
Návod na demontáž nárazníku  - Xsara I    (Jan452) 
1. Demontáž predného krycieho plastu chladiča kvôli prístupu k poistnému lanku a lanku 
otvárania kapoty – odkrútiť 6x skrutku Torx  
 

 
 
2. Rozpojiť poistné lanko a vykvačiť lanko ovládania kapoty 
a – rozpojenie lanka 

 
b – uvolnenie tiahla kapoty 
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3. Zospodu auta vyskrutkovať 3x skrutky na spodnom plastovom kryte pod chladičom a po 1 
skrutke Torx na každej strane plast krytu podbehov kolies 
a – stredná časť  b – pravá strana 

 
 
4. Uvolniť plastové štople spájajúce plastové kryty s karosériou aj navzájom medzi sebou aby 
sa dali odtiahnuť a dostali ste sa rukou k skrutkám držiacim nárazník z vnútornej strany. 
Ideálne je vybrať ich von úplne, ale je to trochu veľa roboty a plastové štople sa dosť zle 
vyberajú ak nemáte pripravené náhradné na výmenu za polámané. Ide to aj bez ich 
demontáže, len je to náročnejšie na cvičenie rukami. Po ich odtiahnutí sa dostanete ku 
konektoru hmloviek, ktorý rozpojíte a k dvom skrutkám na každej strane, ktoré je potrebné 
vyskrutkovať. Bez úplnej demontáže krycích plastov podbehu je zlý prístup najmä 
k navrchnejšej skrutky, ale dá sa to pri troche šikovnosti s dlhým Gola nádstavcom zvládnuť. 
a – ľavá strana – konektor hmloviek b – prístup k hornej skrutke 

 
 
5. Keď sa Vám podarilo 
vyskrutkovať aj tieto skrutky, tak už 
len treba nárazník na zadných 
koncoch opatrne „vykvačiť“ (sú tam 
kolíky, ktoré zapadajú do blatníka) a 
ťahom smerom dopredu zložiť 
z auta. Je ľahký, netreba sa báť, že 
by Vám padol na nohu. 
6. Montáž sa vykonáva opačným 
postupom.  
Na záver ešte niekoľko fotografií 
z demontáže: 
 
c- otvor pre skrutku a plastový kolík 
nárazníka v blatníku 
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Na pravej strane je menej miesta Pravá strana po zložení nárazníka 

 
Pravá strana čelný pohľad Sahary 

 
Ľavá strana Nárazník z vnútornej strany 
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Ešte raz nárazník A do tretice zase nárazník 

 
A ešte pohľad na pravú stranu 

 

Plastový kolík 
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