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NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS  
A „KOCKA” WARTBURG IRÁNT

Korai kép két darab, az objektívnek háttal álló Wartburg 353-asról a németországi Meissenből. 

„B erlin utcáin ezekben a napokban jelentek meg az új  
	353-as	típusú	1000	személygépkocsi	első	példányai.		
	Az	új	Wartburg	karosszériája	teljesen	újszerű		 	
	és	a	legmodernebb	formájú	kocsikéval	vetekszik.		
	Ablakfelületei	jóval	nagyobbak	lettek,	mint	 

	 										a	korábbi	típusú	kocsiké	voltak.	Fényszórója	ovális-szegletes.			 
														A	lökhárító	érintkezései	gumi	polírozást	kaptak.	 
	 										Az	ötszemélyes	Wartburg	45	lóerős”	–	olvasható	 

a	rövid	jellemzés	a	Népszava	1966.07.10-i	kiadásának	egyik	 
oldalán.	Akkor	még	senki	sem	gondolta,	hogy	a	posztszocialista	
országok	egyik	legnépszerűbb	modelljéről	van	szó,	amiből	1966	 
és	1988	között	1 125 190	darab	készült.	Berlin	alatt	természetesen	 
Kelet-Berlin,	a	Német	Demokratikus	Köztársaság	(NDK)	 
egykori	fővárosa	értendő,	ahol	rögtön	kétféle	felszereltségben	 
volt	megvásárolható	a	353-as	ötajtós	változata.	Az	alapfelszerelt- 
ségűt	csak	egyszerűen	Wartburg	Limousine-nak,	míg	 

A „kocka” Wartburgot a keleti blokk országaiban szinte mindenhol ismerték. A modell évtizedeken 
keresztül hozzátartozott az utcaképhez, szinte mindenkinek van róla egy-egy kellemes élménye.  

A 353-as egészen a rendszerváltásig bírta, utána viszont eljárt felette az idő, és nem sikerült 
érdemben modernizálni. Következzen a Wartburg 353-as története, egészen a kezdetektől! 
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a	gazdagabb	felszereltségűt	Limousine	de	
Luxe-nak	nevezte	a	gyártó.	 
	 Az	új	Wartburgokat	1966.	július	elsején	
kezdték	gyártani	az	Automobilwerk	Eisenach	
(AWE)	üzemében.	Ekkor	a	prototípus	már	túl	
volt	a	görögországi	sziklás	utakon,	valamint	 
a	hidegebb	éghajlatú	országok	közútjain	
történő	teszteléseken.	A	sorozatgyártás	
elindítása	fontos	pillanat	volt	a	keletnémet	
AWE	történetében,	hiszen	ekkor	ünnepelte	

70	éves	fennállását.	A	jeles	eseménynek	
sikeres	megkoronázása	volt	az	új	Wartburg	
szériagyártásának	elindítása,	de	igyekeztek	
megnyugtatni	a	közvéleményt,	hogy	az	előző	
generációs	Wartburgok	számára	még	sokáig	
fogják	gyártani	a	pótalkatrészeket.	Persze	
aligha	elképzelhető,	hogy	a	keletnémetek	ne	
néztek	volna	gyorsan	be	a	perselyükbe,	van-e	
pénz	az	újdonságra,	mivel	a	353-as	az	
előzőekhez	képest	jobb	fékekkel	valamint	
erősebb	szellőztető-	és	fűtőberendezésekkel	
rendelkezett.	Hajtásáról	45	lóerős,	három- 
hengeres,	kétütemű	motor	gondoskodott,	
amellyel	gyári	adatok	szerint	akár	 
130	kilométer/órával	is	lehetett	haladni.		

