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Anbefalt	verktøy	/	utstyr	
 

Maskeringsteip 
Penn eller blyant 
Boremaskin 
3-5 mm metallbor 
10 mm metallbor 
5 mm unbrakonøkkel 
6 mm unbrakonøkkel 
8 mm unbrakonøkkel 
10 mm fastnøkkel  
Gjengelim 
Vaskemiddel (bremserens eller lignende som ikke skader lakk) 
Grunning 
Lakk 
Liten maling pensel 
Liten metallfil 
Smøremiddel til gjenger 
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Forbered	lasteplanet	
Vask og dekk til øvre kant av lasteplanet med maskeringsteip.  
 

 
 
Bruk bakre kant av lasteplanet som mål og tegn strek på maskeringsteipen. 
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Bruk strek A som målepunkt for å markere for de to hullene, ihht oversikten. 
Bilmerke:  Fra A til B  Fra B til C 
Toyota Hilux 2016 – 70 mm   805 mm 
Toyota Hilux – 2015 70 mm   805 mm 
VW Amarok  70 mm   805 mm 
Isuzu D-max  20 mm   805 mm  

 

 
 

 
   

Mål og marker 22 mm fra inn side av lasteplanet til strek B og C.  
 

 
  

A C B 

22 mm 
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Bor totalt 4 hull i lasteplanet. Bruk liten bor i begynnelsen, og gjenta med 10 mm bor. Bruk skarp bor. 
Ikke trykk hardt på boren for å unngå å lage bulk i lasteplanet.  
 
OBS!  Lasteplanet på fleste pickuper er laget av to lag med metall. Du må gjennom begge. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bruk fil for å fjerne spon og skarpe kanter etter boring.  
 

 
 

Gjerne bruk rør av plastikk eller gummi som 
beskyttelse på boret for å unngå å lage bulk i 
planet når du borer. 
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Bruk trykkluft og blås bort alt av metallspon. Fjern maskeringsteipen og vask rene metallflater med 
vaskemiddel som ikke ødelegger lakk.  
 

 
 
Påfør grunning og lakk på alle metallflater. Husk å få maling på begge to, øvre og nedre lag. Husk å la 
grunningen tørke i forhold til produsentens anbefaling før du påfører maling. 
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Oversiktsbilde 
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Oversiktsbilde 



  

AT Veltebøyle - Monteringsanvisning 
 

8 | P a g e  10.3.21  
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Sett	sammen	veltebøylen	
1. 1 stk. RLB/07 1  
2. 1 stk. AS/16 SX  
3. 1 stk. AS/16 DX 
4. 2 stk. A  
5. 2 stk. Bolter A  

Rør RLB/07 sklir inn i rør AS/16 SX og AS/16 DX. Klemmer A monteres rundt rørene. Boltehull skal 
vise ut.  

Bruk smøremiddel på gjengene. Ikke stramme til noen av boltene. 

 

 

  

OBS: Ikke fjern bobleplasten 
av rørene før bøylen er 

montert på bilen. 

 

OBS: Ha smøremiddel 
på boltene. 

OBS:  

Til Hilux og D-Max skal 
nest ytterste gjengede 

hull brukes. 

Til VW Amarok skal det 
ytterste hullet brukes. 
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1. 1 stk. RLB/07 
2. 1 stk. PS/16 SX 
3. 1 stk. PS/16 DX 
4. 2 stk. Bolter A 

Rør RLB/07 sklir inn i klemmer A og rør PS/15 SX og PS/15 DX monteres på samme måte og de andre 
rørene. Bruk nest ytterste gjengede hull og smøremiddel når du entrer boltene. Ikke stramme 
boltene til. Nå er bøylen klar for montering på bil. 

 

 

OBS: Ha smøremiddel 
på boltene. 

OBS:  

Til Hilux og D-Max skal 
nest ytterste gjengede 

hull brukes. 

Til VW Amarok skal det 
ytterste hullet brukes. 
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1. 4 stk. M  
2. 4 stk. Bolter C (8x25mm) 
3. 4 stk. Skiver Q (plastikk) 
4. 4 stk. Skiver D  
5. Gjengelim 
6. Skum halvmåner 

Åpne hullet i midten av skum halvmånene, fjern teipen og lim de på føttene til veltebøylen. 

 

 

 

 

 

Monter alle 4 føttene på bilen. Ikke stramme de til, de må justeres når bøyla monteres. 

 

OBS: Ha dråpe med 
gjengelim på boltene. 

 
OBS: Pass på at plastskiva 

ligger mot karrosseriet. 
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4 stk. Bolter B (10x25) 

Før gjengelimet i føttene tørker, få hjelp og løft veltebøyla på plass. Entre alle fire boltene før du 
strammer de til. 

 

Når du strammer til boltene, pass på at de føttene ligger rett mot kanten på lasteplanet. 

 

 

OBS: Entre alle bolter før 
du strammer de. 

 
OBS: Ha smøremiddel 

på boltene. 
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Før gjengelimet tørker, stramme føttene til lasteplanet. Begynn med de to bakre føttene. Hvis du har 
to lag metall må du være obs på å ikke stramme for mye for å unngå å lage bulk i lasteplanet. 

 

Fjern bobleplasten. 

 

OBS: Stramme til disse 
boltene før gjengelimet 

tørker 

 
OBS: Ikke stramme for 
hardt for å unngå bulk i 
planet. Gjengelimet skal 

holde bolten på plass. 

 

Jeg har lyst til å prøve å finne 
moment på dette.  Det skal jeg 
sjekke litt nøyere når vi montere 
bøyle fra nyeste levering. 
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1. 2 stk. Plater med Arctic Trucks merker 
2. 2 stk. Festebrakkett O  
3. 2 stk. Festebrakkett P  
4. 12 stk. Bolter F (6x20mm)  
5. 12 stk. Skiver G 
6. 12 stk. Skiver H 
7. 8 stk. Mutter I  

Monter festebrakkett P på fremre rørene og brakett O på de bakre. Ikke stramme til boltene. Monter 
brakett O med den lange enden opp. 

    

Monter de to platene. Ikke stram til bolter før du har fått alle bolter på plass for å kunne justere 
vinkelen på platene. 

 

 

OBS: Ha smøremiddel 
på boltene. 

OBS: Lang ende opp 

Dette her er vi ikke alle enige om. 
Dette må testes når vi montere 
bøyle fra nyeste levering. 
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Til slutt stram til alle 8 boltene i klemmene på toppen av veltebøyla.  

 

 

 

 


