~ strana 00-8.
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55;

Zadní 5. dveøe -Odstranìní zadní stìny ~ strana 53-26. .
-53-30 -Vydání 06.95

8005210.01.15
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FELlCIA Zadní èást karosérie 53.
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I 853-0050 I

Potøebné karosáøské nástroje: .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

.ÚhlovábruskaWS125
B d k VAG1713.o ovasvarec a ..

.Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G o
1731 nebo Variodrill WS 90. .Strlkacl pistole pro ochranu spodku V.A.G 1379

.Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80 .Vzduch.o~á st~íkací pistole s nádobkou pro kon-

zervovanl dutin V.A.G 1538.

.Dìrovací kleštì V.A.G 1329.
Vydání 06.95 -53-31 -
800.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA

Odstranìní starých dílù ...I
-Pomocí pily na plech vést øez nad podélnými -

Inosníky a k podlaze zavazadlového prostoru.

<10

Upozornìní:

Nepoškodit podélný nosník.

Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální
SPoJ'....

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
I 853-0048 I kov.

.

Náhradní díl

.Nástavek zadní podlahy

Pøíprava nového dílu

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech
spojù s podlahou zavazadlového otvory pro
dìrový svar v ochranné atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Vložit nástavek zadní podlahy.

I 853-0049 I

.

Boèní místa spojù pøivaøit pomocí bodových
svaøovacích kleští.

I 853-0051 I .
-53-32 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



FELlCIA Zadní èást karosérie 53

Místa spojù pøivaøit k podélným nosníkùm
pomocí bodových svaøovacích kleští.

-Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit podlahu
zavazadlového prostoru dìrovým svarem voch-
ranné atmosféøe.

-Pøivaøení zadního èela ~ strana 53-26.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

,

I \

.

Vydání 06.95 -53-33 -
500.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA

Výmìna podlahy zavazadlového prostoru (FELlCIA-Combi)

~-

,
o o

O O
o o

,- I

I 853-0053 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž s montáž zadního dílu výfuku.
~ Motor-mechanická èást, skupina oprav 26;

-Demontáž a montáž palivové nádrže. Výfuková soustava

~ Motor-mechanická èást; skupina oprav 20; - D t ' v t .v d ' h 5 d v.
Palivová soustava emo~ ~z a mo~va~ za. nic .~erl.

~ Karoserle-montaznl prace, skupina oprav 55;
D t 'V t 'V hdl ' d o Zadní 5. dveøe

-emon az a mon az r a na rze.
~ Motor-mechanická èást, skupina oprav 20;Palivová soustava ~

.

-53-34 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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O O
o.

1853-0054 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy .Úhlová bruska WS 125
=:} strana 00-8

.Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr 1731 nebo Variodrill WS 90.

spodku a tìsnící hmoty =:} strana 00-8.
.Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80

-Odstranìní zadní stìny =:} strana 53-26.
.Dìrovací kleštì V.A.G 1329

-Odstranìní nástavku zadní podlahy. =:} strana 53-26. .Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo-
sféøe

Vydání 06.95 -53-35 -
500.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA I
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I
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o o

O O
o .

I 853-0054 I

.Bodová sváøeèka V.A.G 1713 Upozornìní:

.Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379 Nepoškodit podélný nosník.

V d h ' t " k ' . t I ' d bk -Vrtaèkou na bodové sváry od vrtat originální spoj.
.z uc ova s rl acl plS o e s na o ou pro

konzervování dutin V.A.G 1538. Od t .t t ' -s ranl o repy.

Odstranìní starých dílù -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

-Pomocí pily na plech vést øez nad podélnými
nosníky a pod zadním sedadlem. .

-53-36 -Vydáni 06.95
500.5210.01.15
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.Náhradní díly ~

.Oøíznutý díl -podlaha zavazadlového prostoru I

.Kryt náhradního kola

Pøíprava nových dílù

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pomocí pily
na plech pøiøíznout tento díl s pøesahem 10 mm

pro pøeplátování.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech
boèních spojù otvory pro dìrový svar v ochranné
atmosféøe.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v krytu pro
náhradní kolo otvory pro dìrový svar v ochranné' atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousít místa spojù na èistý
kov.

