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Montážní návod k přednímu nárazníku Audi TT Typ 8N 
55107 Kompletní přední nárazník Audi TT 
55121 Kompletní přední nárazník Audi TT s 3 přídavnými otvory  
55108 Kompletní přední nárazník Audi TT s přípravou pro vstřikovače světlometů 
55122 Kompletní přední nárazník Audi TT s přípravou pro vstřikovače světlometů a 3 přídavnými otvory 
 
Potřebné příslušenství za příplatek: 
00164012 Originální maska Audi  
00211228 Originální maska Audi provedení S 
 
Dle objednávky: 
55111 Lipa pod nárazník  
CBL55111 Lipa pod nárazník Carbon-Look 
 
1. obsah dodávky: 
1x přední nárazník, materiál plast ABS (4 různé provedení možné) 
1x vedení vzduchu na straně řidiče, plast ABS 
1x vedení vzduchu na straně spolujezdce, plast ABS 
1x vedení vzduchu střední pod chladičem, plast ABS 
9x hliníkový nýt 
2x samořezný šroub 4,8 x 19mm 
2x plechová matka 
6x samořezný šroub 4,8 x 19mm  
4x M6 šroub pro šroubové spojení s blatníky 
4x samopřezný křížový šroub pro připevnění pod poznávací značkou 
1x tažné oko s vinutým pouzdrem M16 
 
Zvláštní příslušenství pro varianty s ostřikovači světlometů 
2x odklápěcí kryt pro vstřikovače světlometů 
2x oceová osa 
10x samopřezný šroub s křížovou hlavou pro montáž ostřikovací trysky 
10x plechová matka 4.8 
 
2x samopřezný šroub 
2x profil z oceli s vývrty 
2x samopřezný křížový šroub 6,5 x 25mm 
4x plechová matka 4.8 
2x profil z oceli s vývrty 
2x alu nýt 
2x samopřezný šroub 4,8 x 19mm 
2x plechová matka 4.8 
 
1x síťovina do bočních otvorů 
1x síťovina do přídavných otvorů (pouze pro varianty s přídavnými otvory) 
1x lepidlo Sikaflex pro nalepení síťoviny 
 
Příslušenství za příplatek: 
1x 00164012 Originální maska Audi  
nebo 
1x 00211228 Originální maska Audi provedení S 
 
1x podložka pod registrační značku do masky Audi, ABS 
1x podložka pod registrační značku do masky Audi, ABS, Carbon-Look 
 
8x samopřezný šroub  
4x plechová matice 4.2x19mm 
 
1x 55111 Lipa pod nárazník  
1x CBL55111 Lipa pod nárazník Carbon-Look 
 
6x ocelový zápustný šroub  
6x ocelová matice 
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Upozornění ! Před lakováním prosím vyzkoušejte dodaný díl na vůz. Plastové díly jsou vyráběny s absolutní 
přesností a shodují se s originálním dílem, i přesto dodaný díl vyzkoušejte. V případě špatné dodávky není možné již 
nalakovaný díl vyměnit za správný.  
 
Dodatková připomínka: Po nalakování dílů (maximálně při teplotě 60 stupňů) by měly plastové díly ještě asi 24 
hodin po vypálení laku být  pokojové teplotě. Bez dodržení vytvrzovací doby hrozí nebezpečí, že vzniknou při 
konečné montáži otlaky v laku. 
 
 
2. zkušební montáž 
Než začneme se zkušební montáží, musí být demontován originální nárazník. V případě nárazníků s ostřikovači 
světlometů musí být i vstřikovače světlometů demontovány. Originální výztuha zůstává na vozidle. 
 
Přizpůsobené originální masky Audi 
Originální maska Audi A8 W12 musí být před montáží do nárazníku přizpůsobena. V horní části musí být přistřižena 
viz. šrafované pole na obrázku. Lze použít brusný kotouč, nebo nožovou pilku. 
 
