
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Ford Ranger 2012+

Ford Ranger 2012+ med or ig inal  f lakbåge

Montera

skenorna i  behål laren. De hakas i  och träs f ram-
åt.  Skruva sedan fast skenan med krysskruven . 
Passa även på at t  täta den rejäla gl ipan i  f råmre 
hörnen med lämpl ig fogmassa.

Mät ut hål

för  dränageslangarna. Måtta på cirka 265mm från 
sidan. Höjden skal l  vara sådan at t  s langen ej  böjs 
för  kraf t igt  (ca:  300mm från rel ingens ovankant) . 
Borra genomgående i  bägge skikt  med 8mm borr. 
KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!

Borra

sedan bägge detal jerna separat  med konborr 
r iktat  något nedåt.KOLLA NOGA ATT INGET 
BAKOM SKADAS!!

Lyft  i

Behål laren och posi t ionera.  Baklämmen styr helt 
och hållet placerinen i  längsled .OBS! Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens mon-

ter ingsanvisning!

Klistra

på medföl jande foam tätning för at t  kompensera 
höjdski l lnaden t i l l  f rämre rel ingen.



Tvingarna

monteras genom att  föra upp ledade stycket. 
Sedan skjuts de ihop i  längsled. Tvingarna skal l 
s i t ta precis bredvis breddschimsen som ovan.

När al l t  är justerat

och rul lar  smidigt  så monteras täcklocket.

Sätt dit  

ändan på dragstroppen. Finns f lakinsats så an-
vänd lämpl igen någon bef int l ig skruv.

KLART!

Kontrollera
spelet  i  s id led v id bakre delen i  låsr ibban i  stängt 
läge. Spelet  skal l  vara runt 5mm. Om det är 
större f inns r isk at t  låsningen ej  fungerar korrekt . 
Lossa tv ingarna och justera breddschimsen om 
nödvändigt .  Bakre schimset är oftast ”lagon” 
när en ”ri l la” syns från ovan.

OBS! VIKTIGT MOMENT!

Trä 
på t i l lbehör på rel ingens prof i l  f ramifrån i  fö l jande 
ordning:
a.  Tvinghål lare (hamnar senare bak)
b.  2*Distans ”puck” hål lare
c.  Tvinghål l lare (hamnar senare f ram)
OBS! Prof i len är sådan at t  det  endast går at t 
vända detal jerna åt  et t  ( rät t )  hål l .  ”Böj”  sedan in 
rel ingen och släpp ner den igen.



Modellspecif ikt  innehåll:

M8*18 Insex                                 4
M8*25 Insex låg skal le   8
M8 Br icka                                       12
M8 Fjäder                                     4
Bussning Alu Yd22 Id10 L9,5  8
TR5109FB Rel ing   par
TR5109FB Adapterplat tor  HF,VF,HB,VB

Demontera

f lakbågen från fordonet.  Passa elkontakten! De-
montera även fästen från f lakbåge.

Skär t i l l

or ig inal  p lastmel lanläggen. ”k jo len” skal l  a l l tså 
bort  så de kan monteras plant.

Montera
de ol ika plat torna på deras posi t ioner.  Al la fyra är 
ol ika.
1.  Glöm ej  a lu distanser el ler  br icka under lågpro-
f i l  insex skruvar
2.  Tag t i l l  ”mån” på bromsledning. KLÄM EJ SÖN-
DER kabel
3.Drag ej  åt  ännu.

Mät in

och justera plat torna så nära som möj l igt  nedan 
mått :
Bredd:1493mm
Längd:631mm
Lägg en rätskiva och kontrol lera at t  p lat torna 
är plana. Om inte så skär t i l l  p lastmel lanläggen 
något mer.  DRAG ÅT.

Ford Ranger 2012+ med Original  Flakbåge

Montera

nu fast  enheten med M8 insex, M8 br icka samt 
f jäderbr icka.

Lyft

på rol l toppen och hål l  kol l  på. . . .

Ställ  på 
f lakbågen på rol l toppen när rel ingarna monterats-
genom att  ” t rä in”  kabelstam från sidan i  f rämre 
sl i ts.

Bromsledare

kopplas nu ihop igen och trä upp under rel ing. 
Var aktsam!
Fortsät t  sedan montaget enl igt  anvisning utan 
f lakbåge. Tänk på at t  monter ingen av tv ingarna 
och schims kan vara något stökigare och man 
får ”böja” rel ingarna någor hårdare för  at t  få ner 
tv ingar. . .


