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Dacia Duster
Rok prod: 2010-10.2013
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Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x90-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13
- 4 szt.
Ø10,5x30 - 4 szt.
Ø10,5x35 - 4 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2
- 6 szt.
Ø10,2
- 4 szt.
Nakrętki:
M12-8
- 4 szt.
M10-8
- 4 szt.
Tulejki dystansowe:
Ø22xØ~15x55 - 4 szt.

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque setting for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

D

M10x90
Ø35

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak i opuścić koło zapasowe.
2. Od strony bagażnika w schowkach usunąć gumowe zaślepki w podłużnicach.
3. W niektórych wersjach opuścić tłumnik z ostatniego zawiesia i
zdemontować osłonę termiczną.
4. Usunąć smar i udrożnić otwory w podłużnicach w miejscach przylegania wsporników.
5. W otwory od strony bagażnika wprowadzić śruby M10x90 z powiększoną podkładką
Ø35 i tulejką A.
6. Na wystające, uprzednio włożone śruby, nałożyć od strony spodu samochodu
wsporniki B, C (nie pomylić strony lewej z prawą) i skręcić lekko nakrętkami M10
(podkładki, podkładki sprężyste).
C
7. Przykręcić belkę główną D do elementów B, C śrubami M12x35 (podkładki,
podkładki sprężyste, nakrętki).
8. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
9. Zamontować wcześniej zdemontowane elementy samochodu.
10. Zamontować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70
(podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
11. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:
M12x35
1 .Remove the rear bumper and leav the spare wheel.
2. Remove the rubber plugs from the stringer's holes from the trunk side.
M12x70
B 3. In some versions leave silencer from the last holder and remove the thermal protection.
4. Remove the stringers maintenance in places adhesion towing supports and patency
the mounting holes.
5. From the trunk side on mounting holes put distance sleeves A with the bolts M10x90 and the
enalarged washers Ø35mm.
6. To the inner side of the stringers attach the brackets B, C and screw on using nuts M10
(washers, spring washers).
7. Between the mounted brackets B, C put the corps D and screw on using bolts M12x35 with
washers, spring washers and nuts ).
8. Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
9. Install the components of the car previously removed.
10. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts).
Torque setting according to the table.
A 11. Connect the electric wires according to the instructions of the car.
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