-Vložit podlahu zavazadlového prostoru do vo-
zidla stojícího na kolech nebo uchyceného v rov-
nací stolici a zkontrolovat pøi namontované
zadní stìnì a zadních (5.) dveøích rovnomìrnost
velikosti spáry..

Pøivaøení

Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit podlahu
I 853-0055 I zavazadlového prostoru dìrovým svarem voch-

ranné atmosféøe.

,
Pomocí sváøecího pøístroje svaøit spoj pod
zadním sedadlem pøeplátovaným pøerušo-
vaným svarem v ochranné armosféøe.

I 853-0056 I

.

Vydání 06.95 -53-37 -
500.5210.01.15
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!
!

Pokud možno pøivaøit podlahu zavazadlového I
prostoru otvorem pro náhradní kolu pomocí -

Ibodových svaøovacích kleští, zbytek svaøit po-
mocí sváøecího pøístroje dìrovým svarem voch-
ranné atmosféøe.

-Kryt náhradního kola pøivaøit dìrovým svarem
sváøecím pøístrojem v ochranné atmosféøe

-Pøivaøení nástavku zadní podlahy
=> strana 53-30.

-Pøivaøení zadního èela => strana 53-26.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
I 853-0057 I korozi => strana 00-21.

,

,

.

-53.38 -Vydání 06.95
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Výmìna zadního podélného nosníku (Felicia Combi)

.!
I

o

.:
o

.

I 853-0058 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž vnitøních výplní
~ Karosérie-momtážní práce, skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí. Vnitøní výplnì

~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55; D t " t " d ' h k .' h ' Zadní 5. dveøe -.emon az a mon az za nic s uplnovyc SVI-

tllen
-Demontáž a montáž zadního nárazníku. ~ Karo.séri:-montážní práce, skupina oprav 94;
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63; Osvetlenl

Zadní nárazník..
Vydání 06.95 -53-39 -
500.5210.01.15
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.

.

I 853-0059 I

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy .Rovnací stolice Ceflete M85 se soupravou
=> strana 00-8 nástavcù

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr .Úhlová bruska WS 125
spodku a tìsnící hmoty => strana 00-8.

.Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
-Odstranìní zadní stìny => strana 53-26. 1731 nebo Variodrill WS 90.

-Odstranìní nástavku zadní podlahy .Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80
=> strana 53-30 .

-53-40 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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,
I 853-0059 I

+ Dìrovací kleštì V .A. G 1329 + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V .A. G 1379

+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo- + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
sféøe zervování dutin V.A.G 1538.

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713 + Pneumatický sekáè

.

Vydání 06.95 -53-41 -
500.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA l
.
.

Odt V' t ' hd ' I O ~ I s ranenl s aryc I u

~ -Originální spoj svaøený plným svarem v ochran- -I
O O O O o né atmosféøe -1- vybrousit úhlovou bruskou

O

1853-0060 I

.

\0 ~ -Originální spoj odvrtat vrtaèkou na bodové sváry

O (obrázek vlevo znázoròuje levý podélný nosník).
o o o

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov.

Náhradní díl

I "~,, """. I .Zadní podélný nosník
I 853-0061 I

Pøíprava nového dílu

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý .kov.

Pøivaøení

~ -Zadní podélný nosník vložit a zafixovat na
rovnací stolici.

I 853-0062 I

.

-5342 -Vydání 06.95

500.5210.01.15



FELlCIA Zadní èást karosérie 53 I

Zadní podélný nosník pøivaøit plným svarem !

o o pøístrojem pro svaøování v ochrané atmosféøe. I

o

o

I 853-0063 I

Zadní podélný nosník pøivaøit dìrovým svarem
pøístrojem pro svaøování v ochrané atmosféøe

-Pøivaøení nástavku zadní podlahy
o o ~ strana 53-30

-Pøivaøení zadního èela ~ strana 53-26

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozi ~ strana 00-21 .

