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

Monter ingsanvisning Li teBar,  L i teBar LED & SLIM 

Toyota Hi lux 2021+ (Hero, Legend & Invincible)
Autobroms och TSS OK

5.Montera fästplåt  med M8x16 & M6x25 
inklusive motsvarande planbr ickor. 

Centrera noga och drag fast .

3. Montera stagen genom att  t rä igenom det in 
i f rån gr i l len, 

4. Dra fast  staget i  bakkant av krockbalken med 
medföl jande M8 skruv och båtbr ickor. 

7. Montera f järr l jus och justera in l jusbi lden. Drag 
åt  när ni  är  nöjda.

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.

Model lspeci f ik t  innehål l :

•  M8X16 4st
•  M8 planbr icka 4st
•  M8 båtbr icka 2st
•  M8X25 2st
•  M6 båtbr icka 2st
•  M6x25 2st
•  Modelspeci f ika fäst järn Invincible el ler 

Hero/ legend

1 .  Demontera regplåt  med ram. 

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

LiteBar LED samt LED Slim gå t i l l  steg 10

6. Montera Li teBar med vagnsbul tarna i  s idan av 
fästplåten.
Observera at t  L i tebar har stor justermån och 
slaglängd. Den kan därmed placeras i  höjd och 
djup som passar er smak. 
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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

9. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört  så fungerar 
autobromsen när 2 extral jus monteras på högt 
montage samt 3 extral jus fungerar med lågt 
montage.

Montering sker på egen risk Trucker garante-
rar EJ bibehållen funktion.

8.  Montera regplåt  med ram i  de gängade M5 hå-
len med bi fogad kul lerskal l ig skruv och båtbr icka.



TRUCKER
Monter ingsanvisning Li teBar Led & Sl im EVO50

10. Montera s idostyckerna med försänkta M6 
skruvar,  lockt ight  rekommenderas

1st Ledramp

använd medföl jande (kortare) M5 skruvar i  de 
bef int l iga gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mel lan båge och 
ledramp.
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2st Ledramper

Använd dom ( längre) M5 skruvar i  de bef int l iga 
gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mel lan ledramperna 
och bågen.

Montera Regplåt fästet  med försänkta M5 skruvar.

Fästet  går at t  justera upp och ner ef ter  antalet 
ledramper som si t ter  på plats.

Fortsätt  på steg 7 i  anvisningen.

Planerar du at t  använda extral l jus som har stora 
föt ter / infästningsplat tor  på din Li tebar Led el ler 
Led sl im?

Då rekommenderar v i  at t  köpa våra extral l jus 
adaterföt ter  som ger dig mer f r ihet  at t  montera 
dina extral jus på enklaste sät t .  

Vi  har även anpassade föt ter  t i l l  våra Bi im 
extral l jus som föl jer  med vid köp av både båge 
och extral l jus.


