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Monteringsanvisning Ford/Mazda 2007
2007-09-26/Rolf Karlsson

Kåpmodell: FMD-900, -1100, -0055, -1155.
FMDC-0055, -1155, -1133.
FME-900, -1100, -0088, -1188.
FMEC-0055, -1155, -1133.
Läs först igenom hela monteringsanvisningen och
kontrollera innehållet i monteringssatsen.
Monteringssatsen består av:
6 st. Klammor
1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm
2 st. Pinnskruv frontfäste
4 m Krongummilist
2 st. Låsmutter M5
2 st. Fyrkantbricka frontfäste
2 st. Mutter M5
OBS! På en del bilar kan det vara nödvändigt att justera
flaklådans läge på ramen för att ge bättre plats för
kåpan mellan hytten och lastförskjutningsskyddet.

Innan kåpan ställs på plats på bilen
ska den självhäftande
krongummilisten appliceras på den
lodräta delen av kåpflänsen. På bilar
med flakinklädnad (Bedliner) som går
upp över flakkanten ska endast en
krongummilist användas, på övriga
bilar ska två krongummilister
placeras på varandra för att bättre
styra upp kåpan i sidled på flaket.
OBS! Eftersom det är mycket trångt
mellan lastförskjutningsskydd och
hytt är det viktigt att kontrollera
att lastförskjutningsskyddet inte
lutar framåt, i så fall kan det vara
nödvändigt att rycka det något
bakåt i överkant

Lyft försiktigt kåpan på plats på
bilen och dra den bakåt mot
lastförskjutningsskyddet
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Placera klammorna enl. bilden
Dra fast kåpan mot flakkanten
med klammorna.
OBS! max. 10Nm
åtdragningsmoment

Montera frontfästen enligt
bild. Pinnskruven med
stoppmutter skruvas för hand
in i metallbeslaget på kåpan och
dras åt så bra som möjligt.
Montera därefter den stora
fyrkantbrickan och låsmuttern.
Drag åt.

Låssystem: FMDC och FMEC.
Kontrollera att luckorna går
lätt att stänga och att låsen
är rätt injusterade. vid behov
justera lås eller låsbygel.
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Vid mittlåset finns möjlighet
att justera längden på
låsstängerna genom att lossa
på plastclipset och vrida på
låsstången som är gängad i
skarven mot låskroken.

Låssystem: FMD och FME.

Kontrollera att luckorna går
lätt att stänga och att låsen
är rätt injusterade. Vid behov
justeras höjden på glidvinkeln.

Rengör baklämmen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

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