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TOPSLEEPER
ln verband met vervoersproblemen is het mogelijk dat topsleeper en topsleeperkabine los
worden geleverd.
De topsleeper moet dan op onderstaande manier aan de kabine vrorden bevestigd.
MONTAGE VAN EEN TOPSLEEPER
Verwijder het nooddok, maak de dakrand
schoon en vetvrij en plak de rand af met tape.

Meng de liim en de verharder in de gewichtsverhouding 10:6 (1kg f ijm, 600 gr. verharder).
Deze lijm is te bestellen onder DAF nr.
696070.

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

UITWENDIGE DELEN KABINE
TOPSLEEPE R
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Plaats de topsleeper v@rzichtig op de kabine.
Zorg ervoor dat de rand van de topsleeper
precies in de dakrand past.

Lct op
PLAATS VAN TE VOREN REEDS HET
HOEKKASTJE ONDER DE TOPSLEEPER,
DAAR DIT NADERHAND NIET MEER GEPLAATST KAN WORDEN.

Plaats het gewicht (r 450 kg) (zie speciaal
gereedschap) op het dak van de topcleeper.

Dit gewicht moet ongevser 12 uur aangÈ
bracht bf ijven: na deze tiid is de lijm voldoende uitgehard.
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Boor de gaten in de verstevigingiplaen uit
t.b.v. de popnagels.
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Zetde topsleeper rondom vast aan de verstevigingsplaten m.b.v. popnagels @ 4,5 mm.

Strijk met een plamuurmes de overtollige liJm uit
de dakrand, venrifder de afplaktape en maak de
rand schoon.

Breng lijm (b.v. Bisonkitl aan op de versterkingsplaten en lijm de binnenbekleding hierop
vast.
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Zet de vfoerplaten vast op het frame m.b.v.
zelftappende bouten.
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Breng aan de zijkanten van de opening van het
dakluik de twee houten profielen aan en bekleed deze profielen aan de binnenkant.

Breng op de dakrand aan de achterkant de

afwerklat aan.

Voer de bedrading door het gat in de vloerpfaat onder de hoekkast.
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Pfaats het hoekkastje en markeer de plaats op
de achterwand m.b.v. tape; zet hierna de be-

vestigingslat van het hoekkastie rast m.b.v.
zelftappende bouten.

Plaats het hoekkastje in de hoek en zet het
vast op de bevestigingsfat met zefftapperde

bouten.

De defen van het hoekkastje die nog niet bekleed zijn moeten nu bekleed worden.
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Breng de gordijnrails aan boven het ziiruitie.
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Plaats het dakluik en breng het sfot hierop
aalì.

Breng het scharnier van het dakluik aan.
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Breng vif t aan aan de onderzijde van de dakie len...
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en breng de hemelbekfeding op zijn pfaats ; zet
de hemef vast m.b.v. de kunststof prqppen.

Breng het kunststof afwerkprofiel aan en zet
ook dit vast met kunststof proppen.
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