
 
 
 

 
Nissan Navara Double Cab uten bøyle, 06 mod. à 

 
 
Følgende inngår i monteringssettet: 
4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1104), 4 stk stoppbeslag til å montere oppå 
justeringsbeslagene (art. 1105),  4 stk. festebeslag med påsatt gummi-beskyttelse (art. 6301), 8 stk. 
M6 låsemuttere og 8 stk. 6mm store skiver skrudd på ved hvert av festepunktene. 
 
Plasser toppen på lasteplanet  slik at pakning på nedkant  bakdør klemmer godt i mot bak-lemmen 
når den er ordentlig i lås, dvs i andre (innerste) kneppet.  Deretter setter du på breddejusterings-
beslagene uten å skru de fast ennå. Har du Navara med surreskinner så må du skyve toppen over til 
den ene siden, så langt du får den, og tre på festebeslagene, to eller tre. De må tres på fra fremre  
enden av surreskinnen og bakover på den siden toppen er skjøvet over til. Skyv så toppen over til 
den andre siden og gjør det samme der. Plasser deretter toppen riktig på lasteplanet og juster 
bredden på toppen riktig bak, før alle breddejusteringsbeslagene skrues fast. Bredden bak skal være 
slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3 - 4mm. De to midtre bredde-
justeringsbeslagene festes ikke med skruer, men klemmes fast av festebeslagene.  
Se tegn. 1 som illustrerer hvordan breddejusteringsbeslagene og festebeslagene skal monteres. 
Har du Navara uten surreskinner og innerplan av en slik type at det er helstøpt og går over kanten, 
skjærer du ut til festebeslagene ved hvert av breddejusteringsbeslagene og trer festebeslagene på 
plass og skrur til. Se tegn. 2.  
 
Hvis toppen gnisser mot førerhytta og det ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å 
løsne skruene som holder lasteplanet, tre på hver side, å trekke lasteplanet så langt bakover som 
mulig. Husk å skru det fast igjen. 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 godt 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 fungere perfekt. Se 
tegn. 3. Det samme gjelder sidelukene hvis du har topp med det. Juster låsene på lukene enten opp, 
ned, innover eller utover etter behov. Se tegn. 4. 
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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