1853-0073 I.

.
Vydání 06.95 -53-43 -
500.5210.01.15
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Výmìna krycího plechu pro výztuhu (Felicia Combi) I

"1
I

.
O

o o o

.
I 853-0068 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž vnitøních výplní.
=* Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70;

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí. Vnitøní výplnì

=* Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55; D t ' . t ' . d ' h k .' h 'Zadní 5. dveøe. - t.lemon az a mon az za nic s uplnovyc SVI-
len

-Demontáž a montáž zadního nárazníku =*
OKarO.Ste,' ri~-montážní práce, skupina oprav 94;

K ' . t '., , k . 63 sve enl.
=* aroserle-mon aznl prace, s uplna oprav;

Zadní nárazník. .
-53-44 -Vydání 06.95
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I 853-0069 I

Pøedchozí klempíøské opravavárenské práce: Potøebné karosáøské nástroje:

-Vyrovnat plechy a nalícovat styèné plochy + Rovnací stolice Cellete M85 se soupravou ná-
~ strana 00-8 stavcù

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr + Úhlová bruska WS 125
spodku a tìsnící tmely ~ strana 00-8

+ Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
-Odstranìní zadního èela ~ strana 53-26 1731 nebo Variodrill WS 90.

-Odstranìní nástavku zadní podlahy + Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80. ~ strana 53-30
+ Dìrovací kleštì V.A.G 1329

Vydání 06.95 -53-45 -
500.5210.01.15
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I 853-0069 I

+ Sváøecí pøístroj pro svaøování v ochranné atmo- + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro kon-
sféøe zervování dutin V.A.G 1538.

+ Bodová sváøeèka V.A.G 1713 + Pneumatický se káè

+ Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

.
-53-46 -Vydání 06.95

800.5210.01.15



IFELlCIA Zadní èást karosérie 53 i

.' Odstranìní starých dílù I

Originální spoj svaøený plným svarem v ochran- I
né atmosféøe -1- vybrousit úhlovou bruskou

-Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální

spoj,

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý
kov,

o o o

1853-0070 I
Náhradní díl. .Zadní stìna pro vyztužení,

Pøivaøení

Zadní stìnu pro výztuhu pøivaøit pomocí bodo-
vých svaøovacích kleští,

-Pøivaøení nástavku podlahy zavazadlového pro-
storu ~ strana 53-30,

-Pøivaøení zadního èela ~ strana 53-26,

-Po opravì provést opatøení pro ochranu proti
korozí ~ strana 00-21 ,

I 853-0071 I

.

.
Vydání 06.95 -5347 ~

500,5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA

i

Výmìna zadní postranice (Felicia Combi) !
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o

.

I 853-0064 I

Potøebné demontážní a montážní práce: -Demontáž a montáž boèního skla.
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 64;

-Demontáž a montáž plnícího hrdla. Lepená skla

~ Motor-mechanická èást, skupina oprav 20; -Demontáž a montáž ozdobné støešní lišty.
Palivová soustava. (Provést pouze pøi opravì ~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav

pravé postranice) 66;Vnìjší výbava

-Demontáž a montáž zadních 5. dveøí. -Demo~t~ž a mo~~á~ bo~ných výp.lní.
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 55; ~ Ka~o~er~e-m.°ntaznl prace, skupina oprav 70;

Zadní 5. dveøe. Bocnl vyplne

.-Demontáž a montáž zadních skupinových sví-
-Demontáž a montáž zadního nárazníku tilen
~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 63; ~ Karosérie-montážní práce, skupina oprav 94;

Zadní nárazník. Osvìtlení.

