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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Monter ingsanvisning Fat Bar Hög Model l

Isuzu D-max 2021+

1 .  Demontera regplåt  med ram. 

2a.  Lossa plast locken som si t ter  över gr i l len

2b .  Lossa nedre v ingar på stöt fångaren dessa 
kastas el ler  behöver modif ieras för  at t  gå f r i t t  f rån 
bågens nedre rörändar.

3. Montera nedre järnen i  de bef int l iga M10 bul-
tarna under rambenen. Montera även en M10 bul t 
med br icka i f rån insidan av ramen.
Drag ej  åt !

OBS!!  Fästet  ska si t ta under underkörningsskyd-
det.

6. Häng di t  bågen i  bakre bul tarna i  nederkant. 
Vik sedan upp bågen och trä i  de övre M8 vagns-
bul tarna.

4a. Montera övre stagen genom att  lossa bef int l ig 
mutter samt M8 bul t  på mit tersta krockbalken.

4b. Trä sedan stagen ut  igenom gr i l lgal let . 
Återanvänd M6 muttern men använd med föl jande 
M8 bul t  och bussning.

Model lspeci f ik t  innehål l :
Grundbåge TRKNKK4H

M8x25 försänkt   2st
M8x40    1st
M8 Båtbr icka   1st
M8 Fjäderbr icka   1st
M10x30     2st
M10 f jäderbr icka   2st
M10 båtbr icka   4st
M10 mutter   2st
YD20 x ID8,5 x L20   2st
IDM4 Lower Body Bracket   H/V
IDM4 Upper Bow Tab   1st
TRKIDM4HMOD Upper Center Body Bracket 1st

5.  Montera v inkel  fästet  på bågen med försänkt 
M8.

OBS! Överbl ivet  fästmater ia l  förekommer
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9. Montera regplåt  med ram i  de gängade M5 hå-
len med bi fogad kul lerskal l ig skruv och båtbr icka.

8.  Drag fast  samtl iga posi t ioner när juster ingen är 
avslutad.

Återmontera även dom modif ierade plastv ingarna 
i  underkant av stöt fångaren.

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och el ler brukaren av detta fordon har tagit  del av moteringsanvisningen. Denne lämnar 
härigenom sitt  samtycke t i l l  monteringen av t i l lbehören vi lket innebär ingrepp i  fordonet så-
som beskrivs i  denna anvisning.

Montör/Säljare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

7. Montera f järr l jusen och f in justera däref ter  bå-
gen vid behov så al l t  samspelar med varandra. 

Tips:  Bågen bl i r  of tast  snyggast MAX UPP MAX 
IN.