Při ořezávání masky musí být ostatní plochy masky chráněny proti poškození. Například lepící páskou. 
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Montáž třech vedení vzduchu 
Součástí dodávky jsou tři plastová vedení vzduchu. Nejdříve namontujeme střední díl vedení vzduchu do oblasti pod 
chladič viz obrázky. Vedení vzduchu bude připevněno 5 alu nýty. Pro montáž jsou nutné montážní vývrty 5mm. Při 
vrtání těchto otvorů dbejte na to, aby jste provrtali pouze příčník chladiče. Dbejte na to, aby jste nepoškodily za díly 
ležící těsně za příčníkem. 
 

 
 

 
 
 



Výrobce: Rieger Kfz-Kunststoffteile und Tuning GmbH, Wielbergstrasse 16, D-84307 Eggenfelden. 
Dovozce a distributor pro ČR: Escape6 s.r.o., Štěpánská 20, 110 00 Praha 1. 

Nasadíme také vedení plnícího vzduchu viz obrázky. Boční vedení vzduchu budou spojeny se středním viz obrázek. 
 

 
 

 
 

 
Na tomto obrázku vůz bez intercooleru na straně spolujezdce 
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Pokud  není u dané motorizace zádný, nebo pouze jeden intercooler, namontujeme šachty vedení vzdychu také, 
z optických důvodů.  
 
Z jedné strany šachty ústí k chladiči stlačeného vzduchu, z druhé strany doléhají na vnitřní část nárazníku. 
 
Dříve než šachty vedení vzduchy napevno zafixujeme přiloženými šrouby, přiložíme nárazník a uvedeme šachty do 
optimální polohy. 
 
Při montáži a pasování šachet vedení vzduchu je nutné jejich přizpůsobení (řezání, broušení).  
 
Zkušební montáž nárazníku 
Způsob montáže nárazníku Rieger je téměř totožná se způsobem montáže originálního nárazníku. 
 
Ještě před zkušebním nasazením nárazníku namontujeme do nárazníku masku chladiče. Pro montáž budou využity 
originální úchyty v masce viz obrázek. 
 

 
 
 

 
Na vnitřních stranách nárazníku jsou v oblasti vložky podběhu kola 
vlepené vložky s vloženými šrouby pro vložení do otvorů v blatnících 
viz obrázek. 
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Další plocha pro upevnění je dále na vnitřních koncích nárazníku. Tato plocha se při montáži opatrně přetáhne přes 
vnitřní plastové podběhy blatníků. Pro tuto fixaci s plastovými podběhy kol mohou být použity originální samořezné 
šrouby. Pro nasazení nárazníku na těchto místech musí být při práci být bezpodmínečně dvě osoby. 
 
V horní části nárazníku u zámku kapoty bude nárazník upevněn originálními šrouby do originálních úchytů. 
 
U konečné montáže bude nárazník pevně přišroubován samopřeznými šrouby v oblasti pod registrační značkou viz 
obrázek.  
 

 
 
 
Vývrty v nárazníku jsou již předvrtány. Montážní otvory ve výztuze musí být provedeny 5mm vrtákem. 
 
 
Kontrola a korektura přesnosti spár a mezer 
Zkontrolujte spáry a mezery v horní části po zavření víka motoru a mezery mezi nárazníkem a blatníky. V případě 
nepřesných spár je nutné tyto spáry opravit. 
 
Nejdříve se ujistěte, že je nárazník napasován do optimální polohy. Pokud jsou spáry nepřesné, je nutné přebytečný 
materiál na okrajích lehce zbrousit do optimální úrovně. Doporučujeme vám u mezery u kapoty motoru optimální linii 
označit lepící páskou. Při opětovné demontáži nrazníku pak může být opatrně zbroušen brusným papírem. To samé 
platí pro mezery u blatníků. 
 
