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Wydanie Arkusz

Data

VW Golf II (3\5 drzwi, szeroki zderzak)
Rok prod. 08.1989-10.1991 Zestaw śrubowy:

M12x70-8.8       - 2 szt.
M10x35-8.8       - 4 szt.
Podkładki:
Ø13                 - 2 szt.
Ø30xØ10.5x2.5  - 4 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2    - 2 szt.
Ø10,2    - 4 szt.
Nakrętki:
M12-8   - 2 szt.

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak.
2. Odkręcić oryginalne wsporniki mocujące zderzak - nie będą 
   ponownie wykorzystane.
3. Wyciąć (miejsce na łapki kuli) fragment od brzegu plastykowego
   wypełnienia zderzaka (~50mm x ~60mm) i fragment 
   metalowego wypełnienia zderzaka (~50mm x 20mm), 
   a następnie przykręcić zderzak do zaczepów haka przez
   otwory "1" w miejsce zdemontowanych wsporników.
4. Włożyć hak z przykręconym zderzakiem do samochodu
    i przykręcić śrubami M10x35 (podkładki powiększone,
   podkładki sprężyste).
5. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego 
   śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
6. Dokręcić wszystkie śruby momentami jak w tabeli.
7. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

M10x35

M12x70

M10x35

      Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
      Torque settings tor nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm;   M8 - 25 Nm;   M10 - 50 Nm;   M12 - 87 Nm

"1"

"1"

Fitting instruction:
1. Disassemble the bumper.
2. Unscrew factory brackets, wchich fasten the bumper - not used anymore.
3. Cut out (the place on the feets of the ball) the fragment of the plastic fulfilment
    of the bumper (~50mm x~60mm) and fragment of the metal fulfilment (~50mm x~20mm)
    then fix the bumper to the towbar trough holes "1" in place of disassembled brackets.
4. Put the towbar with screwed bumper to the car and fix using bolts M10x35
   (expaned washers, spring washers).
5. Fix tow-ball and socket plate by bolts M12x70 ( washers, spring washers and nuts).
6. Tighten all bolts according to the torque settings shown in the table.
7. Connect electric wires according to the instruction of the car.


