
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Nissan Navara 2012+

Nissan Navara 2012+ med Misutonida f lakbåge

0.1 Montera*

Flakbågens fäst järn med or ig inal  skruvarna.

Gäller bi l  med lastförskjutningsskydd.

0.2 Montera*
Gäller endast bi l  med lastförskjutningsskydd.

Främre f lakbåge röret .  Justera i  höjdleds. Ca: 
5mm under översta höjdläge brukar bl i  lagom.
Drag åt .

1. Haka i

Rel ingarna i  behål laren. Gör detta genom att 
först  t rä i  duken i  re l ingen på rät t  posi t ion.  Sedan 
skjuts rel ingen framåt i  en ”bajonett”  rörelse.
Glöm ej fästskruven.

OBS! Enkelt  men mycket viktigt moment.

2b. Montera*

Bakre f lakbåge rören med M10 bul t  under re-
l ingarna. Glöm ej  p last  br ickan mel lan f lakbågen 
och rel ing.  På bi l  utan last förskjutningsskydd så 
monteas både främre och bakre f lakbåge rören. 
Montera aluminium klammer som hål ler  ihop det 
f rämre och det bakre röret .

OBS! Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens mon-

ter ingsanvisning!

2. Lyft  i

Behål laren och posi t ionera.  Det är baklämmen 
som styr  montaget.  Lämmen skal l  a l l tså kunna 
stängas enkel t  samtidigt  som rol l toppens l is t  tätar 
mot aluminiumet.  Modif iera eventuel l  bakläms-
plast  ef ter  re l ingen.

Material l ista

TR5081MSU   1st
M10*35 Försänkt  2st
M10*35    2st
M10 Br icka   2st
TRKRLSSUK6MODPLATE V/H 2st

*  Gäl ler  montage med f lakbåge



TRUCKER

4. Montera

Dräner ingsslangar.  De kopplas enkel t  in med 
”snäpp” fäste under behål laren. De leds sedan ut 
v ia BEFINTLIGA gummigenomför ingar.  Genomför-
ingarna si t ter  30mm ovanför lastsäkr ingsskenan i 
f lakets golv på samma c-c mått .

6. Montera 

Täcklocket. 

7. Sätt  dit  

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

KLART!

5. Täta 

Glipan framme mel lan rel ing och gavlarna på last-
förskjutningsskyddet.  Använd masker ingstejp för 
at t  få en snygg kant!

Gäller bi l  med lastförskjutningsskydd.

3. Skruva 

Fast tv ingarna samtidigt  som ni  t rycker ned re-
l ingen så at t  det  b l i r  tät t .

!MYCKET VIKTIGT!
kontrol lera spelet  i  s id led v id bakre delen i 
låsr ibban i  stängt läge. Spelet skall  vara runt 
5mm.  Om det är större f inns r isk at t  låsningen 
ej  fungerar korrekt .  Rolltoppen kan även ramla 
ur skenorna och skadas al lvarl igt.  Täcks ej  av 
garanti!!  Lossa tv ingarna och schimsa (medföl-
jer)  mel lan fästv inklarna och f laket om nödvän-
digt .           


