
Montážní přehled: palivová nádrž 

 
1 -  palivová nádrž 

Upozornění! 

  Palivová nádrž se nesmí vyprázdnit pomocí odsávačky paliva -VAS 5190- přes plnicí hrdlo, 
protože tím se poškodí zpětný ventil → obr.. 

  Jestliže se má vyprázdnit palivová nádrž, je třeba předtím demontovat palivové podávací čerpadlo 
-G6- se snímačem pro ukazatel zásoby paliva -G- a palivovou nádrž vyprázdnit tímto otvorem. 

 

  při demontáži podepřete zvedákem motoru / převodovky -V.A.G 1383 A- 

  demontáž a montáž → Kapitola 

2 -  pouzdro 

3 -  ukostřovací spojení 

  dbejte na pevné usazení 

4 -  těsnicí kroužek 

  při poškození vyměňte 

  při montáži potřete palivem 

5 -  palivové podávací čerpadlo -G6- se snímačem pro ukazatel zásoby paliva -G- 

  dodržte montážní polohu na palivové nádrži → obr. 
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  před demontáží palivové nádrže demontujte → Kapitola 

  demontáž a montáž snímače zásoby paliva → Kapitola 

  kontrola palivového podávacího čerpadla -G6- → Kapitola 

6 -  převlečná matice, 80 Nm 

  demontujte a montujte klíčem na převlečné matice -3217- 

7 -  přívodní vedení 

  k palivovému filtru → Kapitola, resp. → Kapitola 

  namáčknuté na palivové nádrži 

  dbejte na pevné usazení 

  černé 

  při stahování z příruby stiskněte odjišťovací tlačítka na přípojce 

8 -  zpětné vedení 

  od chladiče paliva 

  modré, resp. modře označené 

  namáčknuté na palivové nádrži 

  dbejte na pevné usazení 

  při stahování z příruby stiskněte odjišťovací tlačítka na přípojce 

9 -  12 Nm 

10 -  pryžový hrnec 

11 -  připevňovací šroub 

12 -  uzávěr 

  poškozené těsnění vyměňte 

13 -  25 Nm 

14 -  upínací pás 

  dodržte montážní polohu 

  dbejte na pevné usazení 

15 -  zpětné vedení 

  od palivového filtru → Kapitola, resp. tandemového čerpadla 

  modré nebo hnědé 

  dbejte na pevné usazení 

  při stahování z příruby stiskněte odjišťovací tlačítka na přípojce 

16 -  chladič paliva 

Poznámka 
  Chladič paliva v průběhu sériové výroby odpadl. 

  S odpadnutím chladiče paliva odpadá i předehřívání paliva v palivovém filtru. 

17 -  zpětné vedení 

  modré nebo hnědé 

  dbejte na pevné usazení 

  při stahování z příruby stiskněte odjišťovací tlačítka na přípojce 

18 -  svazek elektrických vodičů 
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Zpětný ventil -šipka- v plnicím hrdle 
 

 

 

Montážní poloha snímače pro ukazatel 
zásoby paliva 

Značka na přírubě snímače musí 
lícovat se značkou na palivové nádrži -
šipky-. 

Připojení modrého resp. modře 
označeného zpětného vedení -1- a 
černého přívodního vedení -2- jsou 
označena na přírubě snímače pro 
ukazatel zásoby paliva šipkami. 

Poznámka 

Po montáži snímače pro ukazatel 
zásoby paliva zkontrolujte, zda 
přívodní a zpětné palivové vedení jsou 
stále ještě namáčknutá na palivové 
nádrži. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demontáž a montáž palivové nádrže 

 
Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky 

  klíč na převlečné matice -3217- 

  momentový klíč -V.A.G 1331- (5 … 50 Nm) 

  momentový klíč -V.A.G 1332- (40 … 200 Nm) 

  zvedák motoru / převodovky -V.A.G 1383 A- 

  odsávačka paliva -VAS 5190- 

 
 

Demontáž 

Upozornění! 