Pokud by tyto úpravy nepřinesly 100% perfektní lícování, je možné případné doladění provést pomocí 
dvousložkového ABS lepidla, kterým je možné spáry korigovat a po zaschnutí opět brousit. Tyto úpravy jsou třeba 
pouze ve výjimečných případech (například u vozů po havárii)! 
 
 
Rozebrání mechanismu otřikovačů světlometů 
Velice opatrně rozebereme originální mechanismus vstřikovačů světlometů. Doporučujeme označit si trysky, která 
patří na stranu řidiče a spolujezdce. 
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zkušební montáž vstřikovačů světlometů do nárazníku rieger 
Montáž vstřikovačů proveďte podle přiložených obrázků 
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3. zkouška průchodnosti pneumatik 
U zkušební montáže také zkontrolujte vzdálenost pneumatik od nárazníku. Zkontrolujte průchodnost v plném rejdu a 
při propružení. Dle velikosti a šíře kol a velikosti pneumatik může být třeba nárazník v této oblasti ještě zbrousit. Tyto 
úpravy musí být provedeny před lakováním.  
 
4. příprava síťoviny: 
Přiloženou síťovinu upravíme tak, aby odpovídala velikosti otvorů ve spoileru plus 2,5cm přesah do všech stran. Tyto 
přesahy zahneme tak, aby doléhaly na vnitřní stranu otvorů ve spoileru. Později bude právě na tuto plochu naneseno 
lepidlo (postačí body v cca 10cm rozestupech). 

 
 
 
5. Montáž venkovního teplotního čidla 
Montážní poloha teplotního čidla musí být u starších modelů, u kterých byla montáž větracích otvorů v nárazníku 
mírně odlišná, lehce pozměnit. Čidlo musí být umístěno tak, aby k němu byl dostatečný přístup čerstvého vzduchu. 
Pro uchycení bude použito originálního držáku. Viz ovrázek 
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6. Tažné oko 
Pro použití originálního tažného oka musí být v síťovině na straně spolujezdce vytvořeno relativně veliké vybrání. 
Tažné oko musí být z důvodů homologace bezpodmínečně přístupné. 
 
V případě, že by vám nevyhovovalo veliké vybrání v síťovině, je možné použít odnímatelné tažné oko. Pro použití 
tohoto tažného oka je třeba pouze malé vybrání v síťovině o průměru pouhých 16mm. Pro připevnění odnímatelného 
tažného oka je nutné přivařit závitové pouzdro na originální uchycení tažného oka viz obrázek. Svářečské práce 
mohou vykonávat pouze odborné dílny s vyškoleným personálem. 
 

 
 
 
 
7. lakování – pokyny 
Pokyny pro lakování plastu ABS má každý lakýrník. Po nalakování spoileru je vhodné nechat spoiler ještě jeden den 
při pokojové teplotě.Vyloučíte tím případným škodám, které by při konečné montáži mohly na spoileru vzniknout kvůli 
nezcela zaschnutému laku. 
 
8. nalepení síťoviny 
Připravenou síťovinu vlepíme do otvorů ve spoileru přiloženým lepidlem. Lepené plochy nejdříve zbavíme nečistot a 
mastnoty. Po nalepení necháme zaschnout 12-24hodin dle okolní teploty. 
 
9. konečná montáž 
Po přilepení síťoviny a zaschnutí lepidla namontujeme nárazník stejným postupem jako při zkušební montáži. Na 
montážních bodech napevno zafixujeme nýty, nebo šrouby. 
 
10. Upevnění nárazníku v dolní části 
Mezi spodním okrajem nárazníku a krytem motoru vznikne při montáži cca 30mm mezera. Aby byla zachována 
stabilita nárazníku, zejména při vysokých rychlostech, bude nárazník dodatečně uchycen pomocí 4ks přiložených 
ocelových úhelníků. 
 
Na střední části budou použity dva „C“ profily, na bočních stranách dva „Z“ profily. Montáž a upevnění je detailně 
vyobrazena na následujících obrázcích. 
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