-53-48 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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I 853-0065 I

Pøedchozí klempíøské opravavárenské práce: + Pila na plech V.A.G 1523 nebo PLF 80

-Vyrovnat plechy a nalícovat styèné plochy + Dìrovací kleštì V.A.G 1329

=> strana 00-8 S ,. ,.,. ., , ,
+ varecl prlstroj pro svarovanl v ochranne

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný nátìr atmosféøe

spodku atìsnícítmely=> strana 00-8 B d ' ,. .
k VAG1713+ o ova svarec a ..

Potøebné karosáøské nástroje: + Støíkací pistole pro ochranu spodkù V.A.G 1379

+ Úhlová bruska WS 125 + Vzduchová støíkací pistole s nádobkou pro. konzervování dutin V.A.G 1538.

+ Zarovnávaè bodových svarù Variodrill V.A.G
1731 nebo Variodrill WS 90.

Vydání 06.95 -53-49 -
500.5210.01.15
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I 853-0065 I

Odstranìní starých dílù Spodní øez

Horní øez -Vrtaèkou na bodové sváry odvrtat originální spoj
v oblasti prahu, krytu kola, rámu zadních 5. dveøí

-Pomocí pily na plech vést øez nahoøe podle a zadní stìny.

poškození. Od t .t t v -s ram o repy.

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat v oblasti. .,.. v.,
' rve d e vr' ..' I ' .-Uhlovou bruskou vybrousit mlsta spoJu na clstyvy zu v I orlglna ni spoJ.

kov.

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý .
kov.

-53-50 -Vydání 06.95
500.5210.01.15
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FELlCIA Zadní èást karosérie 53

.Náhradní díl !

.Postranice I

Pøíprava nového dílu

-Postranici v horní oblasti výøezu hrubì s pøe-
plátováním asi 20 mm ke staré èásti pøiøíznout.

-Nasadit postranici na vozidlo stojící na kolech
nebo usazené v rovnací stolici.

-Zkontrolovat rovnomìrnost velikosti spáry mezi
postranicí a dveømi, zadními 5. dveømi, støešní
ozdobnou lištou a koncovou svítilnou.

-Pøenést obrys výøezu a pøitom dát pozor, aby
øez procházel obìma plechy.. -Pomocí pily na plech oba plechy jedním øezem
podél narýsované èáry pøiøíznout. Takto vzniklá
mezera asi 1 mm je ideální pro následné svaøení
v ochranné atmosféøe plechù tupým svarem.

-Odejmout postranici.

-Náhradní díl pøedem zevnitø natøít základní
barvou.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøít na spodku
zadní stìny v místì spoje s krytem kola otvory
pro dìrový svar v ochranné atmosféøe.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místì spoje
s prahu otvory pro dìrový svar v ochranné
atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na èistý. kov.

-V místì hrdla palivové nádrže nanést na kryt
kola tìsnící hmotu pro karosérie.

-Nasadit postranici a zafixovat ji kleštìmi.

Pøivaøení
G

Pomocí bodových svaøovacích kleští postranici

pøivaøit.

o

.-
Vydání 06.95 -53-51 -
500.5210.01.15



53 Zadní èást karosérie FELlCIA

!
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~ -Pomocí sváøecího zaøízení svaøit spoj v místì ~ i

výøezu souvislým tupým svarem v ochranné
Iatmosféøe.

-Pomocí sváøecího zaøízení svaøit spoje na prahu
dìrovým svarem v ochranné artmosféøe.

O -Po opravì provést opatøení na ochranu proti
korozí ~ strana 00-21.

.

.

.
-53-52 -Vydání 06.95

500.5210.01.15
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FELlCIA Støední èást karosérie 53

.~ Výmìna zadního nástavku podlahy
II

(Pickup)

-Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž zadního víka
=} Karoserie-montážní práce, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku
=} Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

I ,,~.., ..,..,no I -Demontáž a montáž zadních skupinových
I 853-0081 I svítilen

=} EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,
svìtlomety, spínaèe.

.Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-, -Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy

=} strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty strana 00-8.

Potøebné karosáøské nástroje:
=} Všeobecné pokyny strana 00-12

Odstranìní starého dílu

-Pomocí pily na plech zhruba odøíznout násta-
vek podlahy.

