
 
 
 

 
Ford Ranger Super Cab m/ originalplan. 

               
FØLGENDE INNGÅR I MONTERINGSSETTET: 
 
4(6) stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1102),  4(6) stk. festebeslag med 
påsatt gummibeskyttelse (art. 6301), 8 stk. M6 låsemuttere og 8 stk. 6mm store skiver skrudd på 
ved hvert av festepunktene. 
 
MONTERINGSBESKRIVELSE: 
 
Toppen løftes på plass. Frontveggen skal ned mellom hytta og bøylen. Det spiller ingen rolle om 
det er montert innerplan (planbeskytter) på lasteplanet. Toppen monteres oppå. Pass på at 
toppen står symmetrisk på lasteplanet og slik at pakning på nedkant dør tetter mot baklemmen. 
Ofte kan det være lurt å presse noe av f.eks. gummi ned mellom hytta på bilen og toppen slik at 
toppen blir presset bakover mot lasteplanet i forkant, og samtidig står i ro mens monteringen 
pågår. 
 
Deretter setter du på breddejusteringsbeslagene. Juster bredden på toppen riktig bak, før de to 
bakre skrus fast. Bredden skal være slik at det er lik glippe på hver side mellom toppen og 
toppens bakdør. Tre festebeslagene på ved hvert av breddejusteringsbeslagene og skru disse fast. 
Dersom det er originalinnerplan påmontert, skru av de fire plastlokkene ved feste-punktene og lag 
hullene litt større med f.eks. en Stanley-kniv, slik at du får tredd festebeslagene oppunder karmen. 
Deretter strammes disse til. Påse at det er riktig bredde på toppen bak i forhold til bakdøra. 
 
Er det sideluker på toppen, følger det med ekstra festebeslag til å feste toppen på midten. Disse 
bør absolutt påmonteres for at sidelukene skal fungere best mulig. 
 
Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås ved å slippe døra det 
siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette mot baklemmen. 
Låsene kan justeres fremover , bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke 
fungerer ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra og evt. sideluker 
fungere perfekt. Se medfølgende tegninger. 
Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær.                                                
 
Vedlikehold 
Toppen bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør 
smøres to ganger i året. 
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