Mercedes-Benz W126 (II seeria, 1985-1991)
ukse- ja karbiliistude eemaldamine

Tagumise poritiiva külge kinnituvate liistude eemaldamine on ilmselt kõige lihtsam, aga siin on ikkagi oht painutada liistu
ülaservas olevat kroomriba, kui ülemise kinnituse osas liigselt jõudu rakendada.

2. Tagumise poritiiva külge käivad liistud
kinnituvad ülaservast alt üles suunatud
metallklambriga plekiserva taha. Selleks, et
metall ei puutuks vastu metalli, on avades
spetsiaalsed plastikust kandilised rõngad, mis
katavad auto plekiserva ka seestpoolt vajalikus
suunas piisavalt palju. Selle kinnituse lahti
võtmiseks tõmba liistu alumist otsa enda suunas
ning keera metallklamber plekiserva tagant
välja.

1. Selliste tõmmatavate tüüblitega on kõik
liistud alt kinnitatud. Tõmba see esimesena
lahti.

Kõik ukseliistud kinnituvad ülalt ühte moodi kroomliistu küljes olevate klambritega.
Auto suhtes kõige tagumine
kinnitus on kroomliistu külge käiv
kruvi, mida hoiab ukse küljes kinni
plastikust mutter, millele pääseb
peenikese padrunvõtmega ligi ukse
siseküljelt uksetihendit pisut lahti
tõmmates.
Keskmised kinnitused igal
ukseliistul on lihtsalt endapoole
väljatõmmatavad plastiktüüblid.

Auto suhtes kõige esimene klamber on metallist
vedrukonks, mis kinnitub auto ettesuunas plekiserva taha.
Selleks, et metall ei puutuks metalli, on uksel klambriava
ümbritsetud plastikust neljakandilise rõngaga, mille üks
serv ulatub vajalikus suunas piisavalt uksepleki siseküljele,
et ära hoida metallklambri ja uksepleki kontakt. Pilt on
eksitav, sest kui metallklamber on kroomliistu küljes, et saa
kroomliistu plastikosa avast läbi panna ega ära võtta.
Paigaldamiseks pannakse metallklamber oma kohale
plastikliistu avasse ja libistatakse kroomliist metallklambri
külge.

Ukseliistud kinnituvad kõik põhimõtteliselt ühte moodi ja seega käivad ka küljest ära sama moodi.
1. Esmalt keera peenikese padrunvõtmega seestpoolt lahti uksetihendi alla peidetud liistu kinnitusmutter. Mutter asub kõigil
liistudel auto kõige tagumises ülemises nurgas. Et kruvi ei puutuks metalli, on uksepleki serv kaetud spetsiaalse plastikrõngaga.
Mutri alla käib veel lisaks plastiktihend. Ära unusta mõlemat tagasi panna.

3. Lõpuks eemalda liistu ülemine serv
enda poole tõmmates alustades ukse
tagant otsast, sest kõige esimene ülarea
kinnitus ei tule välja lihtsalt enda poole
tõmmates, vaid liistu tahapoole lükates
ja natuke tagant enda poole välja
keerates (vt eelmist slaidi).

Lihtsalt infoks, et
alumise tüüblirea
viimase tüübli vastus
on kõigil ustel mingil
põhjusel kandiline,
aga see ei muuda
tema funktsiooni.

2. Liistu alumine serv, nagu eelnevalt öeldud, on kinni lihtsalt endasuunas tõmmatavate tüüblitega. Tõmba liistu alumist osa
jõudu ühtlaselt hajutades enda suunas, et tüüblid lahti tuleksid. Need ukse külge kinnituvad tüüblivastused pead ilmselt tervele
autole uued ostma, sest ukse seest neid tervelt kätte saada on väga keeruline. Õnneks on nad väga odavad.

Selleks, et metallklambrid ei puudutaks paigaldatuna plekki,
käivad poritiivale avadesse plastikust rõngad, mis katavad
seestpoolt vajalikus suunas plekiserva ja ei lase klambril
poritiivaga kontakti sattuda. Pildil on ainult üks neist rõngastest
paigaldatud.
2. Liistu ülemist serva hoiab 3
ülespoole plekiserva taha
kinnituvat metallklambrit. Nende
eemaldamiseks on tarvis lihtsalt
plastikliistu alumist serva enda
poole ja üles keerata, et klambrid
poritiivas olevatest avadest välja
tuleksid.

1. Esimesele poritiivale kinnituvate
liistude eemaldamiseks tuleb need
sarnaselt kõigile teistele alt servast
lahti tõmmata

2. Karbiliistud kinnituvad ülevalt lihtsalt enda poole välja tõmmatavate tüüblitega. Mõni neist läheb võib-olla lahti võttes katki.
Kui oled põhja alt liistu hoidvad kruvid lahti keeranud, võid need tüüblid välja tõmmata.

1. Alt kinnituvad karbiliistud auto küljekarpidel põhja all
ülessuunaliste plekikruvidega. Muidugi on seal kruvide jaoks
spetsiaalsed plastiktüüblid, et vältida kruvi kontakti plekiga.