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spoj.

I -Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

.Nástavek podlahy zadní

Pøíprava nového dílu

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech
lemù k boèní stìnì otvory pro dìrové svary
v ochranné atmosféøe.. -Pøilícovat nástavek podlahy s pøesahem v
rozích asi 10 mm.

-Pøekontrolovat zavírání zadního víka.

Vydání 10.95 -53-53-
SOO.5210.02.15
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53 Støední èást karosérie FELlCIA

i

Pøivaøení ~ I

Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit nástavek --I
podlahy.

O

I 553-0082 I

.

Rohya spojení k podlaze svaøit (ochranná at-
mosféra -dìrový svar).

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~ strana 00-21 .

1553-0083 I

.

.
-53-54 -Vydání 10.95

500.5210.02.15
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,

."4 Výmìna pøíèného nosníku i

(Pickup)

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž zadního víka.
=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku
=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

1853-0091 I
-Demontáž a montáž zadních skupinových

svítilen.
=> EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,

.svìtlomety, spínaèe.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
=>strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr spodku a tìsnící hmoty =>stranaOO-8.

-Vyøíznout nástavek podlahy=> strana 53-53

Potøebné karosáøské nástroje:
-~ Všeobecné pokyny strana 00-12

Upozornìní:

Pomocí pily na plech hrubì odøíznout pøíèný
nosník.

.-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spoj.

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

.Pøíèný nosník.

Pøíprava nového dílu

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Místa spojù k podlaze a rohové oblasti k
.boèní stìnì vydìrovat dìrovacími kleštìmi

pro dìrový svar v ochranné atmosféøe.

Vydáni 10.95 -53-55-
SOO.5210.02.15
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,.
-Pøilícovat pøíèný nosník; k tomu ponechat v ~ I

rozích pøesah asi 10 mm.

-Pro kontrolu zabudovat nástavek podlahy. I

-Pøíèný nosník lehce pøichytit svarem v och-
ranné atmosféøe.

Pøivaøení

-Pomocí bodové sváøeèky pøivaøit pøíèný
nosník.

Rohy a spojení k ložné ploše svaøit (och-
ranná atmosféra -dìrový svar).

-Pøivaøit nástavek podlahy =} strana 53-53.

O -Po opravì provést opatøení pro ochranu .proti korozi =} strana 00-21 .

1853-0092 I

.

.
-53-56 -Vydání 10.95

SOO.5210.02.15



FELlCIA Støední èást karosérie 53 t

,

.~ Výmìna podlahy nákladového pro- !

storu (Pickup)

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž palivové nádrže ..
~ ..Motor-mechanická èást, skupina oprav

20, Palivový systém.

-Demontáž a montáž plnícího hrdla nádrže..
~ ..Motor-mechanická èást, skupina oprav

20, Palivový systém.

1553-0084 I -Demont~ž a mon.t~ž.zad.ního víka.I "'",,-vvo'" I ~ Karoserle-montaznl prace, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.. -Demontáž a montáž zadního nárazníku
~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

-Demontáž a montáž zadních skupinových
svítilen

~ EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,
svìtlomety, spínaèe.

-Zakrýt brzdové a palivové trubky

-Vyjmout rezervní kolo.

Pøedchozí klempíøské a opravárenské práce:

--Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
~strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
.nátìr spodku a tìsnící hmoty ~strana 00-8.

-Vyøíznout pøíèný nosník vnitøní a vnìjší
~strana 53-55

Upozornìní:
V pøípadì, že nejsou poškozeny nosníky; je
možné podlahu vymìnit bez vyøíznutí pøíèného
nosníku.

Potøebné karosáøské nástroje:
~ Všeobecné pokyny strana 00-12

.
Vydáni 10.95 -53-57 -
SOO.521 0.02. 15
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I
!

Odstranìní starých dílù ~ I

-Pomocí pily na plech vést øez nad podélnými I
nosníky a pøíènými nosníky.

Upozornìní:

Nepoškodit podélný a pøíèný nosník.

