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MONTERINGSANVISNING

Skiguard S
OBS! NØKLENE TIL LÅSEN ER FESTET TIL 
NEDTREKKSREMMEN INNE I BOKSEN

Montering på bil:

Først monteres lastestativet på biltaket (uten å sette på låsedekslene til stativet dersom du har et stativ der 
føttene og tilhørende låsedeksler går langt inn på stengene). Deretter plasseres boksen oppå stativet, og 
justeres inn slik at den står midt på i bredderetning og der den tar seg penest ut i lengderetning. I de fleste 
tilfeller, avhengig av hvilket bilmerke du har, er det hensiktsmessig å ta hensyn i lengderetningen til full 
åpning av bilens bakdør. 

Har du en bil der det ikke er faste festepunkter for lastestativene, bør du plassere lastestativene med så god 
avstand som mulig. Det gir boksen best stivhet, stabilitet og styrke.

Når du har plassert boksen i ønsket posisjon på bilen, trer du t-boltene inn i sporet på stativet og så inn under 
boksen og opp gjennom tapen.
Ved bruk av u-bøyler tres disse fra undersiden og inn i boksen ved å trykke de gjennom tapen som dekker de 
ferdige slisseporene. 

OBS! Har du smal bil eller et stativ der stativets føtter går så langt inn på stengene, at de kommer under 
boksen, må det brukes medfølgende distanseklosser i gummi for å fore mellom stativet og boks. De tres 
enten på t-boltene eller legges mellom u-bøylene.
Da får man plass til å få på stativets låsedeksler. Se bilder på baksiden! 

Plasser alu-skinnene med skiholderne slik at t-boltene stikker opp på den ene siden (på hver side ved bruk av 
u-bøyler). Påse at skiholderne står samme vei foran og bak. Tre remmenes ender ned på t-boltene eller den 
ene siden av u-bøylene, med samme ende av remmene på samme side av bilen. Plastplatene, som skal holde 
alu-skinnene, tres ned på t-boltene (evt. u-bøylene) og skru deretter fast alt sammen med låsehjulene.

Etter noen dagers bruk skal låsehjul til boks og festeskruer til bilens stativ dras etter.
Les forøvrig vedlagte Bruk- og vedlikeholdsanvisning. Der finnes en rekke nyttige tips. 

OBS! Skulle boksen enten komme for nær biltaket eller henge for lavt i bakkant i forhold til biltaket, må det 
også brukes distanseklosser, 6mm eller 10mm, til å fore mellom stativet og boksen, slik at det beste og 
peneste resultatet oppnås. Minimumsavstand til biltaket skal være ca. 2 cm. Kontakt oss for distanseklosser 
ved behov.

Lykke til!
Se baksiden for bildeassistanse.

SKIGUARD 830S og 860S er de universale modellene som kan tilpasses alle 
typer biler. De har fire såpass lange «slissespor» til festene i underdelen, at 
de kan tilpasses stort sett til alle biler. Slissesporene er skjult av solid tape. 
T-bolter (evt. u-bøyler, hvis dette følger med) trykkes gjennom tapen når 
boksen skal festes til lastestativet.



Solide remmer festes til bolt Skru fast bolt/feste og etterstrammes etter kort tids bruk

Bolten føres gjennom tape fra bunnen og opp i boksen Distansekloss tres ned på bolten FØR boksen settes på
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