Palivová nádrž se nesmí vyprázdnit plnicím hrdlem s 
pomocí přístroje na odsávání paliva -VAS 5190-. 

Jestliže se palivová nádrž vyprazdňuje přes plnicí hrdlo 
pomocí přístroje na odsávání paliva -VAS 5190-, poškodí 
se zpětný ventil -šipka-. 

 

 

  



Zpětný ventil -šipka- v plnicím hrdle 

–  
Před zahájením montážních prací 
si prostudujte bezpečnostní 
opatření → Kapitola. 

–  
Dodržujte pravidla čistoty → 
Kapitola. 

Poznámka 

Při dalším pracovním postupu musí být 
odpojen ukostřovací kabel od 
akumulátoru. Proto ověřte, zda je 
instalováno kódované autorádio. V 
kladném případě si nejprve zjistěte 
bezpečnostní kód. 

–  
Otevřete víko palivové nádrže a 
odšroubujte uzávěr. 

–  
Povolte připevňovací šroub, potom 
stáhněte pryžový hrnec z plnicího 
hrdla a demontujte ho. 

–  
Vyšroubujte připevňovací šroub na 
plnicím hrdle. 

 

 

 

–  
Demontujte spodní kryt s tepelným 
ochranným plechem -A-. 

–  
Demontujte kryt podlahy vpředu 
vlevo vně a kryt podlahy vzadu 
(vpředu) vlevo →opr. sk.50. 
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–  

Stáhněte přívodní palivové vedení -
1- a zpětná vedení -2- z palivového 
chladiče (u vozidel s přídavným 
topením rozpojte dodatečné 
palivové vedení). 

Poznámka 

Při tom stiskněte tlačítka na 
hadicových spojkách. 

–  
Vyšroubujte připevňovací šrouby 
chladiče paliva a chladič 
demontujte. 

–  

Odšroubujte upínací pásy. Přitom 
palivovou nádrž podepřete 
zvedákem motoru / převodovky -
V.A.G 1383 A-. 

–  

Spusťte držák motoru / převodovky 
-V.A.G 1383 A- tak, až bude možné 
odpojit konektor od příruby 
palivového čerpadla. 

–  
Odpojte konektor od příruby 
palivového čerpadla a vymáčkněte 
vedení z palivové nádrže. 

–  Palivovou nádrž spusťte dolů. 

Jestliže je to potřebné: 

–  
Demontujte dopravní palivové 
čerpadlo → Kapitola. 

–  

Palivovou nádrž úplně vyprázdněte 
pomocí přístroje na odsávání paliva 
-VAS 5190- přes otvor dopravního 
palivového čerpadla. 

Montáž 

Montáž se provádí v opačném pořadí, 
přičemž je třeba dbát na následující: 

  
Konektorová spojení odvětrávacích 
a palivových vedení musejí při 
spojení slyšitelně zaklapnout. 

  
Palivová vedení zamáčkněte na 
palivovou nádrž. 

  
Konektor nasaďte na přírubu 
palivového čerpadla a vedení 
namáčkněte na palivovou nádrž. 

  
Dbejte na pevné usazení 
palivových hadiček. 

 

 

 

 

 

Demontáž a montáž snímače pro ukazatel 
zásoby paliva -G- 
Demontáž 

–  Demontujte palivovou nádrž → Kapitola. 

–  Demontujte palivové čerpadlo -G6-. 
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–  
Odjistěte jazýčky konektorů vedení -
3- a -4- a odpojte je. 

–  

Šroubovákem odpačte připevňovací 
jazýčky -1- a -2- a snímač pro 
ukazatel zásoby paliva -G- stáhněte 
dolů -šipky-. 

Montáž 

–  

Snímač pro ukazatel zásoby paliva -
G- zasaďte do vodítek na palivovém 
čerpadle -G6- a namáčkněte jej 
nahoru, až zaklesne. 

 

 

 

 


