MONTERINGSANVISNING FÖR
FOTSTEG VID SIDOSKJUTDÖRR
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Monteringsanvisning fotsteg sidoskjutdörr UNI_180906
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Arbetsbeskrivning
Monteringsanvisningen visar montering av fotsteg vid sidoskjutdörr på fordonets högra sida.
Rostskydda alla upptagna ytor i karossen.

Bild 1. Komplett fotsteg
Montera fotstegskonsolerna på fotstegsplankan enligt bild med hjälp av 3 stycken bult, M6 x 45.

Bild 2. Buntband på konsol
Montera buntband eller tvingar på alla konsolerna så de låses i utfällt läge, se bild för exempel.

Bild 3. Placering av fotsteg i längdled.
Starta monteringen av konsoler framifrån. Placera främre konsolens yttre fäste mot tröskelns insida
enligt bild ovan och enligt måttabellen nedan. Måttet anger avståndet mellan baksida stänkskärm och
framkant av konsol.
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Måttabell:
Mått från bakkant stänkskydd till framkant främre konsol:
Ford Transit 310 och 350
Ford Transit Custom
Renault Master/Nissan NV400/Opel Movano
MB Sprinter 316/VW Crafter 35
Volkswagen T5/T6

X:
415 mm
305 mm
870 mm
390 mm
455 mm

Bild 4. Främre och mittre konsolen med gasdämpare monterad
Kontrollera samtidigt att det inre fästet ligger väl an mot karossen. Fäst den yttre konsolen i karossens
tröskel från utsidan med två stycken rostfria bultar, M6 x 25.
För Renault/Nissan/Opel/Mercedes/Volkswagen utförs därefter alternativ 1: Fäst konsolens inre fäste
i karossen med hjälp av självborrande plåtskruv 25 mm.
För Ford Transit utförs istället alternativ 2: Svetsa främre konsolens inre fäste i karossen.
Upprepa proceduren med alternativ 1 för resterande konsoler. Endast främre konsolen skall svetsas.

Bild 5. Mellersta konsolen med gasdämpare monterad
Montera gasdämparen från den mittre konsolen till den bakre, så att dämparen går ut i fordonets
färdriktning. Fäst den med hjälp av två stycken kulmutter, M8 nylon. Se bild 3 och bild 5.

Kontrollera funktionen genom att fälla ut fotsteget och se så att alla konsolerna fälls ända ut
och blir helt raka. Detta är ett krav innan fotsteget får belastas.
Denna monteringsbeskrivning gäller även för montering av fotsteg vid vänster sidoskjutdörr,
då monteringen istället utförs spegelvänt.