Türelmetlen olvasók 
A sorozatgyártás híre hamar eljutott hazánk-
ba	is,	ugyanis	már	1966.	július	17-én	 
a	következő	hirdetés	jelent	meg	a	Népsza- 
vában:	„Fiat	600	D,	28	ezer	kilométert	futott	
autó	0	kilométeres	Wartburgra	cserélhető.”	 
A	hazai	Autóközlekedési	Tudományos	Kutató	
Intézet	(ATUKI)	azonban	még	csak	bő	egy	
héttel	ezután	ismerkedhetett	meg	a	kelet-
német	újdonsággal,	hogy	megvizsgálják	 
a	353-as	motorikus	és	dinamikai	tulajdonsá-
gait.	„Jó	ideje	türelmetlen	hangú	telefonok,	
levelek	sürgették	már	nálunk	az	új	Wartburg	
bemutatását,	amelynek	ideje	most	érkezett	
el”	–	így	kezdődött	az	Autó-Motor	1966.	
augusztus	6-án	megjelent	cikke,	amelyben	
egy	oldalt	szántak	a	Wartburg	353-asnak.	 
A	cikk	szerint	a	bemutató	azért	késett	 
ennyit,	mert	a	gyár	sajtóosztályának	az	volt	 
a	határozott	kérése,	hogy	a	részletes	elemzést	
augusztus	elejére	időzítsék.	„És	bár	mun-
katársaink	korábban	látták	az	újdonságot	
—	sőt	a	prototípusok	fotóit	régóta	őrizzük	jól	
zárható	szekrényünkben	—	természetesen	
nem	vághattunk	a	közölt	dátum	elé”	–	hang- 
súlyozta	az	autós	lap	újságírója.	

Újdonság, meg nem is 
A	Wartburg	353-as,	amire	az	1000-res	
utódjaként	hivatkoztak,	több	szempontból	
úttörő	volt,	de	ennek	ellenére	a	jól	bevált	
egységekre	is	támaszkodtak	a	mérnökök	 
a	fejlesztése	során.	A	háromhengeres,	
egyliteres	motor	már	1962	óta	volt	alkalma-
zásban	az	eisenachi	üzemnél.	Megőrizték	 
az	elődmodell	vázszerkezetét,	a	kiskerekű,	
csavarrugós	futóművet,	a	gyárilag	fagyállóval	
töltött	hűtőt,	valamint	a	süllyesztett	oszlopú	
fogasléces	kormányt	is.	
	 Talán	túlzásnak	hangzik,	de	a	353-as	
majdnem	milliméternyi	eltérés	nélkül	örökölte	
az	1965-ig	gyártott	311-es	vázát	és	a	motor	
tekintetében	sem	volt	eltérés.	Megőrizték	
továbbá	a	négyajtós	kialakítást	is.	Ami	
újdonság	volt,	az	maga	a	karosszéria,	amely	
szögletesebb	és	magasabb	is	volt	a	311-esnél	
(közkeletű	nevén	az	1000-resnél):	elöl	és	
hátul	nagy	felületű	szélvédőket	alkalmaztak,	
de	az	ajtók	és	azok	ablakai	is	jóval	nagyobbak	
voltak.	A	szögletes	csomagtartó	is	sokkal	
több	csomagot	volt	képes	elnyelni.	A	fentebb	
említett	Limousine	felszereltség	mellett	a	De	
Luxe	valamivel	exkluzívabb	utaséri	kialakítást	
takart,	amelyben	elegáns	kárpitozás,	
tetszetősebb	keréktárcsa,	valamint	beépített	
rádió	is	volt.	Szintén	az	újdonságok	közé	
tartozott	a	fékerő-szabályozó	berendezés,	