-Pomocí pily na plech veïte øez v oblasti
stìny cca. 20 mm od stìny.

-04 -Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spoj k boèním stìnám, podélným nosníkùm,
pøíèným nosníkùm a zadnímu nástavku pod-
lahy.

I 853-0088 I -Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na .
èistý kov.

Náhradní díl

.Podlaha nákladové plochy

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys výøezu na nový díl a pomocí
pily na plech pøiøíznout tento díl s pøesahem
10 mm pro pøeplátování.

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místech
boèních spojù otvory pro dìrový svar v och-
ranné atmosféøe.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na .èistý kov.

-Vložit podlahu do vozidla stojícího na kolech
nebo uchyceného na nástavcích rovnací sto-
lice a zkontrolovat pøi zabudovaném
nástavku podlahy a zadním víku rov-
nomìrnost velikosti spár.

Pøivaøení

-04 -Pomocí sváøecího pøístroje pøivaøit podlahu
(ochranná atmosféra -dìrový svar).

-Spoj s mezistìnou svaøit v ochranné at-
mosféøe (pøeplátovaný, pøerušovaný svar).

1853-0085 I
-Místa k podélným a pøíèným nosníkùm

opatøit otvory a svaøit v ochranné atmosféøe
(dìrový svar). .

-53-58 -Vydání 10.95
SOO.5210.02.15



FELlCIA Støední èást karosérie 53

Podlahu pøivaøit pokud možno pomocí bo-
dových svaøovacích kleští.

-Zbytek svaøit pomocí sváøecího pøístroje
dìrovým svarem v ochranné atmosféøe.

-Pøivaøit pøíèný nosník ~ strana 53-55.

-Pøivaøit zadní nástavek podlahy
.~strana 53-53.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~strana 00-21.

1853-0086 I

.

.

.
Vydáni 10.95 -53-59-
500.5210.02.15



53 Støední èást karosérie FELlCIA

~
...Výmìna èásti podélného nosníku

(Pickup)

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž zadního víka.
~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku.
~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

I 853-0087 I -D~r"!1°ntáž a montáž zadních skupinovýchI "',","'-vvu, I svltllen.

~ EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,

svìtlomety, spínaèe.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: .

-Vyrovnat díly a na I ícovat styèné plochy
~strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty ~ strana 00-8.

-Vyøíznout podlahu ~ strana 53-57

Potøebné karosáøské nástroje:
~ Všeobecné pokyny strana 00-12

Odstranìní starého dílu

-Pomocí pily na plech vést øez podle poško-
zení.

-~dstranit otøepy. .

-Uhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

.Podélný nosník zadní.

Pøíprava nového dílu

-Pøenést obrys na nový díl a pomocí pily na
plech tento díl pøiøíznout.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-Pøilícovat nový díl a usadit na nástavek rov-
nací stolice. .

-53-60 -Vydání 10.95
SOO.521 0.02.15



FELlCIA Støední èást karosérie 53

.Pøívaøení

Spoj pøivaøit tupým svarem v ochranné at-
mosféøe.

-Pøivaøit podlahu ~ strana 53-57.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~ strana 00-21.

.

.

.
Vydáni 10.95 -53-61-
SOO.5210.02.15



53 Støední èást karoséríe FELlCIA -
...Výmìna postranice (Pickup) --

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž plnícího hrdla nádrže
(platí pouze pro pravou postranici).

-Demontáž a montáž zadního víka.
=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku.
=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav

I ""'" ""7'" I 63, Nárazníky.
I 853-0075 I

-Demontáž a montáž zadních skupinových
svítilen.

=> EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny, .svìtlomety, spínaèe.

-Demontáž a montáž plechové nástavby s la-
minátovou støechou.

=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav
61 (u vozu Pickup s nástavbou)

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
=>strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty =>strana 00-8.

Potøebné karosáøské nástroje:

-Všeobecné pokyny => strana 00-12

Odstranìní starého dílu .

