
Как се сменят
амортисьори за

багажник на Skoda
Fabia 6Y5 – Ръководство

за смяна



ВИДЕО УРОЦИ
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Тази процедура на смяна може да се използва за: 
SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I
Хечбек (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2)
1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA
Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I
Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.2,
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA
Fabia I Combi (6Y5) 1.4 TDI, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Важно!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/9YBlEiey60g
https://club.autodoc.bg


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ
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СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – SKODA
FABIA 6Y5 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА

ПОТРЯБВАТ:

Плоска Отвертка

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.autodoc.bg/instrumenti/?utm_source=club.autodoc.bg&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=bg
https://club.autodoc.bg


СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – SKODA FABIA 6Y5.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на багажника.

2 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права
отвертка.
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Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.

Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови
амортисьори на капака на багажника.

Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

Смяна на: амортисьори за багажник – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC
препоръчва:

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте
права отвертка.

4 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

5 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.
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За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника,
докато демонтирате газовите амортисьори.

За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника,
докато монтирате газовия амортисьор.

Смяна на: амортисьори за багажник – Skoda Fabia 6Y5. Съвет:

Смяна на: амортисьори за багажник – Skoda Fabia 6Y5. Експертите на
AUTODOC препоръчват:

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


6 Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

7 Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

8 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

9 Затворете корите на багажника.

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ
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ДОБРА РАБОТА!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg/manuals/skoda/fabia?child_model=fabia-combi-6y5&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_boot_lid_gas_struts_on_Skoda_Fabia_6Y5
https://club.autodoc.bg


AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SKODA

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ
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МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.bg?utm_source=pdf
https://www.autodoc.bg/avtochasti/skoda?utm_source=pdf
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/gazov-amortisor-bagazhno-tovarno-prostranstvo-10926?utm_source=pdf
https://club.autodoc.bg


ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SKODA FABIA 6Y5

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА SKODA: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА SKODA FABIA 6Y5:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.autodoc.bg/avtochasti/skoda/fabia/fabia-combi-6y5?utm_source=pdf
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/gazov-amortisor-bagazhno-tovarno-prostranstvo-10926/skoda?utm_source=pdf
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/gazov-amortisor-bagazhno-tovarno-prostranstvo-10926/skoda/fabia/fabia-combi-6y5?utm_source=pdf
https://club.autodoc.bg