1968-ban készült kép egy, a pécsi 
Ferencesek utcáján parkoló 

Wartburg 353-asról. 
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amely	elősegítette,	hogy	a	mellső	és	a	hátsó	
kerekek	fékhatása	változó	terhelésnél	is	
egyenletes,	szinte	optimális	legyen.	 
Mindamellett	új	porlasztót,	légszűrőt	és	
korszerű	előgyújtás-állítót	alkalmaztak.	
 A Wartburg 353-as karosszériájának 
borítására	rendkívül	könnyű	anyagokat	
használtak,	ennek	köszönhetően	az	autó	
alacsony	önsúllyal	(920	kg,	egyes	források	
szerint	910	kg)	rendelkezett,	terhelhetősége	
pedig	mindössze	400	kilogramm	volt.	 
A	kocsi	teljes	szélességében	nyitható,	 
1,60	méter	széles	és	525	literes	csomagtar-
tóval	rendelkezett,	ami	még	ma	is	jó	értéknek	
számít	egy	ötajtós	szedán	esetében.	Akkori-
ban	viszont	páratlan	volt,	hiszen	még	egy	
Opel	Kadettnek	is	„csak”	460	literes	csomag-
tere	volt.	Az	Autó-Motor	bemutató	cikke	
ugyan	árat	még	nem	közölt	az	újdonság- 

ról,	de	annyi	bizonyos,	hogy	ekkortájt	azok,	
akik	már	előjegyezték	magukat	a	Merkurnál	
a	Wartburgra,	azok	szinte	biztosan	új	
353-ashoz	juthattak	hozzá.

Wartburg a várban 
A	nagy	érdeklődés	még	mai	szemmel	is	
egészen	meglepőnek	tekinthető,	tekintve,	
hogy	a	hazai	sajtó	1966.	augusztus	16-ig	
nem	is	közölt	színes	képet	a	modellről.	Ekkor	
azonban	megjelent	a	Tükör	című	folyóirat	
száma,	amelyben	az	első	magyar	próbarend-
számú	(03-91)	példány	volt	látható	törtfehér	
színben,	krómkeretes	lámpákkal,	fedélzetén	
egy	mosolyogva	integető	szőkésbarna,	
filigrán	hölggyel.	A	budai	várban	készült	
felvételen	azonban	még	egy	olyan	353-ast	
örökítettek	meg,	amelyek	krómozott	
lökhárítóján	vékonyka	gumiütközők	voltak.	

Az	első	árak	1966.	december	06-án	
jelentek	meg	az	újdonságról	az	Autó-Motor-
ban.	Az	újság	szerint	a	Limousine	felszerelt-
ségű	353-asért	68	ezer	forintot,	míg	egy	
Limousine	de	Luxe-ért	74	ezer	forintot	kellett	
fizetni.	Csak	összehasonlításul:	ezzel	az	árral	
harmadannyival	kevesebbe	került,	mint	egy	
Fiat	2300-as,	vagy	mint	egy	Volga	M-21-es,	
de	még	a	Warszawa	203-asnál	is	olcsóbb	volt	
18	ezer	forinttal.	Érdekesség,	hogy	a	magyar	
szaklap	ekkor	már	50	lóerősnek	titulálta	 
a	Wartburg	353-as	motorját,	így	papíron	
erősebb	volt,	mint	egy	Renault	R10-es.	
Az	első	példányok	1966.	december	elején	

érkeztek	meg	a	Merkur	Személygépkocsi	
Értékesítő	Vállalat	csepeli	telephelyére	és	az	
NDK	kereskedelmi	kirendeltségének,	valamint	
a	Wartburg	vevőszolgálati	képviselőjének	
jelenlétében azon nyomban meg is 

WARTBURG 353

Idilli kép a Balaton-partról 1969-ből. A nyaralását töltő család éppen egy olyan Wartburggal rendelkezett,  
mint amilyen 1966-ban a Tükör című lapban is látható volt. 
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kezdődött	a	járművek	szétosztása	azoknak,	
akik	korábban	leadták	rá	a	megrendelésüket.	
A	modell	bemutatásának	évében	összesen	
1400	darab	353-as	érkezett	Magyarországra.	