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spOJ.

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat z vnìjšku
v místì ke sloupku B originální spoj.

-Lepené spojení v místì pøipojení prahu
I 853-0076 I proøíznout nožem.

-Odstranit otøepy.

-Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

Náhradní díl

.Postranice. .

-53-62 -Vydání 10.95
$00.5210.02.15



,FELlCIA Støední èást karosérie 53 .

.Pøíprava nového dílu
-Náhradní díl pøedem zevnitø nalakovat. !

O -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

c::> c::> c::> o o o -V oblasti od hrdla palivové nádrže ke krytu

D Jlillll kola nanést tìsnící a lepící hmotu PUR.

~ ~ -V místì spoje k prahu nanést na práh lepící

o a tìsnící hmotu PUR.
.,

-V místì spoje ke kapse odvìtrání vnitøního
prostoru nanést lepící a tìsnící hmotu PUR.

I 853-0077 I
-Pøilícovat boèní stìnu u vozidla, stojícího na

kolech nebo na nástavcích rovnací stolice.

. -Zkontrolovat rovnomìrnost spár ke
dveøím,zadnímu víku a koncovým svìtlùm.

Pøivaøení

-Boèní stìnu pøivaøit pomocí bodových
svaøovacích kleští.

-Místo spoje ke sloupku B pøivaøit dìrovým
svarem v ochranné atmosféøe

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi ~strana 00-21.

.I 853-0078 I

.
Vydáni 10.95 -53-63-
500.5210.02.15



53 Støední èást karosérie FELlCIA

I

~ ;
...Výmìna horního podélného

Inosníku (Pickup)

Potøebné demontážní a montážní práce:

O O o -Demontáž a montáž zadního víka.
.~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav
IIIII 55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku.
o ~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

I 553-0079 I -D~T"!1°ntáž a montáž zadních skupinovýchI v,","'-VVI ~ I SVitl len.

~ EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,
svìtlomety, spínaèe.

-Demontáž a montáž plechové nástavby s la- .minátovou støechou

~ strana 61-2 (u vozu Pickup s nástavbou)

-Demontáž a montáž lišt nákladového pro-
storu

~ strana 66-9.1 (u vozu Pic kup bez nástavby)

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
~strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty ~strana 00-8.

-Demontovat postranici ~strana 53-61

Potøebné karosáøské nástroje: .

-Všeobecné pokyny ~strana 00-12

Odstranìní starého dílu

Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
O o spoj.

IIII -Odstranit zbytky plechu a otøepy.

o -Úhlovou bruskou vybrousit místa spojù na

èistý kov.

I ~~" ""O" I Náhradní díl
I 553-0089 I

-Horní podélný nosník (nástavek).

Pøíprava nového dílu .

-Pomocí dìrovacích kleští vytvoøit v místì ke"" sloupku B otvory.

-53-64 -Vydání 10.95
SOO.5210.02.15
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.Pøivaøení ~~ O ~ ..-Horn! lem pøi~~øit dìrovým svarem v och-
ranne atmosfere.

""""""""'"""""""".' -Dolní lem pøivaøit pomoci bodových
"""""",ln"""'~~~"~,, '"' O O O svarvovac 'lch klesV tl '

c ",y;,"yyy~"~,,,,~~, v .
IfIJl I 7:::= ~ ~ !JI \ -Místo spoje ke sl~upku B ~~ivaøit dìrovým

~ r ~~~i~~~~~~ "" ~ ~ -svarem v ochranne at.mosfere

o ~O .-/ --Pøivaøit postranici strana 53-62.

.-Po opravì provést opatøení pro ochranu
1853-0090 I proti korozi ~strana 00-21.

.

.

.
Vydání 10.95 -53-65 -
SOO.5210.02.15



53 Støední èást karosérie FELlCIA

!

