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SPACE CAB

In verband met vervoersproblemen is het mogelijk
dat de kabine en het dak van de space cab los
worden geleverd.
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Montage van een space
Verwilder het nooddak en
de kabine, Demonteer de
kabinevloer af.
Kontroleer de dakrand op
Maak de dakrand schoon
af met tape.

cab
de luchtinlaatpilp achter
stoelen en dek de

eventuele oneffenheden.
en vetvrij en plak de rand

Verwilder het dakraam en hijs het dak mel behulp
van een balk of een schoor omhoog. Breng de
onderste rand van de binnenbekfeding van het dak
omhoog.
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Meng de lijm en de
gewic htsverhouding
verharder).

verharder in de
10:6 (1 kg lt;m, 600 gr



Breng met de juiste spatels de liim aan in de
dakrand en op de verstevigingsplaten.

Plaats het dak voorzichtig
ervoor dat de rand van de
dakrand past.

op de kabine. Zorg
space cab precies in de

Plaats het gewicht van ca.450 kg (zie speciaal
gereedschap) op de space cab. Dit gewicht moet
ongeveer 12 uur aangebracht blijven: na deze tijd is
de lijm voldoende uitgehard.
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Boor de gaten in de verstevigingsplaten uit t.b.v. de
popnagef s.

Zet het dak rondom vast aan de verstevigingsplaten
m.b.v. popnagels tò 4x11,5 mm.
Lijm de ondersfe rand van de binnenbekfeding van
het dak vast.

Strijk met een plamuurmes de overtoflige fiim uit de

dakrand, verwiider de afplaktape en maak de rand

schoon.
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Rolhoes in kast voormonteren.

Bedrading op zijn plaats
benodigde luchtleidingen
luchthoorns.

brengen en eventueel
aanbrengen voor b.v.

Profielen voor bevestiging kast aanbrengen en
vastzetten met popnagels Ò 4x6,5 mm. fn het
midden het korte profiel, bii LHD het lange profiel
finks en bii RHD het lange profiel rechts. Zie
situatietekening space cab voor iuiste
plaatsbepaling.
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SITUATIETEKENING SPACE CAB

LHD is als tekeninE.
RHD is spiegelbeeld van LHD.
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Kast in wagen plaatsen en fangs de voorruit met
verzonken kruiskopschroeven en ringen
voormonteren.

Zet de bovenzijde van de kast aan de steunen vast
door gaten van f '' 7 mm te boren, en de uit twee
defen bestaande proppen aan te brengen . Zie
situatretekening space cab voor juiste
pfaatsbepaling . Zel ook de hoeken op deze manier
vast.
Draai de kruiskopschroeven langs de voorruit vast.

Zet de kast aan de ond erziide op de hoeken met

schroef en ring vast en monteer de geleidestangen
voor de rofhoes.
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Bekleding ter plaatse van binnenverlichting
uitsnijden. Kapjes van binnenverfichting monteren
en vastzetten met popnagels.
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Luidsprekers in kast
antenneverlengkabel
Eventueel radio etc.

monteren. Kabelboom,
en radiopaneel monteren.
inbouwen.

Leesfamp en TL-bafk monteren.
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Alvorens achter-en zijpanelen met verlichting te
monteren, moet in de hoeken van de kabine op vier
plaatsen, welke niet door de panelen worden
bedekt, een lapje van dezeffde stof worden gefijmd.
Stootrand achler aanbrengen.

Bedscharnieren aan achterwand onder tegen
stootrand monteren.

Steun voor bedriem tegen
situatietekening space cab
plaatsbepaling.

hemel monteren. Zie
voor juiste
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Bedframe voormonteren met ophangpen, pijpsteun,
piip, klemveer, rubber profiel, bedpfaat, steunen van
vangnet en banden.
Bedsteun op deurstijf monteren.

Bedframe aan achterwand monteren.

Bedframe naar boven klappen en vastzetten met
banden.
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Vloermat vastzetten.
Bedbak en deksel in kabine pfaatsen. Deksel
vastzetten aan kabinevloer langs achterwand.

Bedbak met schotten zodanig op de kabinevloer
vastzetten dat het deksel goed sluit.

Spreidmoeren aanbrengen
kleerhaken. Zilstootranden,
en gordijnen monteren.

voor gordiinrails en
kleerhaken, gordiinrails
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Steunen voor haken van vangnet aan deurstijl en
kap monteren. Zie situatietekening space cab voor
juiste plaatsbepaling. Steunen van vangnet aan
beddeksel monteren. Vangnet en stoelen monteren.
Embleem "Space Cab" monteren.

Luchtinlaatpijp voormonteren.
Gaten 'r 

\ 11.5 mm in achterziide van dak aftekenen
en boren. Klinkmoeren aanbrengen.

Luchtinlaatpijp monteren.

Voor de montage van twee contourlampen boven op
het dak zijn zowel links als rechts merktekens
aangebracht. In de space cab-wand is hier ter
plaatse een holle ruimte van waaruit een pijp ten
behoeve van de bedrading naar de verdeefdoos
achter de Tl-verlichting loopt.
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