Szívatós elindulás  
Rövid	időn	belül	tehát	nagyszámú	új	
Wartburg	353-as	tulajdonos	lett	hazánkban,	
aminek	egyenes	következménye,	hogy	ezt	
követően	szükség	volt	az	ő	edukálásukra.	
„Nem	közömbös	—	különösen	a	kétütemű	

motoroknál	—,	hogy	egy	kocsi	milyen	
üzemanyaggal	jár.	Az	új	Wartburgnál	tiszta	
szuperbenzinből	és	Arol	2-T-ből	álló	1:33	
arányú	keveréket	tanácsolunk.	Arra	pedig	
külön	felhívjuk	a	figyelmet,	hogy	a	tan-
koláshoz	szükséges	olajat	legalább	5	liternyi	
benzinben	oldjuk	fel,	és	gondosan	ügyeljünk	
a	jó	keveredésre.	A	kocsi	üzemanyagtar-
tályának	nagysága	különben	42,5	liter”	–	volt	
olvasható	az	Autó-Motor	1967.	január	27-i	
cikkében.	A	szakmai	lap	szerint	a	helyes	

motorindításhoz	szükség	volt	a	szívató	
kihúzására,	ezután	lehetett	csak	lenyomni	
a	kuplungpedált,	illetve	indítózni.	Figyelni	
kellett	viszont	arra,	hogy	az	indítás	
időtartama	ne	legyen	több	15	másodperc-
nél,	és	ha	ezalatt	sikertelennek	bizonyult	 
a	kísérlet,	akkor	legalább	ugyanennyi	
szünetet	kellett	tartani	a	második	próbál-
kozásig.	Amikor	a	motor	beindult,	akkor	
finoman	gázt	kellett	adni,	majd	vissza	
kellett	tolni	szívatót	a	helyére.	Érzékeny	

Wartburg 353-as parkol a budai várban, a Táncsics Mihály utcában. 
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jószág	volt	tehát	az	elsőkerék-hajtású	
Wartburg	353-as	és	indítása	különleges	
odafigyelést	igényelt.	Álló	helyzetben	
ugyanakkor	csak	30-60	másodpercig	
lehetett	melegíteni	a	motort,	de	ugyanezt	
mérsékelt	tempóval	haladva	akár	2-3	
kilométer	után	is	el	lehetett	érni.	Ennél	
gyorsabb	bemelegedést	a	hűtőredőny	
behúzása	eredményezett.	Nem	volt	
szabad	ugyanakkor	a	még	nem	bejáratott	

motorral	rendelkező	Wartburgokat	 
nagy	sebességgel	meredek	emelkedőnek	
engedni.	Az	első	500-1000	kilométerig	
célszerű	volt	megelégedni	a	motor	2/3-os	
teljesítményével.	Érdekesség,	hogy	akár	
kuplungolás	nélkül	is	lehetett	sebességet	
váltani	vele,	de	a	szakértők	általában	 
véve	ezt	nem	tanácsolták.	Ahogy	azt	 
sem,	hogy	valaki	a	kuplungon	pihentesse	
a	lábát.	

Wartburg Knight  
Figyelembe	véve,	hogy	Wartburg	vára	
létezett,	brit	elnevezése,	a	Wartburg	 
Knight	akár	úgy	is	lefordítható	volt,	 
hogy	a	Wartburg	vár	lovagja.	De	mi	 
köze	az	angol	nyelvhez	a	keletnémet	
autónak?	Csupán	annyi,	hogy	forgalmazását	
Nagy-Britanniában	is	megkezdték	1967-ben.	
Ezek	a	változatok	természetesen	jobbkor- 
mányos	kivitelben,	középső	botváltóval	és	

A 353-as egyre népszerűbbé vált a keleti blokk országaiban. Ezen az 1971-es képen egy lengyel rendszámú 
Wartburg látható a szentendrei Pap-szigeten lévő kempingben. Vagyis a Varsó-Szentendre távot is meg lehetett 

vele tenni. 
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Budapest, 1968.



10

műszálas	kárpitozású	ülésekkel	készültek.	 
A	jobbkormányos	változatokat	aztán	
nemcsak	Nagy-Britanniába,	hanem	Máltára,	
Ciprusra	és	Dél-Afrikába	exportálták.	 
	 Egy	évvel	később	a	Wartburg	bemutatta	 
a	Tourist	felszereltségű	kombiváltozatot,	amely	
hatalmas	hátsó	csomagtérajtóval	és	krómo-
zott	lökhárítóval	készült.	A	brit	piacon	ezt	is	
elkezdték	forgalmazni	és	a	szedánnal	együtt	
1976-ig	bezárólag	20	ezer	darabot	értkesítet-
tek.	A	kombiváltozatot	a	posztszovjet	térség	
országaiban	is	forgalmazták,	így	a	jöven-
dőbeli	autótulajdonosok	az	igényeikhez	
legjobban	passzoló	modell	mellett	tehették	
le	a	voksukat.	

