
TRUCKER

Alternativ 2

Kapa

metal lp låten utanför masker ingstejpen. Använd 
rostskyddsfärg på den kapade delen.

Supplement Rol l  Top

Volkswagen Amarok 2016+ Aventura f lakbåge

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

ter ingsanvisning!

Demontera

fästv inklarna under Aventura bågen.

Skär loss

l imningen i  bakre hörnen på Aventura bågen. Var 
nogrann så du inte skadar lacken på bi len.

Använd

plastvertyg för  at t  lät tare böja upp Aventura bå-
gen. Lyf t  av bågen och ta bort  övr iga l imrester.

Alternativ 1

Demontera

metal lp låten i  f ramkant.  Det bl i r  lät tare om man 
tar bort  p lasten och skär bort  l immet.  Montera 
sedan di t  den medföl jande plåt .Modellspecif ikt  innehåll:

M6x25 Insex    12st
M6x16     12st
M6 Fjäderbr icka   24st
M6 Båtbr icka   12st
M8 Båtbr icka   12st
Tät l is t  15x4mm   340cm
Tät l is t  15x8mm   340cm
ROLTR5105 AVE Rel ing  1par
Aventura Front Fi l ler  Panel   Hö/Vä1st
Aventura Mount ing Bracket Hö/Vä1st



Montera

Tät l is t  15x8mm. Kl istra noggrannt jäms med in-
nerkant,  samt sväng mjukt  f ramti l l  enl igt  b i ld. 

OBS vikt igt  låt  l is ten gå över den andra för  at t 
låsa dem i  posi t ion.

Skruva

fast  ro l l toppen med M6 bul tar  samt M8 br ickor. 
Använd de bef int l iga muttrarna i f rån aventurabå-
gen. 
Pressa ner rel ingarna mot f laket när det dras åt 
för  bäst tätning. OBS! Kolla att  det är tätt!
De främsta bul tarna behöver ej  monteras pga. 
obef int l ig åtkomst.

Montera

Aventura bågen på rol top rel ingarna. Bör ja med 
at t  skruva fast  den med medföl jande insexbul ten i 
bakant sedan i  f ramkant.  Skruva i  mit ten skru-
varna men drag ej  åt .

OBS! Glöm inte bockade järnet på undersida av 
rel ingen.

Montera

Tät l is t  15x4mm.
Det går bra at t  montera på den bef int l iga 3M 
tejpen på Aventura bågen. (Ca 5-10mm från yt-
terkant)

Lyft

nu på rol l toppen med Aventura bågen. Det bl i r 
snyggast om den l igger emot f ramstammen.

Haka i

re l ingarna i  behål laren. Gör det genom att  först 
t rä i  duken. Då hakas rel ingen på rät t  posi t ion. 
Skjut  sedan framåt i  en ”bajonett”  rörelse.  Skruva 
sedan fast  skenan med krysskruven.

Montera

Tät l is t  15x8mm på framstammen av Aventura 
bågen.

Täta

Eventuel la hål  och spr ingor i  f ramstammen.

Drag

åt de resterande 8st  insex bul tarna på Aventura 
bågen.

Kontrollera

Hålbi lden mel lan medföl jande vinkel järn och f la-
kets kant.

Med främre samt bakre monterad bul t  och järn i 
nedersta läge, skal l  v inkelns ovansida l igga jäms 
med f lakrel ing.
Om inte,  måste hålen sl ipas nedåt för att  pro-
dukten senare skall  bl i  tät!
Det är of tast  höger bak som kan ski l ja.



Borra

sedan bägge detal jerna separat  med konborr 
ca20mm.

Slangen kan även monteras genom innerskär-
men.

Mät ut hål

för  dränageslangarna i  f ramstammen. Måtta på 
samma bredd som utgångshålen i  ro l l toppen. 
Höjden skal l  vara sådan at t  s langen ej  böjs för 
kraf t igt .  Borra genomgående i  bägge skikt  med 
8mm borr.  KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM 
SKADAS!!

När al l t  är justerat

och rul lar  smidigt  så montera täcklocket.

sätt dit 

ändan på dragstroppen. Använd bef int l ig mutter-
ni t  på f lakets bakre hörn.

Testa

att  stänga rol toppen. Se t i l l  at t  den låser korrekt 
samt tätar mot bakläm.

Justera längdposi t ion om nödvändigt .  Som skr ivs 
t id igare är längst f ram ofta korrekt .


