
Suzuki Wagon R+ hátfali ajtózár hiba 
 

 
 
Egy apró, de annál bosszantóbb hibát tapasztaltam az elmúlt télen az autó hátfali, úgyis  
mondhatnánk ötödik ajtajának zárjával kapcsolatban. A problémát csak télen tapasztaltam, de  
azt is akkor, amikor olyan 0 fok körüli volt a hőmérséklet. Abból állt a hiba, hogy amikor a  
központi zár kinyitotta az ajtókat, a hátfali ajtó csak részlegesen nyílt. Tehát kinyílt egy  
résnyire, aztán onnan sehova. Visszacsaptam az ajtót, majd újabb zárás-nyitás után ki tudtam  
nyitni. Ahogy telt az idő, most már odáig jutott a dolog, hogy többszöri nyitás-zárás után sem  
nyílt az ajtó, csak kulccsal tudtam nyitni. Sőt, már bezárni sem lehetett, csak kulccsal.  
Természetesen ez így nem maradhatott, ezért a tettek mezejére léptem. A múlt nyáron a zár  
elektromos részét már átnéztem, ott mindent rendben lévőnek találtam. A zármotor rendben  
működik, a fogaskerekek épek. Ennek ellenére egy kis kenést adtam neki, hogy kisebb legyen  
a kopás. Azonban ahogy eljött az idei tél, a probléma újból előjött. Azt tudtam, hogy ott hiba  
nem lehet. A mozgató rudazatokat levéve szépen mozgott a zármotor. Az egyik weboldalon  
felvetette valaki, hogy nem is ott van a hiba, hanem magánál a zárszerkezetnél, a mechanika  
szorul egy kicsit. Nyílván a kenetlenség miatt. Hiába volt a gyárban megkenve, azért 9 év  
nagy idő. Most vettem a fáradtságot és kiszereltem a zárat, hogy tüzetesebben szemügyre  
vegyem. Ezekből az alkatrészekből áll: 
 

 
 
Az alkatrészeket azért számoztam meg, mert ezekre a számokra fogok hivatkozni a leírásban.  
A fenti képen már szétszedett állapotban látható. A kiszerelésről még néhány szóban.   
Vegyük le a hátfali ajtó burkolatát. Négy csavar és jónéhány bepattanó tüske rögzíti. Ha  
levettük a borítást, láthatóvá válik a zárszerkezet. 



 
 
A két mozgató rudazatból óvatosan akasszuk ki a kis műanyag biztosítót, majd hajtsuk félre.  
Ezután a rudazat kiakasztható a helyéről. Vegyük le mindkettőt. Ezután 10-es kulccsal vegyük  
le a két anyát, ami az egész zárszerkezetet rögzíti az ajtóra. Kicsit ügyeskedni kell, hogy a  
nagyobb rudazatot mozgató kis billenő alkatrészt is ki tudjuk húzni a nyíláson. Óvatosan  
végezzük azt a munkát, nehogy megsértsük az ajtó fejtését.   
Miután kezünkben a zár, bevonulhatunk melegebb helyiségbe, nem kell a garázsban  
fagyoskodni. ☺   
Szedjük szét. Némi óvatosság ide is kell, mert szerezhetünk szép kis meglepetést. Először is a  
8-as számmal jelzett kis biztosító tüskét távolítsuk el, vigyázva nehogy sérüljön. Ha ez  
megvan, akkor a 6-os számú alkatrész magától kijön a helyéről. Ezeket tegyük félre, majd  
csak az összeszerelés legvégén kellenek újra.   
Következő lépés az 5-ös számú alkatrész eltávolítása. Ehhez kell két kisebb csavarhúzó. Ha  
jól megnézzük, akkor látjuk, hogy a ház (7-es alkatrész) oldalán van két kis beakadó fül, ezek  
tartják helyén az 5-ös alkatrészt. Ezt a két kis fület kell megemelni a két kis csavarhúzóval.  
Bármi mást is alkalmazhatunk, a lényeg, oda dugjunk be valamit mindkét oldalon, hogy a kis  
kampó ne akadályozza az 5-ös alkatrész elmozdulását. Ha kibiztosítottuk, akkor felülről  
nagyon óvatosan két kis hegyes eszközzel egy picit fordítsunk ezen a kis alkatrészen.  
Egyelőre csak annyit, hogy alácsússzon a két kis kampónak. Ha idáig eljutottunk, akkor a két  
fület megemelő segédeszközt eltávolíthatjuk, azok már nem kellenek.   
Na most következik az, amire nagyon oda kell figyelni. Az első ábrán láthatjuk, hogy van egy  
3-as számmal jelzett nagy rugó is a szerkezetben. Ez a rugó most össze van nyomva a  
zárszerkezetben. Az 5-ös alkatrészt óvatosan fordítsuk tovább, de nagyon vigyázzunk, mert  
mikor teljesen elfordítottuk, a rugó ki fogja rúgni az 5-ös és 4-es alkatrészt, valamint ő maga  
is ugrásra készen áll. Nekem kiugrott, de szerencsére nem kellett keresgélnem őket, az  
asztalon landoltak. Mikor ez megvan, akkor a következő látvány tárul elénk: 
 