Típusfrissítések   
1967-ben	a	353-as	új,	VEB	Berliner	Vergaser	
Fabrik	36	F	1—11	típusú	porlaszót	kapott.	 
A	36	mm	szívónyílás-átmérőjű	porlasztó	
előnye	sok	más	típussal	szemben	többek	
között	az	volt,	hogy	a	rendkívül	alacsony	
hőmérséklet	mellett	is	kifogástalan	indítást	
biztosított.	Szintén	ettől	az	évtől	kezdve	

hazánkba	is	elkezdték	úgy	szállítani	 
a	Wartburg	353-asokat,	hogy	megvolt	 
a	kocsiban	a	biztonsági	öv	előkészítés	
(Magyarországon	csak	1976-tól	kezdve	 
volt	kötelező	a	használata).	

 

Átadásra váró Wartburg 353-as személygépkocsik a Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalat telephelyén, 
1974-ben a csepeli szabadkikötőben. 

Olyan sokáig gyártották, hogy  
több generáció tagjainak ez  

a típus volt az AUTÓ  
nagybetűkkel.

NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS A „KOCKA” WARTBURG IRÁNT



1984-ben	a	modell	ráncfelvarráson	esett	át,	
amelynek	során	többek	között	szélesebb,	 
a	ködlámpát	is	magába	foglaló	fekete	
lökhárítót	és	műanyag	borítású	visszapillan-
tó	tükröket	kapott.	Ezzel	összhangban	
hűtőmaszkja	is	fekete	lett	és	a	lámpakere- 
tekről	is	eltűnt	a	króm.	A	következő	facelift	
már	ennél	jelentősebb	volt,	ugyanis	új,	
négyszögletű	elülső	és	hátsó	lámpákkal	
látták	el	a	353W-t,	emellett	a	hűtőmaszkját	
is	áttervezték.		
	 1988-ban	aztán	a	Wartburg	piacra	 
dobott	egy	korszerűsített	változatot,	amely	 
a	Wartburg	1.3	nevet	kapta.	A	modell	alváza	
és	karosszériája	lényegében	azonos	volt	az	
elődével,	azonban	az	elülső	és	a	hátsó	
lámpákat	ismét	korszerűsítették.	A	jármű	
orrán	lévő	fényszórókba	például	bekerült	 
az	irányjelző	és	ezt	a	megoldást	a	hátsó	
lámpáknál	is	alkalmazták.	Az	újdonság	
hajtásáról	már	a	Volkswagentől	licencelt	
négyütemű,	1272	köbcentiméteres,	58	ló- 
erős	motor	gondoskodott	és	a	műszerfalra	
szerelt	váltót	is	lecserélték	padlóváltóra.	

