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Enkel montering
Monteringsanvisningen beskriver hur du skall montera din nya Sortimo bilinredning i din bil. Du bör alltid
montera din nya Sortimo inredning tillsammans med Sortimos golvskiva.
Denna anvisning gäller för montering av förmonterade moduler
Vid ”Gör det själv” montering av din nya inredning, följ denna anvisning noga.
För att uppnå maximal säkerhet så skall Sortimos monteringsanvisning följas punkt för punkt. Observera dock,
för att den 3 åriga garantin skall gälla skall inredningen monteras av godkänd påbyggare.
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Verktygslista
Nedan hittar du en förteckning på verktyg som krävs för montering av de allra flesta inredningarna. Det kan
förekomma att man i en del fall behöver andra borrdimensioner.
Borrmaskin med variabel hastighet.

Popnittång eller Popnitpistol.
För stålpopnit - M8
BFE bockverktyg, alternativt ett skruvstycke med
skyddsbackar.

Borrar i följande dimensioner
Ø = 2,5 mm; Ø=5,5 mm; Ø = 7 mm; Ø=9 mm;
Ø = 11 mm; Ø = 11,2 mm
Försänkare
Ø = 20 mm
Planborr/försänkare
D= 25 mm; D=30mm
Bits eller insexnycklar
Gr. 3 mm, 4 mm, 6 mm; Torx 25
Hylsor eller blocknycklar
i följande storlekar.
8 mm; 10 mm; 13 mm
Phillipsskruvmejsel.

Hammare
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Monteringsförlopp – steg för steg
Nedanstående illustrationer ger en överblick över hela monteringsförloppet. Detaljerade beskrivningar av de
enskilda punkterna finner du från sid 5.

1. Lägg in Sortimo golvskiva löst i bilen och placera inredningen på det ställe den skall monteras.
2. Bocka och anpassa fästena som modulerna skall monteras med till väggarna i bilen.
3. 3. Märk upp på golvskivan var hålen skall borras för modulerna.

4.
5.
6.
7.

Lyft ur modulerna och golvskivan.
Borra alla uppmärkta hål i golvskivan och väggarna.
Montera islagsmuttrarna i golvskivan och popnit med M8 gäng i väggarna.
Lyft in golvskivan samt modulerna igen.

8. Placera modulerna så de passar hålen som nu finns i golvskivan.
9. Montera modulerna med rätt längd på bultarna i golvet och montera fast fästen i väggarna
10. Sätt fast skyddshattarna på bultskallarna.
11. Kontrollera samtliga infästningar!
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Generella förberedelser
Kontrollera vid leverans att din order är komplett och i enlighet med din beställning.
Montagematerialet är packat komplett til varje inredning. Höger och vänster sida är packat i samma påse.
Har du frågor – kontakta då vänligen vår tekniska support som kan hjälpa dig.
För att uppnå maximal säkerhetsnivå och garanti, skall och får endast original Sortimo monteringsdetaljer
användas.
Bultar och skruvar skall monteras med följande åtdragningsmoment.

Åtdragningsmoment:
M6 7-8 Nm
M8 20-25 Nm
Innan du börjar montera, skall alla lådor, väskor samt boxar plockas ur inredningarna.
Teleskopskenor djup 4 / 5
Låddjup: ~382 mm/~486 mm

Teleskopskenor djup 7 / 10 / 12
Låddjup: ~694 mm/ ~1200 mm

1. Dra ut lådan.
Teleskopskenorna i vänstra och högra
sidan tas ur sin låsposition.

1. Lyft lådan från skenan och låsningen i vänster
och höger sida av teleskopskenan genom att
vrida försiktigt på skenan. Ev. med en tång.

Om du har beställt en långgodshylla, arbetsbänk, skruvstycke eller annat tillbehör som ej är monterat vid
leverans ombedes du att kontrollera att dessa finns med i leveransen.
Långgodshyllan monteras först efter att modulen är monterad i bilen. Den
uppfällbara arbetsbänken för skruvstycke skall monteras ihop med modulen
innan inredningen monteras i bilen.
4
Vid montering av vinkelbeslaget (1) till hållare (4) skall 2 st. bultar M8x14 (2)
(ref.nr.MM31) - samt 2 st. låsmuttrar M8 (3) (ref.nr.:MM26)

Angel 4/ 5
När man inte skall
använda vridplatta till
skruvstycket, använd då
de inre hålen.
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Generella förberedelse r
Montera vinkeln på stolparna med 2 skruvar M6x10 (ref.nr. MM1) samt
2 st gjutna zinkblock inv i stolparna (ref.nr. PM). Bägge i stolphål nr. 26
(442 mm) från golvet.