 
 
Ekkor már a házból a kiálló fehér alkatrész a zárbetéttel együtt hátrafelé kicsúsztatható. Ekkor  
minden alkatrész ellőttünk van kiterítve. Most a következőkre lesz szükségünk: 
 

 
 



Ezeket az alkatrészeket a képen látható módon zsírozzuk be. Természetesen előtte a régi  
kenőanyagot töröljük le. A 4-es és 5-ös alkatrésznek is csak az egyik oldalát zsírozzuk be. A  
4-es adja magát, neki a felső részét, az 5-ösnél pedig ha megnézzük, akkor látjuk, hogy hol  
van kopásnyom. Na azt az oldalát kenjük be. Egyébként nincs jelentősége, mert egyforma  
mindkét oldala, de én szeretem úgy visszarakni a dolgokat, ahogy eredetileg voltak.   
Ha idáig megvagyunk, akkor jöhet az összeszerelés. Értelemszerűen a szétszereléshez képest  
fordított sorrendben. Tegyük vissza a házba (7) a zárbetétet (1), majd erre jön a fehér (2)  
alkatrész. Nos, azt kétféleképpen lehet rátenni, de nem mindegy hogy. Ha úgy tartjuk a házat  
ahogy az ajtóra van szerelve, akkor a 2-es alkatrészt úgy tegyük rá, hogy az egyik oldalán  
lévő kis négyszögletes kitüremkedés fölfelé álljon. Tulajdonképpen ekkor a hengeres rúd  
végén a felső részen van a túlnyúló rész. (lásd kettővel korábbi kép) A 2-es alkatrészre jön a  
3-as rugó, majd a 4-es alkatrész. Itt figyeljünk arra, hogy a 2-es alkatrész bütyke  
belepasszoljon a 4-es alkatrész vájatába. 
 

 
 
Most jön a dolog érdekesebbik és talán legnehezebb része. Erre az összeállításra jön az 5-ös  
alkatrész. Először is a 4-es alkatrész kis kiálló fülét átbújtatjuk az 5-ös furatán. Na akkor most  
kell az egészet lenyomni úgy, hogy az 5-ös alkatrész két kis füle a ház (7) megfelelő résébe  
kerüljön. Nem csak lenyomni kell, hanem egy kicsit el is fordítani. Oldalról jól látható a  
házon, hogy mennyire van elfordulva az alkatrész. Javaslom először nem teljesen elfordítani.  
Ha ez megvan, akkor a 4-es alkatrész fülének mozgatásával ellenőrizzük le mennyire könnyen  
fordul. Ha jónak ítéljük, akkor fordítsuk el teljesen, hogy a két kis kampó beakadjon, ezzel  
biztosítva van az 5-ös alkatrész elfordulás és a rugó általi kilökés ellen. Sajnos én ezt  
elfelejtettem, úgyhogy újból vehettem le a burkolatot és a helyére fordítottam.   
Egy javaslat. Ne használjunk zsírsprayt. Én először ezzel próbálkoztam, gondoltam  
megúszom a szétszerelést. Sajnos nem vezetett eredményre, szét kellett szednem. Sima  
kenőzsírt használtam. Észrevehetően könnyebb mozgatni a kis fület mintha zsírsprayvel  
kentem volna. Szétszerelés után is próbálkoztam ezzel a kenőanyaggal, de nem voltam  
elégedett. Próbából beszereltem a házat az ajtóra és teszteltem, de nem volt jó. Ha sikerült a 
rugót lenyomni és az 5-ös alkatrészt is teljesen elfordítani, akkor ezt kapjuk eredményül: 



 
 
Ezután jöhet a 6-os és 8-as alkatrész beszerelése.   
 

