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Bipackat innehåll:

M10*25    4st
M10*40    1st
M10 Båtbr icka   1st
M10 Fjäderbr icka  5st
Komplet terat  Nedre fäste HÖ 1st

TRKVAMH Grundsats.

Monter ingsanvisning Fat Bar

Volkswagen Amarok 2011+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

1. Montera

förarsidans fäste.  Den förs upp i  ramens hål lare 
för  karossbussningen. Bor ja med grova bul ten 
f rån s idan för at t  fästa den. Montera sedan bul-
tarna som är i  fordonets längdr iktning. GLÖM EJ 
STORA FYRKANTBRICKORNA!

2. Montera

Passagerarsidans fäste.  Denna fästs enbart  med 
de två bul tarna i  längsled.

5. Häng

nu fast  bågen i  de nedre fästen med bul t  och 
mutterstycke.

3. Demontera

nu regplåt  med ram och de två skruvarna som 
hål ler  stöt fångare i  p lastbalken bakom. Borra 
genomgående 9mm med långborr  (medföl jer) .

4. Montera

nu övre fästet .  Stort  mutterstycke medföl jer  t i l l 
baksida. Åtkomst genom att  lossa front uppt i l l 
och böja f ramåt.  Justera och drag mått l igt . 
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

6. Vik upp

bågen och montera fast  den med vagnsbul tarna 
i  övre fästet .  Skruva i  andra bul ten nedt i l  och 
justera al l tsammans grovt .

7. Montera

f järr l jusen och kol la om några ef ter juster ingar 
behövs. Drag nu fast  bågen och fästen.

8. Montera

regskyl ten i  de svetsade öronen. De kan böjas 
för  at t  kompensera v inkel fe l .

10. Kolla

al l tsammans en sista gång. 

KLART!

9. Montera

den nya bogseröglan i  t ransaxel fästet  på förarsi -
dan. Ersätt  bef int l ig M10 med 10*40 samt båt och 
f jäderbr icka.