	 A	Wartburg	353-asnál	időről-időre	eljöttek	
olyan	hibák,	amelyek	ugyan	bosszantóak	
voltak,	de	ennek	ellenére	nem	befolyásolták	
érdemben	az	autó	üzemeltetését.	Ennek	
köszönhetően	a	353-as	üzemeltetési	
költségei	nem	haladták	meg	egy	motor-
kerékpárét.	Ettől	függetlenül	időnként	
hajlamos	volt	beázni,	de	az	első	szériák	után	
szükség	volt	az	elülső	felfüggesztés	kor-
szerűsítésére	is,	mivel	nagyobb	sebességnél	
a	kanyarban	könnyen	elveszthette	a	ta-
padását	az	autó.	Aki	valaha	utazott	 
Wartburggal,	az	sohasem	fogja	elfelejteni	
jellegzetes	pöfögő	hangját	és	kissé	igényte-
len	utasterét,	amelyet	a	legtöbben	úgy	
próbáltak	feldobni,	hogy	műszőr	borítások-
kal	fedték	le	a	műbőr	üléseket.	Mégis	aligha	
akad	olyan	rendszerváltás	előtt	született	
magyar,	akinek	ne	jutna	eszébe	valamilyen	
kedves	emlék	a	Wartburgról,	legyen	szó	egy	
vidéki	útról,	vagy	egy	balatoni	nyaralásról.	
	 Az	utolsó	Wartburg	1.3	1991-ben	gördült	
le	a	gyártósorról.	Ezt	követően	az	Opel	
vásárolta	meg	a	cég	eisenachi	gyárát.
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Történelmi kép: Wartburg 353W-t tolnak a Vasfüggöny leomlásakor az osztrák-magyar határátkelőn 1989. 
szeptember 10-én. 

Wartburg parkol a Tihanyi Apátság 
alatt, többek között egy Skoda 
100-as, valamint egy Moszkvics 
408-as társaságában 1974-ben. 

WARTBURG 353NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS A „KOCKA” WARTBURG IRÁNT



12

MŰSZAKI ADATOK

Méretek: 
Hossz: 4220 mm 
Szélesség: 1640 mm
Magasság: 1495 mm
Tengelytáv: 2450 mm
Tömeg: 920 kg 

Motor és hajtáslánc:
Kétütemű, soros elrendezésű háromhengeres orrmotor, 
keresztben beépítve
Hengerűrtartalom: 993 cm³ ill. 999 cm³
Teljesítmény: 45 LE és 50 LE
Furat: 73,5 mm
Löket: 78 mm 
Kompresszióviszony: 7,5:1
Hűtés: vízhűtéses 
Nyomaték: 98 Nm 3000 percenkénti fordulatszám mellett / 106 
Nm 3000 percenkénti fordulatszám mellett 
Sebességváltó: 5+1 sebességes, szinkronizált botváltó, 
minden fokozatnál szabadonfutóval 
Kuplung: T 10-12K száraz, egytárcsás tengelykapcsoló 
Porlasztó: VEB Vergaser Fabrik 36 F 1—11
Meghajtás: elsőkerék-hajtás 

Kormánymű:
Fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc 

Alváz:
Első felfüggesztés: McPherson rugóstag (1975-től) 
Hátsó felfüggesztés: független kerékfelfüggesztés, 
spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók
Fékrendszer: elöl tárcsafék, hátul dobfék 
Gumiabroncsok: 165 SR-13, 175/70 R13 vagy 185-SR 13
Üzemanyag-tartály: 42,5 l, később 48 l 

Elektromosság: 
Akkumulátor: 12 V ólom-savas akkumulátor, 38 Ah
Váltóáramú generátor: DC 12 V, 220 W, 1986-tól kezdődően: 
DC 12 V, 588 W 

Menettulajdonságok: 
Gyorsulás: 20 mp alatt 100 km/órás tempó 
Végsebesség: 130 km/óra (gyári), tesztek: 140-150 km/óra
Fordulókör: 5,1 méter, egyes források szerint 10,2 méter 
Kombinált fogyasztás: 9,9 l/100 km 

Wartburg 353
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
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ALKATRÉSZEK

A csavarok száma több lehet, mint amennyi szükséges a számban szereplő 
alkatrészek összeszereléséhez – a további csavarok tartalék alkatrészek.

A műanyag elemekbe tartozó csavarokat óvatosan, az első ellenállásig kell becsavarozni. A túl erős odacsavarozástól 
megsérülhet a menet vagy eltörhet a műanyag elem, ami miatt  az alkatrészeket nem lehet majd jól összeilleszteni.
 