Fällbar arbetsbänk för skruvstycke

Om modulen är försedd med Sowaflex plastgavel skall hålet i gaveln
borras upp. Montera sen med skruv M6x16 (ref.nr. MM15) samt en
bricka (ref nr. MM10) mellan vinkel och stolpe.
Hållaren skall skruvas fast nedtill i stolpen med skruv M6x16 (ref.nr.
MM15) samt gäng-clips (ref.nr. ESBM).

Använd skruv M6x16
- montera i Stolpehål 26.

Innan montering av golvskiva och inredning
Eventuella lastöglor, monterat från fabrik, skall demonteras. VIKTIGT! Om inte lastöglorna skall återmonteras
skall bultarna skruvas tillbaks eftersom det annars kan uppstå rostangrepp.

Demontera
eventuella lastöglor i
lastutrymmet.

Lägg in golvskivan i lastutrymmet. Om golvskivan är delad i flera delar kontrollera att delarna trycks ihop vid
delningen. Skruva därefter ihop med skivskruven - Euro standard 6,3x10,5 - (följer med golvskivan).
Original skruv

Lastögla

Vid montering, vinkla
skivorna för enklare mont.

”Skål”
Montera delarna med Euro
norm. skruvar

Distans/Brickor

Om det finns anpassade hål för original lastöglor i golvskivan
monteras lastöglorna tillbaks enl illustrationen till höger.
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Innan montering av golvskiva och inredning
Om det inte finns förberedda urtag i golvskivan för lastöglor skall dessa märkas ut samt borras. Tänk på att
lastöglan skall ha metallisk kontakt med fordonets golv, använd brickor eller distanser för att uppnå detta.
Gänga
M8
M10
M12

Borr diameter
Ø=9 mm
Ø=11 mm
Ø=13,5 mm

Hålbild för lastöglor kan
vara förmarkerade.

När original lastöglor skall monteras, var då uppmärksam på att dra åt bulten
med rätt moment.

Om det är monterat inklädnad i lastutrymmet, skall dessa borras upp vid punkter för lastöglor för att få plats med
brickor (MM 10) så att öglorna hamnar i nivå med inklädnaden.

Ställ inredningen så nära sidan du kan utan att direkt beröra
densamma eller någon av balkarna i bilen för att undvika
irriterande ljud i form av vibrationer. Tänk på att placera
modulerna parallellt med varandra och fordonet.
Vid montering av modulerna, tänk på att montera
dessa i bilens horisontella eller vertikala
balksystem.
Se ev. sid 9 för ytterligare information.
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Infästning islagsmuttrar i golvskivan
Markera punkterna där inredningen skall monteras i golvskivan med exempelvis en tuschpenna. Borra hålen
och montera islagsmuttrarna (MM32).
De olika möjligheterna för montering i golvskiva illustreras på följande sidor.
Om det skall monteras en surrningsskena på golvet skall denna fästas på var 120 mm i golvet.
Vid alla andra produkter/artiklar skall det vara minimum 1 fästpunkt/stolpe.
• Golvskena

• Surrningsskena
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Infästning islagsmuttrar i golvskivan
• Hög golvskena

• Golvvinkel (BW)

• Stolpfot (PF)

Juli 2009

Monteringsanvisning - Sortimo Bilinredning

9

Infästning islagsmuttrar i golvskivan
Den uppfällbara arbetsbänken för skruvstycke skall också monteras i golvskivan.

Monteringsbeslag / infästning moduler
Modulerna fästes till bilens balksystem med det universella beslaget BFE samt en popnut (MM30) alternativt en
plåt med 2 st M6 gängor. BFE fästet finns i olika längder och skall bockas och anpassas till bilens design vid
infästningsfästpunkten.
•
•
•
•

BFE 115 (115 mm; option)
BFE 165 (165 mm; Standard)
BFE 215 (215 mm; option)
BFE 265 (265 mm; option)

VIKTIGT! Läs instruktionen på de följande sidorna angående montering av BFE fästen.
Montering till sidorna av bilen kan göras med BFE fäste och popnut (MM30) eller med BFE fäste och BFS
montagebeslag.
Popnut monteras på lämpligt ställe.
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Monteringsbeslag / infästning moduler
Montera i bilens balksystem!
Montage med M8
popnut (MM30)

Montera ALDRIG i tunna och
veka delar av karosseriet.