~ I
...Výmìna vnìjšího krytu kola

I(Pickup)

Potøebné demontážní a montážní práce:

O O -Demontáž a montáž plnícího hrdla palivové
.nádrže (vymìnit pouze pro vnìjší kryt kola

_11111 pravý)

-Demontáž a montáž plechové nástavby s la-
o minátovou støechou

=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav
61 (u vozu Pic kup s nástavbou)

I 853-0093 I D t ' v t ' v d 'h 'kI v""'-vv"", I -emon az a mon az za ni o VI a.

=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav
55, Víka, páté dveøe ( u vozu Pickup bez
nástavby) .-Demontáž a montáž zadního nárazníku.

=> Karoserie-montážní práce, skupina oprav
63, Nárazníky.

-Demontáž a montáž zadních skupinových
svítilen.

=> EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,

svìtlomety, spínaèe.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce:

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
=>strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty =>strana 00-8.

-Demontovat postranici => strana 53-62. .-Odøíznout horní podélný nosník

=> strana 53-64.

Potøebné karosáøské nástroje:
=> Všeobecné pokyny, strana 00-12.

Odstranìní starého dílu

-Pilou na plech vést øez v oblasti prahu podle
poškození.

-Svary ve vnitøní oblasti prahu a boèní stìny
oddìlit úhlovou bruskou.

-Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spOJ.

-~dstranit otøepy. .

-Uhlovou bruskou vybrousit místa spojù na
èistý kov.

-53-66 -Vydání 10.95
SOO.5210.02.15



FELlCIA Støední èást karosérie 53

Náhradní díl

..Kryt kola vnìjší.

Pøíprava nového dílu

-Odøíznutý díl nalícovat a pøiøíznout.

-Pro kontrolu pøichytit postranici a zkontrolo-
vat usazení.

-Kryt kola pøichytit svarem v ochranné at-
mosféøe.

-Odejmout postranici.

...Pøivaøení
00

.IIIII -Kryt kola pøivaøit bodovými svary.

o

1853-0094 I

O ~ Místo spoje k prahu svaøit v ochranné at-
mosféøe.

, -Oblast nahoøe pøivaøit dìrovým svarem v
ochranné atmosféøe.

000 o
l]ijmil'

lllll -Pøivaøit horní podélný nosník
.~ =>strana 53-64.

o -Pøivaøit postranici =>strana 53-62.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu
proti korozi => strana 00-21.

1853-0095 I

.
Vydání 10.95 -53-67 -
SOO.5210.02.15
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~
...Výmìna zadního sloupku (Pickup) -

Potøebné demontážní a montážní práce:

-Demontáž a montáž zadního víka
~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

55, Víka, páté dveøe.

-Demontáž a montáž zadního nárazníku
~ Karoserie-montážní práce, skupina oprav

63, Nárazníky.

-Demontáž a montáž zadních skupinových
svítilen

1553-0080 I ~ EI. zaøízení, skupina oprav 94, Svítilny,
svìtlomety, spínaèe.

Pøedchozí klempíøské opravárenské práce: .

-Vyrovnat díly a nalícovat styèné plochy
~strana 00-8.

-Odstranit v okolí místa opravy ochranný
nátìr a tìsnící hmoty ~strana 00'-8.

Potøebné karosáøské nástroje:
~ Všeobecné pokyny strana 00-12

Odstranìní starého dílu

Vrtaèkou na bodové svary odvrtat originální
spoj.

-Odstranit otøepy.
I 553-0096 I u, b k b ., ..c; I vvv-vv"v I -hlovou rus ou vy rouslt mlsta spoJu na .èistý kov..

Náhradní díl

.Zadní sloupek.

Pøíprava nového dílu

-Zadní sloupek v oblasti lemu k postranici
opatøit otvory.

Pøivaøení

Místo styku postranice a sloupku svaøit zev-
nitø dìrovým svarem v ochranné atmosféøe.

I 853-0097 I -Zby~á. místa styku pøivaøit bodovouI vvv-vv", I svareckou.

-Po opravì provést opatøení pro ochranu .
proti korozi ~strana 00-21 .

-53-68 -Vydání 10.95

SOO.5210.02.15