 1A Hűtő díszrács
 1B Homlokfal belső része
 1C Homlokfal
 1D Hűtőzsalu
 1E A bal fényszóró kerete (L)
 1F A bal fényszóró búrája (L)
 1G A bal fényszóró foncsora (L) 
 1H A bal fényszóró foncsorának gumisapkája (L) 
 1I A jobb fényszóró kerete (R)
 1J A jobb fényszóró búrája (R)
 1K A jobb fényszóró foncsora (R)
 1L A jobb fényszóró foncsorának gumisapkája (R)
 1M Elülső rendszámtábla
 1N Bal első gumi lökhárítóbaba (L)
 1O Jobb első gumi lökhárítóbaba (R)
 1P Elülső lökhárító
  Csavarhúzó
 AM 2 x 4 mm-es csavarok: 9+1 db 
 BM 1.7 x 5 mm-es csavarok: 4+1 db
 AP 1.7 x 4 mm-es csavarok: 12+1 db
 CP 2 x 4 x 5 mm csavarok: 2+1 db
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1 Helyezd a díszrácsot (1A) a homlokfal belső felére (1C). Pattintsd össze  
a két alkatrészt.

3 A jobb fényszórókeretet (1I) helyezd a homlokfal (1C) jobb oldali 
nyílásába. Fordítsd meg az egészet, és a belső oldaláról helyezd be  

a jobb oldali fényszóró búráját (1J). Ügyelj a búrán található bemetszésekre, 
melyeknek illeszkedniük kell a fényszóró keretét (1I) rögzítő elemekhez.

5 A bal fényszóró keretét (1E) helyezd a homlokfal (1C) bal oldali 
nyílásába. Fordítsd meg az egészet, és a belső oldaláról helyezd  

be a bal oldali fényszóró búráját (1F).

2 Helyezd a hűtőzsalut (1D) a díszrácsra (1A) úgy, hogy a  rögzítőfuratok 
egybeessenek a homlokfal (1C) nyílásaival. Csavarozd össze a három 

elemet (BM) csavarokkal.

4 Illeszd a jobb fényszóró foncsorát (1K) a fényszóró keretére (1I). 
Ellenőrizd, hogy a belső rögzítőfurat magasabban legyen, mint a külső. 

Rögzítsd egymáshoz az alkatrészeket három (AP) csavarral.

6 Illeszd a bal fényszóró foncsorát (1G) a fényszóró keretére (1F). Ügyelj 
arra, hogy a belső furat magasabban legyen, mint a külső. Rögzítsd 

egymáshoz az alkatrészeket három (AP) csavarral.
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7 Illeszd a homlokfal belső részét (1B) a homlokfalra (1A) úgy, hogy  
a rögzítőfurataik egybeessenek. Az egészet csavarozd össze nyolc (AM) 

csavarral. Végül csavarj be négy (AP) csavart a fényszóróházakba, hogy 
véglegesen rögzítsd a fényszórókat, majd mindkét oldalon pattintsd  
be a fényszórók gumisapkáját (1H) és (1L).

9 Pattintsd be az elülső rendszámtábla (1M) csapocskáit a lökhárító (1P) 
rögzítőnyílásaiba, és erősen szorítsd össze. A csapocskákat az ábrán 

látható sorrendben kell bepattintani.

Így néznek ki az 1. lapszám  
útmutatója szerint összerakott  
alkatrészek.

8 Szereled fel az elülső lökhárítóra (1P) a bal oldali gumi lökhárítóbabát 
(1N) és a jobb oldali gumi lökhárítóbabát (1O). Az oldalak jelölései 

a lökhárítóbabák és a lökhárító belső oldalán is láthatók. Mindkét 
lökhárítóbabát egy-egy (CP) csavarral rögzítsd. Ügyelj a lökhárító  
megfelelő pozíciójára.



A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN

EGY FRANCIA –  
ROMÁN MINŐSÉGBEN
+ A MODELL TOVÁBBI 
RÉSZEI
motortérfedél, a motortérfedél  
első és második merevítőkerete,  
a kitámasztó rögzítője, kampó,  
jobb és bal oldali merevítőrúd,  
VEB embléma, rögzítőpecek, rugó, 
az ablakmosó folyadék fúvókája, 
csipesz


