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CZ - Montážní manuál 

1. Odmontujte zadní světla, nárazník a jeho plechovou výztuhou nárazníku - ta nebude již zapotřebí. 

2. Odlepte přelepy na zadních nosnících v místech pro přichycení tažného zařízení. 

3. Ošetřete antikorozně zadní čelo vozu po demontáží zadní výztuhy pod nárazníkem v místě přichycení  výztuhy.

4. Odzadu vsuňte tažné zařízení do nosníků a přichyťte 4 šrouby M10x35 přes velkoplošné podložky. 

5. Podívejte se které otvory jsou pro HB a která pro Combi. 

6. Vyrovnejte tažné zařízení a poté jej řádně dotáhněte dle utahovacích momentů.

7. Jde o konstrukci tažného zařízení, a vyvedení kulového čepu dle požadavku výrobce vozu. 

Od roku 08/2018 je zadní nárazník již připraven na tažné zařízení a kulový čep prochází nárazníkem.  

a- Máte vozidlo již s přípravou a otvor v nárazníku již máte, v tom případě nemusíte do nárazníku nic 

                            zhotovovat. 

b- Zhotovte výřez do nárazníku, tento výřez je v na vnitřní straně nárazníku předznačený, případně použijte 

dodanou šablonu výřezu nárazníku.    

8. Namontujte zpět všechny demontované díly z vozu v bodě č.1.

9. Pro montáž elektroinstalace postupujte dle požadavku výrobce vozu. 

EN  - Installation manual 

1. Remove rear lights, bumper and sheet stiffener of bumper - it is no longer needed. 

2. Peel stickers off the rear beams from the places where the tow bar will be affixed. 

3. After removing the rear stiffener use an anticorrosive painting to treat the rear face of the vehicle under the 

  bumper, where the stiffener was installed.

4. From behind, insert the tow bar into the beams and affix it with using of four M10x35 screws through 

  large-area washers. 

5. See which holes are for HB and which for Combi. 

6. Then align the tow bar and tighten it properly to prescribed torques.

7. This type of the tow bar uses such design of ball hitch that complies with the requirements of vehicle 

  manufacturer. 

Since 08/2018, the rear bumper is supplied already prepared for the tow bar and the ball hitch passes through

 the bumper.  

a- If your vehicle is already prepared and there is specific opening in the bumper, you may omit the next step 

b- Make a cut-out in the bumper, its shape is marked on inner side of the bumper, or you can use the cut-out 

   template supplied.    

8. Reinstall all the parts removed from the vehicle within the step 1.

9. Connect the wiring as instructed by the vehicle manufacturer. 

DE - Montageanleitung 

1. Rückleuchten, Stoßstange und ihre Blechstrebe demontieren - diese wird nicht mehr nötig sein. 

2. Überklebungen auf den hinteren Trägern, an Befestigungsstellen der Zugeinrichtung entfernen. 

3. Nach Demontage der hinteren Strebe die hintere Stirnwand des Fahrzeugs unter der Stoßstange, 

   an der Befestigungsstelle der Strebe mit einem Korrosionsschutzmittel behandeln.

4. Die Zugeinrichtung in die Träger von hinten schieben und mit 4 Schrauben M10x35 mittels 

   großflächiger Scheiben befestigen. 

5. Überprüfen, welche Öffnungen für HB und welche für Combi sind. 

6. Die Zugeinrichtung ausrichten und dann gut festziehen, s. Anzugsmomenten.

7. Es handelt sich um Konstruktion der Zugeinrichtung, um Herausführen des Kugelbolzens laut 

   Anforderung des Fahrzeugherstellers. Seit 08/2018 ist die Heckstoßstange für die Zugeinrichtung 

   vorbereitet und der Kugelbolzen geht durch die Stoßstange.  

a- Falls sie schon ein vorbereitetes Fahrzeug und eine Öffnung in der Stoßstange heben, müssen sie 

   bei der Stoßstange keine Vorbereitungen durchführen. 

b- Einen Ausschnitt in der Stoßstange machen, dieser Ausschnitt ist auf der inneren Seite der 

   Stoßstange gekennzeichnet, bzw. gelieferte Ausschnittschablone für die Stoßstange verwenden.    

8. Sämtliche, im Punkt 1 demontierten Teile wieder montieren.

9. Bei Montage der Elektroinstallation gemäß Anforderungen des Fahrzeugherstellers vorgehen.

Podrobný návod  v příslušné jazykové mutaci je umístněný na stránkách výrobce 
                                                       www.svcgroup.cz 
Přímý odkaz na ilustrovaný  montážní návod naleznete zde v QR kodu: 
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Facelift 2018

Měřítko 1:1

- Výřez nárazníku mužete provést, dle předznačení v nárazníku od výrobce vozu, nebo dle naší šablony . 
- Výřez v nárazníku od SVC je o  - 4,5 cm menší viz obrázek  

- 4,5 cm
od předznačeného výřezu od výrobce cozu

- Předznačený výřez v nárazníku od výrobce vozu  
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