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A cserét a következő sorrendben végezze:

1

Húzza be a kéziféket.

2

Helyezzen ékeket az hátsó kerekek alá.

3

Lazítsa meg a kerékcsavarokat a földön álló
autón..

4

Emelje el az autó elejét, és rögzítse
alátámasztással.

5

Vegye le az első kerekeket.

A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben
cserélje Volkswagen Polo IV gépkocsin, függetlenül attól,
hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja
biztosítani az egyenletes fékezést.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu
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6.1

Távolítsa el mindkét vezetőcsapról a kupakot egy
egyszerű csavarhúzó segítségével.

6.2

7.1

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt

7.2

8

Távolítsa el a féknyerget.

Az AutoDoc javasolja:

Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a
felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a
fékrendszerben.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu


Volkswagen Polo IV első féktárcsa
csere

www.autodoc.hu 3–5

9.1

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és
távolítsa el ezeket.

9.2

10.1

Szerelje fel az új tárcsát a kerékagyra, és húzza
meg a csavarokat.

10.2 11.1

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

Az AutoDoc javasolja:

Tisztítsa meg a kerékagyat, és kenje be magas hőmérsékletű
zsírral a hüvelyt és a tárcsa felszínét.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu


Volkswagen Polo IV első féktárcsa
csere

www.autodoc.hu 4–5

11.2 11.3

12

Szerelje fel a kereket.

13

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a
kerékanyákat.

Az AutoDoc javasolja:

Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltse
fel ha szükséges.

Reméljük, hogy hasznosnak
találta ezt az információt!

Videó útmutatók
Nézze meg részletes videónkat Volkswagen Polo IV
autójának javításáról youtube csatornánkon. Nézzen videó
útmutatókat.

AutoDoc online
Volkswagen Polo IV féktárcsák a legjobb minőségben
kaphatók az AutoDoc oldalon. Tovább a weboldalra.

http://www.autodoc.hu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYteC63wm1CToJ6nE5jlIvW5YRILy4Ru
http://www.autodoc.hu/jarmu-alkatreszek/fektarcsa-10132/vw/polo/polo-9n?utm_source=pdf
http://www.autodoc.hu
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AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK VOLKSWAGEN

FÉKTÁRCSÁK VOLKSWAGEN POLO IV

VOLKSWAGEN FÉKTÁRCSÁK VOLKSWAGEN POLO IV FÉKTÁRCSÁK

AUTODOC A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Jognyilatkozat:
A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek, amikor javítási vagy csere munkálatokat végez. Az AutoDoc nem
tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csere munkálat során, az adott tájékoztatás nem megfelelő felhasználásából, vagy félreértelmezéséből
eredő veszteségért, sérülésért, vagy tulajdonban keletkezett kárért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató
jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc
határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csere munkálatokat. Ne feledje: a gyenge
minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

http://www.autodoc.hu
http://www.autodoc.hu?utm_source=pdf
http://www.autodoc.hu?utm_source=pdf
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http://www.autodoc.hu/jarmu-alkatreszek/fektarcsa-10132/vw/polo/polo-9n?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.hungary/
https://plus.google.com/+AutodocHu/posts
https://twitter.com/autodoc_hu
https://www.youtube.com/channel/UCBt4elBWLsHDSB0NyTepV-g
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.hu
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