
ANVISNING FÖR MONTERING AV FLAKLOCK PÅ 
MITSUBISHI L 200 ”DOUBLE CAB ” OCH ”CLUB CAB” 
 
Locket levereras med  

• Plåt med monterade gångjärn ( hon-del); för Activity plåt i rostfritt (bild 2) och för 
GL-modellen plåt i aluminum (bild 1). 

• Gasdämpare, fastsatta på lockets undersida 
• Låsbläck att fästas längst bak i pickup-en 
• Skruvar och nitar för monteringen 

 
1. Börja med att montera gångjärnsplåten längst fram i pickup delen.  

- den rostfria plåten monteras enligt följande: 
i. öppna på vardera sidan de tre bultarna som håller 

lastförskjutningsskyddet ca 5 mm 
ii. träd plåtens öppningar för bultarna i de tre hålen på resp sida och 

drag fast bultarna igen. 
iii. kontrollera att plåten ligger plant. 
iv. Täta med silikon i plåtens framkant mot 

pickup/lastförskjutningsskyddet. 
 

- aluminium-plåten monteras enligt följande: 
i. den medföljande gummilisten skall fästas på plåtens framkant. Börja 

med att rengöra plåten med aceton, drag bort skyddspappret på 
gummilisten  och fäst därefter listen på plåten. 

ii. Lägg plåten på sargen på pickupen så långt fram det går och markera i sargens 
översida där hål skall borras. 

iii. Borra med 5 mm borr fyra hål. 
iv. Fäst plåten med de nitar som medföljer locket. 

 
2. När plåten blivit fastsatt skall locket lyftas  i position och gångjärnens handelar som 

sitter på locket skall träs i hondelarna på plåten. När locket kommit i rätt position 
görs markering i sidosargen där gasdämparna skall fästas. Rätt position för dessa 
erhålls genom att locket lyfts så att avståndet mellan lockets bakkant och baklämmen 
i uppfällt läge blir 800mm. Gasdämparnas fästen blir då enligt bild 3.. 

3. Borra med 5 mm borr för gasdämparfästena och nita med medföljande nitar.   
 

4. Montera därefter låsblecken i vardera bakre hörnet av pickup delen.  Se bild 5 och 6. 
Gör på följande sätt: 

i. Fäll locket till stängt läge 
ii. Vrid T-handtaget till låst läge och markera vid låsreglarna yttre 

kanter var låsblecket skall monteras. 
iii. Borra med 5 mm bor och nita blecken i rätt position 
iv. Kontrollera att locket går att stänga och att det låser med de monterade 

blecken. 
 
OBS. I de fall pickup-en har en helgjuten inre plastbalja i lastutrymmet där kanten på denna når 
över lastutrymmet sarg, är det nödvändigt att skära hål i plasten för att montera låsblecken. 
Gasdämparfästena kan dock monteras utan att urtag för dessa görs i plasten.  
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