Montagebeslagen finns i olika längder. Om du har några frågor, kontakta vår Tekniska Support.
När BFE fästet skall monteras på modulerna kan det antingen ske med glid-fäste med gängor(NP1) som
placeras i spåret på bakre stolpen eller ett gjutet fäste(PM) i stolpen. Glömt inte bort att momentdra!
Montage med glidfäste med
gängor (NP1)
Glidplåt med gängor. (NP1)
Mutter M6 (MM17)

BFE fästen

Montage m gjutet fäste i stolpe (PM)

BFE fäste

Skruv M6x10 (MM1)
Juli 2009
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Monteringsbeslag / infästning moduler

VIKTIGT! Nedanstående anvisning SKALL följas vid modifiering/anpassning av
BFE fästet.
• Ingen 90° bock. (Bocka 2x45° i stället)
• Böj endast BFE fästet en gång på samma ställe. Försvagas annars.
• Om det är nödvändigt kan man vrida BFE fästet, max. 90°.
OBS Vid montering av BFE fästet skall dessa helst monteras i körriktningen!
.
Fästen
monterade mot
körriktning

c
D ire

ti o n

tio
mo

n

En godkänd kombination av
fästen i bägge riktningar.

Fästen monterade
i körriktningen
Fästen monterade
i körriktningen

BFE fästen
monterade i
riktning bakåt
Körriktning

Det skall monteras flest möjligt BFE fästen i körriktningen. Dock skall det alltid monteras minimum 1 BFE fäste
bakåt för att öka stabiliteten.
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Monteringsbeslag / infästning moduler
Dessa regler gäller för montering av moduler i fordon.
Minst 1 BFE fäste per
bakstolpe upp till en
höjd av 60 stolphål. (ca.
1 meter)
Montera fästen så högt
som möjligt.

Minst 2 fästen per bakstolpe upp
till en höjd på 90 stolphål. (ca. 1,5
m.)
Montera 1 BFE fäste under 60
stolphål (1M) , samt ett fäste så
högt som möjligt.

Minst 3 fästen per bakstolpe över 90 stolphål (över
1,5 m.).
Montera 1 fäste under 60 stolphål, 1 fäste mellan 60
och 90 stolphål samt 1 så högt som möjligt.

3 fästen i bakstolparna

60 Raster

90 Raster

2 fästen i bakstolparna

60 Raster

90 Raster

1 fäste i bakstolparna

60 Raster

1 Raster = 1 hål i stolparna = 17 mm

Efter att BFE fästet anpassats i rätt vinkel,
markeras hålbilden för popnut (MM30) i
balkarna samt placeringen av fästet på
stolparna.
Godkänd montering med popnut med 1
popnit/fäste
Montering med beslag: avhängigt av
förhållandena.

Lyft ur modulerna och golvskivan ur bilen.

Infästningar i karross
Borra hål i balken vid markeringarna för infästningarna och ta bort spånen.

Var mycket försiktig så att du inte borrar för
djupt och skadar plåten utvändigt på bilen.
För att minimera risken, använd korta
borrar eller ett distansrör runt borren så att
borren inte når yttre plåtpaneler.

Förborra med en 2,5 mm borr.
• När ett montagebeslag användes borra med en 9 mm borr.
• När man skall använda popnut, borra med 11,2 mm borr.
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Infästningar i karross

Sopa eller dammsug bort borrspån.
OBS Kontrollera att inga elkablar el dylikt finns bakom plåten!

Montera montagebeslaget BAKIFRÅN,
och fäst gängade brickan (BFP) löst.

Montera M8 popnut (MM30) med
popnuttång eller -pistol.

Om inklädnaden demonterades innan montage skall denna nu monteras tillbaks.
OBS! Inklädnaden skall modifieras vid fästpunkterna innan återmontering.

Markera placeringen av popnut eller
montagebeslag på inklädnaden
innan den monteras.
Borra med:
• Popnut:
Ø=25 mm
•

Inklädnad

Front stolpe
Bricka 8.4
(MM10)

Monteringsbeslag: Ø= 35 mm

Popnut M8x29
(MM30)

Markera hålen
och borra med en
borr Ø= 25 mm.

Skruv M8x20
(MM31)
BFE Fäste

Om popnut monteras använd då en
bricka: 8,4 (8,4x22x2/ MM10) mellan
BFE fästet och popnit!
Se illustration till höger.
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Montering av islagsmutter i golvskiva
Borra hål i markeringarna på Sortimo golvskiva med en borr: Ø =11 mm. Grada med en försänkare.

