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2 55 81 855

Saab 9-5 M02-

1 Bumpermantel (apart te bestellen)
2 Blok piepschuim
3 Onderste grille, buitenste
4 Onderste grille, binnenste
5 Onderste gril, links
6 Onderste grille, rechts
7 Mistlamp L
8 Mistlamp R
9 Bout (6 st.)

10 Clipmoer (6 st.)
11 Bedrading
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55 81 855 3

Saab 9-5 M02-

Het oppervlak van de bumpermantel is behandeld
met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te
worden.
Lak de bumpermantel in dezelfde kleur als de
carrosserie. Zie “Lakvoorschriften voor gegronde PP/
EPDM-kunststof” verderop in deze montagerichtlijn.

1 Open de motorkap.
2 Breng de auto tot op een passende werkhoogte

omhoog.
3  Demonteer de middengrille door:

A deze iets op te tillen zodat de onderkant
loskomt;

B deze naar schuin voren toe omlaag te trek-
ken zodat de verende clips loskomen.

4 Demonteer de zijgrilles vanaf de achterzijde
door de onderste clips dusdanig ver omhoog te
buigen dat ze loskomen. Til de zijgrilles van de
auto.

5 Demonteer de accukap.
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4 55 81 855

Saab 9-5 M02-

6 Haal de richtingaanwijzerlamp los door de klik-
sluiting omlaag te duwen. Koppel de connector
los en demonteer de richtingaanwijzers.

7 Demonteer het beschermdeksel van de gloei-
lamp om het demonteren te vergemakkelijken.
Demonteer de bouten en haal de clip los die op
het voorspatbord zit. 
Til de koplamp iets op om meer ruimte te maken
om de connector van de lamp los te koppelen.
Koppel de connector los en til de koplamp van
de auto af.
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7

7

6

7
7

7

6

7



55 81 855 5

Saab 9-5 M02-

8 Demonteer de bouten waarmee de bumper-
mantel op de bumperbalk vastzit.

9 Demonteer de sproeikop met het dekplaatje
door de clip aan weerszijden in te duwen met
twee kleine schroevendraaiers. Duw de clip
omlaag zodat deze loskomt en u de sproeikop
kunt demonteren. Breng de clip daarna weer op
de sproeikop aan.

N.B.
Controleer of de clip goed vastzit. Gebruik een
nieuwe clip als de werking te wensen overlaat.
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6 55 81 855

Saab 9-5 M02-

10 Demonteer de bouten waarmee de bumper-
mantel aan de binnenspatborden vastzit.

11 Demonteer de bouten van de spoilerplaat. Buig
het onderste gedeelte van de bumpermantel
omlaag en demonteer de spoilerplaat. 

12 Koppel de connector van de temperatuursensor
los en demonteer de temperatuursensor.
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55 81 855 7

Saab 9-5 M02-

13 Demonteer de clips.
14 Koppel de verbinder voor de temperatuursensor

en eventuele mistlampen los.
15 Maak aan weerszijden van de bumper eerst

de buitenste hoekstukken los, zodat ze van het
buiten- en binnenspatbord loskomen.

16 Trek de bumper vanaf de zijkant naar buiten
toe en trek de 6 lippen voorzichtig uit de
bevestigingen.

17 Ontdoe de groef voor de bevestiging van de
bumper onder aan de voorkant van het voor-
spatbord van vuil.

18 Demonteer de voorste kentekenplaat met een
eventuele houder. U moet de kentekenplaat op
de nieuwe bumpermantel overzetten.

19 Leg de nieuwe bumpermantel met de binnenkant
omhoog op een schone en vlakke ondergrond
om krassen te voorkomen.
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8 55 81 855

Saab 9-5 M02-

20 Monteer het nieuwe blok piepschuim en richt de
hartlijnen ervan ten opzichte van het hart van de
bumpermantel.

21 Monteer de onderste grille (twee delen). Begin
met het buitenste gedeelte. Controleer of alle
haken correct zijn aangebracht.

22 Monteer de grille-onderdelen bij de uitsparingen
voor de mistlampen.

23 Breng de clipmoeren voor de mistlampen aan.
24 Monteer de mistlampen.
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55 81 855 9

Saab 9-5 M02-

25 Breng de bedrading op de bumper aan met de
witte merkjes bij de bevestigingen aan de onder-
kant van de mistlampen en met de grote
connector van de bedrading aan de rechterkant
van de auto.

26 Sluit de mistlampen en de temperatuursensor
aan.

27 Monteer de temperatuursensor.
28 Duw de bedrading in de groef vast.

E980A455
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10 55 81 855

Saab 9-5 M02-

29 Controleer de 4 lippen van de bumperbalk op
eventuele schade of verbuiging.

30 Til de bumper omhoog en pas de lippen van de
bumper in de bevestigingen in. 

31 Monteer de bumper over het binnenspatbord
heen. Duw de clips in de bevestigingen. 

32 Monteer de bevestigingsbouten voor de bumper-
mantel in de bumperbalk. 
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Saab 9-5 M02-

33 Monteer de bouten waarmee de bumper op het
binnenspatbord vastzit.

34 Haal de connector voor de temperatuursensor
en de mistlampen voor het luchtfilter langs
omhoog. Sluit de connector aan.
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Saab 9-5 M02-

35 Auto met chassisnummer tot en met
33027678: Pas de spoilerplaat aan.

36 Monteer de spoilerplaat door deze tegen
de bumpermantel aan te duwen. Monteer de
bouten. 

E980A458
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Saab 9-5 M02-

37 Controleer de borgende werking van de clip op
de sproeikop. Haal de sproeikop met dekplaatje
door het gat en trek de telescopische cilinder
naar buiten toe. Duw de sproeikop en de tele-
scopische cilinder op elkaar vast. Controleer of
de clip goed vastzit.

38 Spuit “Kontakt 61” op de aansluitpennen en sluit
de connector van de koplamp aan. Kantel de
koplamp naar binnen toe in de richting van de
bevestiging. Duw de clip op het voorspatbord
vast. Monteer de bouten waarmee de koplamp
vastzit. Monteer het beschermdeksel van de
gloeilamp.
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14 55 81 855

Saab 9-5 M02-

39 Duw de connector van de richtingaanwijzers
terug en sluit de connector aan. Breng de rich-
tingaanwijzers dusdanig aan dat de drie pas-
pennen in de juiste positie komen te zitten. Duw
de richtingaanwijzers vast. Controleer of de
borgclip goed vastzit.

40 Monteer de accukap.
41 Monteer de clips op de bumpermantel.
42 Breng de bovenste grille-onderdelen aan. Mon-

teer de grilles door ze in de juiste positie naar
binnen te duwen.

43 Monteer de kentekenplaat met een eventuele
houder.

44 Sluit de motorkap en controleer de pasvorm.
45 Controleer de koplampafstelling en stel deze zo

nodig bij.

E980A460
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Saab 9-5 M02-

“Lakvoorschriften voor gegronde PP/
EPDM-kunststof”
• Tijdens het lakken moet u de drempelverbreders

dusdanig aanbrengen dat ze niet vervormd
kunnen raken.

• Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan
+40 °C (104 °F).

• De drempelverbreders zijn bij aanlevering door
de leverancier met primer voorbehandeld.

• Draag schone werkhandschoenen bij het hante-
ren van de drempelverbreders.

Droogtijd
70 minuten bij 40 °C (104 °F)

Voorbereidingen

• Schuur de met primer behandelde vlakken zorg-
vuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200
of 800.


