
TRUCKER Uppacknings- och monter ingsanvisning Alpha GSX, 

CMX GSEL CME Volkswagen Amarok

Lägg

kåpan på taket el ler  stäl l  den upprät t  på f ram-
stammen på mjukt ej  repande  mater ia l  tex.  cel l -
p last .  Tag bort  t ransport  stålv inklarna.

Lyft

på kåpan. Justera in grovt . 

OBS! eventuel la gl ipor bör tätas före kåpmon-
tage.

Demontera

kåpan ur embal laget.  Tag bort stålstagen 
innan kåpan lyf ts ur annars är det mycket stor 
r isk att  kåpan skadas.

Montera

tät l is t .  Sätt  tät l is ten på kåpan.  Gummil isten 
skal l  s i t ta jäms med kurvan på bakhörnets bör jan 
samt jäms med inre rel ingen.
Främre tät l is t  ska föl ja hela f ramstammen under. 

OBS! Det förekommer at t  l is ten redan är monte-
rad.

Sida 1 (5)



OBS!! VIKTIGT!! 
Dras tvingarna för hårt så kommer kåpans re-
l ing att  böjas (deformeras) och kåpans sido-
luckor kommer inte låsa som dom ska.
Drar man åt al ldeles för hårt så FÖRSTÖR man 
kåpan!

Montera

tv ingarna. De skruvas i  mutterstycken som löper i 

kåpans rel ing .  OBS!! VIKTIGT!! Se t i l l  att 
tvingarna ej  ”bottnar i  mutterstycket. 
Kåpan si t ter  fast  när den inre tätningsl isten som 
si t ter  monterad komprimerats något.  Tvingarna 
placeras per s ida 1.  Längst f ram, 2.  Längst bak, 
3.  Mit t  emel lan 1 och 2.

Drag åt tvingarna något.

Det är lät t  at t  ledas t i l l  at t  dra för  hårt .  Tving-
arna ska endast dras åt  så at t  l is ten komprimeras 
något,  var EXTRA  observant och hål l  kol l  så at t 
INTE  kåpans rel ing böjs in /  deformeras.
 

Justera 

kåpan i  längsled. Framti l l  skal l  kåpan vara jäms 
med f lakets f ramstam som på bi lderna. 

OBS kontrol lera så at t  det  är  t i l l räckl ig f r igång 
mel lan hyt t  och kåpa samt at t  tätningsl isten l ig-
ger mot samtl iga lackade ytor.  Detta då f lakets 
längd/sidoplacer ing kan var iera,  om så är fa l let 
så måste f laket f ly t tas bakåt så inte kåpan l igger 
emot hyt ten.   

Justera
så at t  bakluckan kommer i  l in je med kåpans hörn, 
samt at t  den låser och stänger ordent l igt . 
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TRUCKER Generel l t  inkoppl ingsförslag Alpha GSX, CMX GSEL 

CME Volkswagen Amarok

OBS!! !  Denna anvisning är utprovad av Trucker på enski l t  fordon. 
Er indiv iduel la instal lat ion sker på egen r isk.
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1.  Demontera

Förarsidans batter i .  Styrdonet bör lossas för åt-
komst.

2. Led

ned kontaktstycket som ansluts t i l l  kåpan från 
ovan vid batter iet .  Fortsät t  nedåt t i l l  vänster om 
rat tstången.

3. Montera

re lä på torpedväggen. Bef int l ig pinnbul t  för  rör-
k lammer fungerar väl .  Borra upp reläfäste v id 
behov. Reläet avgör kabellängder framifrån.

4. Fortsätt  på förarsidan

med buntband och klamra kabelstammen exem-
pelv is längs bef int l iga elstammen bakåt. 

OBS! På V6 så klamra kabelstammen på uts idan 
av balken så at t  kabeln kommer en bi t  i f rån av-
gasröret .
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8.  För

in förgreningen av kabelstammen som skal l  in i 
kupén genom den bef int l iga genomför ingen på 
lämpl igt  sät t .  Grön/brun ledare samt blå och grön 
ledare skal l  föras igenom och kopplas enl igt  9/10. 

7. Koppla

på kåpans RÖDA ledare med baklampans broms-
ledning. Trucker har hi t tat  SVART/RÖD 1mm2 
ledning på lampkontaktens mit t re pol  #3.  KON-
TROLLMÄT OCH KOPPLA PÅ EGEN RISK. An-
vänd lämpligt elmaterial  för inkoppling. 

6b. Koppla samman inuti  f laket

t rä kabelstammen uppåt genom bef int l iga ”plast 
p luggen” som f lakskyddet s i t ter  med. ”Bocka” 
kontaktstycker 90gr så får  man lät t  tag på det.

Fördel :  Enkel t  at t  koppla isär

5. Demontera bakljuset

och för upp kabestammen under i f rån.

6a. Koppla samman inuti  f lakstolpen

Borra et t  hål  ovanför det bef int l iga hålet  i  f laket 
så at t  KÅPANS hona kan ledas nedåt in t i l l  utrym-
met i  f lakstolpen. OBS! Rostskydda borrhålets 
kanter.  Kabelskydd måste monteras ( ingår ej) 

Fördel :  Dol t  snyggt montage
Nackdelar :  Borra samt omständigare at t  avlägsna 

kåpa 
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10.  Koppla

på kåpans GRÖN/RÖDA ledare med fordonets 
defroster ledning i  A-stolpen. För läng vid behov. 
Trucker har hi t tat  Vi t  2mm2 ledning. KONTROLL-
MÄT OCH KOPPLA PÅ EGEN RISK. Använd 
lämpligt elmaterial  för inkoppling. 

11. Sätt  t i l lbaka

batter iet  och styrdonet.  Anslut  sedan svarta leda-
ren på minuspolens extrauttag och röda ledaren 
på någon av pluspolens ut tag bakom säkr ing.  

12. Funktionstesta

noggrant.  1.  Bromsl jus,  2.  Defoster (mät bakt i l l 
med mult imeter samtidigt  som bi lens defroster 
s lås av och t i l l )  3.  Inter iörbelysning bak med 
strömstäl lare och dörrbrytare.  4. Fyl l  i  kåpans 
skötselråd, informera kunden och lägg skötsel  
anvisningen ihop med bi lens dokument. 

Frivi l l igt

Koppla ur fordonets 3:e bromsl jus med last lampa. 
Skjut  enkel t  åt  ena sidan och drag ut .  Koppla ur 
kontaktdon och återmontera.

9. Koppla central lås i  tröskelstammen ENDAST 
CMX/GSX Kåpor.
på lämpl igt  sät t  ( lödning föreslås) kåpans gröna 
respekt ive blåa ledare.
Vid dokumentat ionst i l l fä l le var det kåpans  blåa 
t i l l  gul  ledning samt kåpans gröna t i l l  hvit  led-
ning.
OBS! Kontrollera funktion innan lödning och 
koppla in på egen risk!

ENDAST CMX/GSX Kåpor.

Alternativ

är at t  ta C- lås styrning i f rån tanklocket.
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