 
 
Ha mindezzel végeztünk, akkor szereljük vissza az ajtónyitót. Húzzuk meg a két anyacsavart, 



tegyük helyükre a két rudazatot, majd biztosítsuk a kis fehér bigyók bepattintásával. Tegyük 
fel a burkolatot, először pattintsuk a helyükre a rögzítőket, majd csavarjuk vissza a négy darab  
csavart. 
 
 
 

Frissítés 
 
A fenti írás létrehozásakor még azt gondoltam, a zsírzás megoldja a problémámat. Nos, ez 
nem lett így. Annyiban javult a helyzet, hogy a második nyitásra már nyílt a zár, de ezzel nem 
voltam elégedett. Így aztán nem maradt más, mint újra szétszedni. A kenés ellenére továbbra 
is elég nagy erőkifejtés kell az elmozdításhoz. Ezt nem mindig tudja a motor megtenni. Új 
ötletre volt szükség. Először a 4-es és 5-ös alkatrész közötti súrlódás csökkentésében láttam a 
megoldást. Hozzá is fogtam a kivitelezéshez. A célom az lett volna, hogy a két fém közé apró 
golyókat rakok, megfelelően megoldva, hogy ne tudjanak kipotyogni, illetve ne akadjanak el 
valahol. Sajnos nem, vagy csak nagyon nehezen lett volna kivitelezhető. De nem is itt volt az 
alapvető probléma. Az 1-es és 2-es alkatrészek egymáson elcsúszó felületei tapadtak nagyon 
egymáshoz a kenés ellenére is. A felületük tiszták és egyenletesek, nem ezzel van a baj. Mint 
látjuk, az 1-es alkatrésznek a pereme nincs teljesen körbe. A 2-esnek pedig igen. Alaposabban 
szemügyre véve jól lehetett látni, hogy a 2-es alkatrész csúszó talpa nem egyenletes. Az 
egymáson való elcsúszás miatt némi kopás látszik rajta, tehát az alsó széle nem egyenletes. Ez 
pedig a kenés ellenére is nehezíti az elfordulást. De erre is van megoldás. Íme: 
 

 
 
A lényeg, a súrlódás csökkentése. Erre pedig igen jó módszer a fenti megoldás. Tehát a fehér 
alkatrészbe egy 6-os csavarból levágtam egy akkora darabot, hogy utána a 6,3 mm átmérőjű 
golyót berakva majd az 1-es és a 2-es alkatrészt összeillesztve 1-2 tized milliméter legyen a 
távolság közöttük. Így az elfordulás a golyón történik és nem kell egymáson elcsúsznia az 1-
es és 2-es alkatrésznek. Ezzel nagymértékben sikerült csökkenteni a súrlódást. Azért célszerű 



e két alkatrész korábbi egymással érintkező felületeit is megkenni, mivel mozgás közben egy 
picit összeérhetnek. Akkor viszont minél kisebb legyen az elmozdulási ellenállás. Így 
összeraktam a zárszerkezetet és visszaszereltem a járműbe.  
Tesztelés: Beszerelés után másnap reggel nyitási, zárási próba. Tökéletesen működik. Délben 
újabb nyitás-zárás, tökéletesen működik. Este újabb nyitás-zárás. No, itt volt egy kis baki, de 
nem biztos, hogy a zár hibája. Kinyílt rendben, de az ajtó visszacsukásakor nem csaptam be 
eléggé az ajtót. Magyarán a zár nem kattant be teljesen. Na ekkor viszont hiába nyomtam a 
gombot, az ajtót nem tudtam kinyitni, tulajdonképpen zárva volt. Újabb zárás-nyitás és 
működött. Ez utóbbi átalakítás nélkül a bezsírzott szerkezettel végzett tesztek kivétel nélkül 
úgy végződtek, hogy nem nyílt ki az ajtó. Benyomtam a gombot, de csak résnyire tudtam 
nyitni. Mindezt beszerelés után 2-3 órával. Akkor csináltam pár nyitást-zárást, akkor 
hibátlanul működött. Pár órával későbbi próbánál ugyanezzel a hibával találkoztam.  
Most tehát úgy néz ki, hogy jól működik. 
 


