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

Modellspecif ikt  innehåll:
Grundsats TRKTHI4L
TRKTHI43L Upper Body Bracket 1st

Monter ingsanvisning Fat Bar Låg Model l

Toyota Hi lux 2021+ ( Invincible,  Hero & Legend)

1 .  Demontera regplåt  med ram. 

2.  Lossa plast locken som si t ter  över bogseröglan.

3. Montera nedre järnen i  de bef int l iga M10 hålen 
på sidan av rambenen. 

Glöm inte bussningen mel lan nedre järn och ram. 
Längre bussningen och skruv uppt i l l .

5. Häng di t  bågen i  bakre vagnsbul tar  i  neder-
kant.  Vik sedan upp bågen och trä i  den övre M8 
vagnsbul ten.

4. Montera övre staget på mit t re fästetet  i  karos-
sen bakom gr i l len,  som går i f rån krockbalken upp 
t i l l  toyota loggan. 

Övre staget fästes med mutterstycke som 
l i rkas in i  bef int l igt  hål  enl igt  b i ld.

6. Justera placer ingen av f rontbågen genom att 
bara ha den bakre vagnsbul ten monterad i  hålet 
på järnet och det f rämre hålet  på bågen så at t 
bågen kommer max in mot f ronten.
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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.

Fjärr l jus t ips:  Monteras f järr l jus Hel la Ral lye 3003 
el ler  motsvarande är det v ikt igt  at t  dom dels s i t -
ter  långt bak så at t  de skyddas av bågen, dels at t 
fotbeslaget är hel t  på l jusörat  för  vr idstyvhet.

Kundinformation och samtycke.

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

Montör/Säljare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

10. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört  så fungerar 
autobromsen med bågen. Montering sker på 
egen risk Trucker garanterar EJ bibehållen 
funktion.

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.


