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Monteringsanvisning FIAT-055,-155,-900,-100. 
020416/Rolf Karlsson 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och 
kontrollera innehållet i monteringssatsen.  
 
Monteringssatsen består av: 
6 st Distansbricka 
1 st     Skyddsfolie för flakkant bakläm   
12 st   Skruv M6S 6*30 
3 m     Cellgummilist 
1 st    Tub tätningsmedel  
1 st Låsbleck lämmkant  

 

Demontera alla 10 fästöglorna på 
flakkanten. OBS! Dom brickor som ligger under 
skruvskallarna ska senare användas vid montering 
av kåpan på flakkanten  Placera ut 
distansbrickorna i recessen i flakkanten vid dom 
sex fästpunkterna 
där kåpan ska fixeras i bilen, ( två längst fram, 
två längst bak och två på mitten). 

Tryck kåpan in mot flakkanten och skruva fast 
med M6S 6*30 och dom svarta brickorna genom 
fästöglorna ner i flakkanten. Kontrollera i 
framkant att kåpan trycks in mot hyttsidan så att  
gummilisten tätar ordentligt 

Applicera cellgummilisten på kåpflänsens 
undersida och skär hål i cellgummilisten vid hålen 
i kåpflänsen, ställ därefter kåpan på plats på 
bilen. Placera kåpan så att skruvhålen i kåpflänsen 
stämmer i längsled med hålen i flakkanten. 
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Stäng luckorna och justera vid behov 
stångreglar och stångregelcentrum så att 
luckorna ligger i nivå med kåpans utsida och 
tätar ordentligt mot kåpan.  
Stäng bakluckan och markera på insidan av 
baklämmen var låsblecket ska placeras. 
Gör rent ordentligt och tryck fast låsblecket 
med den dubbelhäftande tapen. 
 

A 

B C D 

Täta med bifogat tätningsmedel vid 
övergångarna mellan plastdekorationerna och 
kåpans tätningslist vid A, B, C och vid behov 
även vid D. Enklast är att sätta en tape på 
utsidan över den yta som ska tätas och sedan 
trycka di t tätningsmedlet från insidan. 
Det är även lämpligt att täta av utrymmet 
mellan lastförskjutningsskyddets övre täck-
kåpa och biltaket så att inte vatten den vägen 
tar sig in under kåpan. Detta kan göras genom 
att borra ett hål i bakkant på täck-kåpan och 
där trycka in tätningsmedel. 
 

E 

Applicera skyddsfolien på baklämmens överkant 
för att förhindra nötningsskador på lacken vid 
bakluckans nedre tätningslist. Placera 
skyddsfolien på den lackerade plåtytan och 
skär ur för handtaget och Strada-märket. 
OBS! Rengör noga först. 

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid 
behov efterdras. 


