Ръководство по смяна на дръжки за врати на
FIAT BRAVO÷BRAVA
Ще се опитам да ви дам основните насоки за подмяна на прословутите дръжки J.

Не ми се сърдете за редакцията на статията защото не съм много
добър в тия неща.
1. Неща нужни за подмяната:
1.
2.
3.
4.

Две нови дръжки - лява и дясна - 36 лв. бройката.
Много нерви и търпение
Време - отне ми точно 1 час и 49 минути на дръжка !!!
Необходими инструменти – ножче , две кръстати отверки (едната доста къса) , две
прави отверки , шестограми 2 размера, гедоре с номер 10 камък , грес , силиконов
спрей (купете си го , защото после с него ще напръскате всички гумени уплътнения в
колата и зимата няма да имате проблеми с прозорци врати и прочие) , WD-40 – спрей
за смазване и премахване на ръжда , фенерче.
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2.Следва сваляне на кората на вратата , като местата оцветени в зелено са шестограмни
болтове , а тези в червено са кръстати видии:

След като премахнете указаните болтове и видии следва премахването на бутона за ел.
прозореца и последният шестограмен болт под дръжката:
1.Бутонът за ел. прозореца стои в една PVC да кажем планка която премахвате внимателно с
ножчето (тя е на щифтове !!!).
2.Откачаме куплунга за захранването и сме готови с бутона.
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3.Следва премахване на последният болт намиращ се под дръжката.

Като сваляте кората внимавайте защото тя има щифтове в най дясната си част (черните
кръгчета). Те не се вадят , а кората се избутва назад към края на вратата!!!

Стр. 3 от 11

3.Премахване на PVC покривалото на вратата и релсата на прозореца:
1.При махането на PVC покривалото не дърпайте а срежете с ножче иначе се къса яко:

2.Премахването на релсата е нужно за да не ви пречи при откачането на тягата за отваряне
на вратата , която за съжаление няма как да снимам за да ви я покажа , но вие сами ще я
видите и ще разберете как се откача.
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4.Развиване на болта и гайката които придържат дръжката към вратата:
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5.Следва откачането на тягата за която споменах :
Първо откачате нея иначе няма как да извадите задната част на дръжката навън !!!
1.Закачена е тук (ограденото в зелено):
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2.Тягата при извадена дръжка да добиете представа къде е точно ( оградената в червено):

6.Следва откачане на втората тяга за заключването и премахване на старата дръжка:
1.Издърпвате дръжката към предната част на вратата , усуквате я и същевременно с
другата ръка отвътре стискате палеца на тягата за отваряне за да излезе задната част на
дръжката.

Стр. 7 от 11

След тази процедура почват мъките по сваляне на тягата за заключванеL
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Там сучете въртите с ключа и напъвате с отверката да измъкнете тази пущина , абе направо
си е малко чудо да я извадитеJ

7.Премахване на ключалката и поставянето на новата дръжка:
1.Нищо сложно - просто вадите щифта и ключалката , после пръскате с WD-40 да се
изчисти от старата грес и боклуци , а накрая я бършете хубаво и обилно опръсквате със
силиконовия спрей (смазва добре без да трупа боклуци и няма да замръзне през зимата).
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8.Следва гресиране и поставяне на новата дръжка :
1.Сложете грес тук:

2.Каквото и да ви кажа за поставянето на новата дръжка вече ще са глупости щом сте
стигнали до тук , връщате се точно по обратният път , ама точно!!!!
Както сте сваляли , сега слагате всичко но на обратно и не правете грешката първо да
закачите вътрешната тяга за отваряне защото няма как да сложите тази за заключване!!!
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9.Резултат – готини нови дръжки J

Надявам се да съм помогнал на някои колеги на които им предстои тази процедура.

С поздрави и за повече инфо и HELP - 0889802330 Ангел , (IDOLBIOS)
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