
Kuinka vaihtaa taka-
iskunvaimentimet
Opel Corsa B malliin
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Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1

Aseta kiilapalikat etu pyörien alle.

2

Nosta auton perä ylös ja tue se.

3

Ruuvaa mutteri auki ja irroita iskunvaimentimen
alapultti

Vaihda molemmat iskunvaimentimet samaan aikaan Opel
Corsa B autosi korjaustöissä.
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4

Siirrä iskunvaimentimen kiinnikkeen alueella
oleva tavaratilan verhoilu sivuun

5

Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet

6

Irroita joustintuki Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti
3-5 kertaa ennen sen asentamisesta

7

Aseta iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä
se

8

Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet
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9

Tue olka-akseli

10

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet

AutoDoc suosittelee:

Käytä asennuksessa ainoastaan uusia pultteja ja muttereita

Toivomme että tästä tiedosta
oli hyötyä sinulle!

Ohjevideoita
Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Opel Corsa B
korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc netissä
Laadukkaimmat iskunvaimentimet sinun Opel Corsa B
autollesi saatavina AutoDoc sivustoll. Mene nettisivulle.

http://www.autodoc.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-9uH_RRSHi_YilPCoBAfIBj3fMbtHaqA
http://www.autodoc.fi/autonosat/vaimennin-10221/opel/corsa/corsa-b-73-78-79?utm_source=pdf
http://www.autodoc.fi
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

LAATUVARAOSIA OPEL

ISKUNVAIMENTIMET OPEL CORSA B

ISKUNVAIMENTIMET OPEL ISKUNVAIMENTIMET OPEL CORSA B

AUTODOC SOSIAALISESSA MEDIASSA

Vastuuvapaus:
Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia joista voi olla apua vaihto tai korjaustöissä. AutoDoc ei ole vastuussa omaisuuden rikkoutumisesta
tai vaurioitumisesta korjaus ja vaihtotöissä vääränlaisen käytön, tai annetun tiedon väärin ymmärtämisen vuoksi.

AutoDoc ei ole vastuussa mistään tämän ohjeen mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tieto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä
se korvaa asiantuntijan neuvoa.

AutoDoc ei ole vastuussa laitteiden,työkalujen ja autonosien vääränlaisesta ja vaarallisesta käytöstä. AutoDoc suosittelee olemaan varovainen
ja selvittämään ja noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä korjaustöiden aikana. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävän hyvää
tieturvallisuutta.
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https://www.facebook.com/autodoc.fi/
https://plus.google.com/+AutodocFi/posts
https://twitter.com/autodoc_fi
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.fi
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