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Montážní návod k přednímu nárazníku Opel Corsa B 
D 00058820 Přední nárazník R-Frame Opel Corsa B  
 
1. obsah dodávky: 
1x přední nárazník, materiál plast ABS 
1x síťovina nárazníku 
1x nerezový držák 25x25mm, šíře 20mm s vývrty 2,5mm 
1x podložka 30mm s vývrtem 8mm 
10x samořezný šroub s podložkou 4,8x19mm 
8x plechová matice 4,8 
1x tuba s lepidlem Sikaflex pro nalepení síťoviny 
 
Za příplatek: 
1x lipa pod nárazník dvoudílná 
+ montážní příslušenství k lipě 
 
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: 
Přední nárazník Opel Corsa B R-Frame pasuje na všechny modely Opel corsa B včetně modelu GSI. Dříve než začneme se zkušební montáží, 
demontujeme originální nárazník. Originální výztuha nárazníku zůstane namontovaná na voze. 
 
Nárazník Rieger se montuje v principu stejným způsobem jako originální nárazník. V oblasti pod kapotou bude uchycen na originální montážní 
body originálním spojovacím materiálem. 
 
Na obou vnitřních krajních stranách (v oblasti podběhů kol) nárazníku je připravena plocha, která slouží k upevnění nárazníku k originálním 
podběhům blatníků.  
 
Při konečné montáži (po nalakování) se v této oblasti nárazník přišroubuje za pomoci přiložených šroubů a plechových matek k podběhům kol viz 
obrázek. Tuto montáž je vhodné provádět zespod vozu, je vhodné mít vůz zvednutý na zvedací plošině. 
 

 
 
K tomuto spojení je nutné provést montážní vývrty 5mm vrtákem.  
 
V oblasti prolisu pro registrační značku jsou v nárazníku připravené dva další montážní body. V této oblasti bude nárazník pevně spojen s ocelovou 
výztuhou nárazníku.  
 
Nárazník bude k originální výztuze přišroubován šrouby 4,8x19mm. Musí být udělány 2 montážní vývrty 4mm vrtákem. Před vytvořením vývrtů se 
ujistěte, že se nárazník nachází v optimální poloze. 
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Jeden další montážní bod je na středu spodní výztuhy, přímo pod chladičem. Nárazník bude přišroubován k chladičové stěně pomocí přiloženého 
úhelníku. Na spodní straně nárazníku bude k montáži použita přiložená podložka 30mm. 
 

 
 
 
3. Zkouška vzdálenosti kol od nárazníku: 
U zkušební montáž také zkontrolujte vzdálenost pneumatik od nárazníku i při vytočení kol a při propružení. Při použití nadměrných velikostí kol a 
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. tažné oko 
Po montáži nárazníku Rieger lze i nadále využívat originální tažné oko. V případě potřeby musí být vytvořen otvor v síťovině. Originální tažné oko 
se nachází na straně spolujezdce. 
 
6. mlhové světlomety: 
Do nárazníku Rieger R Frame nelze použít originální mlhové světlomety. Nárazník lze montovat bez mlhových světlometů, nebo lze použit menší 
kulaté mlhové světlomety dodávané také firmou Rieger.  
 
K případné montáži také doporučujeme zakoupit montážní sadu, která obsahuje nerezové držáky a plastové kroužky. 
 
Při montáži mlhových světlometů je nutné vytvořit otvory o průměru 40mm v síťovině tak, aby světlo vycházelo skrz.  Po vystřižení otvorů vzniknou 
v síťovině ostré hrany, proto jsou v montážní sadě plastové kroužky, které se při konečné montáži přilepí do vystřižených otvorů.  
 
Aby jste mohli vytvořit výřezy v síťovině ve správném místě, musí být nyní nárazník opět demontován. Mlhové světlomety přišroubujeme pomocí 
přiložených držáků. Držáky se uchytí za plechovou výztuhu nárazníku. Držáky již mají předvrtané otvory pro uchycení mlhových světlometů. 
 
Výstup světla nevychází přesně uprostřed výřezu v nárazníku. Dle modelu a motorizace vozu může být případně nutné držáky ohnout do 
optimálního tvaru. 
 
Pokud se rozhodnete montovat jiné mlhové světlomety než ty dodávané firmou Rieger, je nutné držáky přizpůsobit, nebo si vyrobit vlastní. 
 
Než nárazník opět demontujeme, označíme si oblast, kde bude nutné nárazník vyříznout pro průchod světla mlhového světlometu. Pilkou nebo 
nůžkami na plech potom vystřihneme otvory. 
 
Na výřezy v síťovině nalepíme plastové kroužky, po montáži musí mlhové světlomety přiléhat přímo k těmto kroužkům. 
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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. Lepené plochy 
ošetříme přiloženým primerem (patrona). Po nalepení necháme zaschnout 12-24hodin dle okolní teploty. 
 
9. konečná montáž: 
Po nalepení síťoviny a zaschnutí lepidla namontujeme nárazník stejným postupem jako při zkušební montáži. Nárazník zafixujeme na všech 
montážních bodech. 
 
 

 

 
Přední nárazník K 00058820 

 

 
Kompletní zadní nárazník K 00058828 


