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Montážní návod na prodloužení 

standardního plexi o spoiler VTA Vario 

touring 
 

1.) nalezení správné pozice pro umístění VTA:  
 

Protože dosedací plošky kloubků, které se dotýkají plexi mají 
úhel 30°, musíte najít správnou pozici na Vašem plexi. Pro 
tento účel si vyrobíte jednoduchou pomůcku z kartonu podle 
následujícího návodu : 
  

a) Vystřihněte trojúhelník z kusu kartonu o rozměrech 
přibližně  

b) Přiložte karton kolmo na Vaše plexi v místě, kam 
budete montovat štítek VTA.  

c) Označte si body dotyku kartonové šablony s Vaším 
plexi a změřte vzdálenost mezi těmito body, “B”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
Tato vzdálenost je rozestup mezi body uchycení štítku VTA a je nutná to pro výběr správného typu štítku.  
Pokud se naměřené vzdálenost shoduje s nějakou vzdáleností v přiložené tabulce, je nutné pro uchycení štítku 

vyvrtat do Vašeho plexi díry pro montáž.  

 

 

 

 

Způsob přiložení kartonu 

Pohled ze shora 
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Návod pro výběr správného typu deflektoru 
     

Naměřená rozteč "B" Typ VTA Barva Objednací číslo Celková délka štítu 

23 cm VTA 1 čiré 4025066101504 28 cm 

23 cm VTA 1 kouřové 4025066088102 28 cm 

25 cm VTA 2 čiré 4025066096145 33 cm 

25 cm VTA 2 kouřové 4025066088119 33 cm 

26 cm VTA 3 čiré 4025066097098 34 cm 

26 cm VTA 3 kouřové 4025066088096 34 cm 

22 cm VTA 4 čiré 4025066096152 30 cm 

22 cm VTA 4 kouřové 4025066088201 30 cm 

24 cm VTA 5 čiré 4025066096732 33 cm 

24 cm VTA 5 kouřové 4025066088126 33 cm 

26 cm VTA 6 čiré 4025066096886 34 cm 

26 cm VTA 6 kouřové 4025066089772 34 cm 

21 cm VTA 9 čiré 4025066097340 30 cm 

21 cm VTA 9 kouřové 4025066097357 30 cm 

25 cm VTA 11 čiré 4025066116508 31 cm 

25 cm VTA 11 kouřové 4025066116515 31 cm 

20 cm VTA 10 čiré 4025066101559 31 cm 

20 cm VTA 10 kouřové 4025066101696 31 cm 

29 cm VTA 12 čiré 4025066120222 38 cm 

29 cm VTA 12 kouřové 4025066120239 38 cm 

 

 

 

2.) Montáž štítku VTA.  
a) VTA štítek je přichycen na originální plexi čtyřmi šroubky a je třeba do originálního plexi vyvrtat 4 díry. 

Plocha kloubků VTA se musí dotýkat plochy originálního plexi celou plochou a výstupky na kloubku, 
kterými prochází šroubek musí projít skrze celé plexi.  

b) Nejdříve si označte si body doteku, tím že přiložíte VTA štítek na originální plexi.  

c) Nakreslete si dvě rovnoběžné sestupné linky asi 6 cm dlouhé v místě doteku štítku VTA s originálním 
plexi. Předtím, než začnete vrtat díry pro uchycení štítku, přelepte originální plexi průhlednou 
lepenkou v místě nakreslených linek, aby jste předešli poškození Vašeho plexi.  

d) Nyní vyvrtejte dvě díry o průměru 6.2 mm na každé straně. Díry vyvrtejte na nakreslené lince 15 and 
55 mm od vrchní hrany plexi.  

e) Připevněte VTA štítek a pevně ho přišroubujte.  

 