Ø=11mm

Ø=15mm

Vänd golvskivan och rensa hålen.
Använd hammaren för att slå i islagsmuttrarna
(MM32) på plats från undersidan av golvskivan.
MM32

Förbered inredningen innan montering i bil
Placera de anpassade BFE fästena på de utmärkta ställena på modulen.
OBS! Använd ENDAST de 2 metoder som beskrivs i denna anvisning. Vid moduldjup 5 – 486 mm - måste
glidplåten (NP1) monteras i spåret på stolpen underifrån.

BFE Fästen

Skruv M6x25 (MM1)
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Förbered inredningen innan montering i bil
BFE fästena skall INTE dras åt innan modulerna
är på plats i bilen och fästet monterats i bilen.

Montering av inredningen i bilen
Vid limning av golvskivan användes Velcro strip. (Levereras ej tillsammans med golvskivan, kontakta vårTekniska
Support för info).

Montage af Velcro Strip:
• Avlägsna skyddsfolien på baksidan av Velcrostripen och applicera på ett antal av de högsta punkterna på
fordonets golv
• Avlägsna folien på ovansidan av Velcrostripsen och lägg in golvskivan.
Var noga med att det delade golvet dikt ligger an vid skarven samt att ytterkanterna på golven ligger i linje innan
skivskruvarna monteras.

Lyft in och placera inredningen i lastutrymmet. Var noga med att
placera dem så att fästpunkter i golv och väggar stämmer överens.
Skruva fast modulerna enligt illustrationerna
Golvskena
Hög golvskena
Golv vinkel (BW)
Surrningsskena

Bult M8x14
(MM6)

Fällbar arb.bänk

Stolpfot (PF)
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Montering av inredningen i bilen
Montera BFE fästen vid de förberedda fästpunkterna i väggarna och dra åt med 20-25 Nm.
Popnut: Bult M8x20 (MM30)

Monteringsbeslag: Mutter M8 (BFP)

När BFE fästen är säkert åtdragna i väggarna skruvas muttrarna på modulen fast med 7 – 8 Nm.

Kontrollera och efterdra ALLA bultar och skruvar!
(MM48)

Slutligen sätts skyddshattarna på alla utstickande bultskallar och
muttrar.

Om en långgodshylla (LGW) skall användas i bilen skall denna monteras nu. Annars kan allt – lådor, väskor och
boxar - som plockats ur tidigare sättas på plats.
Montering av långgodshylla:
• Bestämning av optimal längd på långgodshyllan.
Den lilla skruven som håller de 2 delarna på långgodshyllan samman lossas. Placera långgodshyllan på plats
och dra ut den till önskad längd. Kontrollera att den fällbara luckan i bakkant går att fälla ner och inte tar i
någonstanns.

Lossa skruv M5x8 och mutter M5.
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Montering av inredningen i bil
• Markera var hålen skall borras i långgodshyllan vid toppskenorna på modulen samt vid önskad längd.
Markera var hålet skall borras för
längdinställning.

Markera 2 punkter i var toppskena
på modulen.

• Ta bort långgodshyllan igen och borra med borr Ø 5,5 mm vid markeringarna för optimal längd.
Grada hålen med en försänkare och rostskydda hålen. Sätt ihop
långgodshyllans 2 delar och skruva fast dem.

Borra alla övriga markeringar med borr Ø 7 mm och grada sedan borrhålen
OBS Ta även bort eventuella grader mellan delarna på långgodshyllan.
Vi rekomenderar att man kompletterar med en gummimatta i långgodshyllan. Finns som tillbehör.
• Skruva fast långgodshyllan på toppskenorna med skruv 6x12 (MM15) samt mutter (MM24) alt. (MM17)

Skruva fast långgodshyllan
med skruv 6x12 (MM15)
samt den förlängda muttern
M6 (MM24).
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Montering av inredningen i bil
Vi har nu kommit till den sista fasen i mopnteringsförloppet. Alla lådor, väskor med mera ska nu sättas in i
inredningen. Innan lådorna monteras skall kullagerskenorna dras ut. De innersta hålen på lådorna monteras
först i skenorna. Därefter monteras yttre fästpunkterna. Den första gången man sedan skjuter in lådan kan den
kärva en del men det är helt normalt.

Nu är din Sortimo bilinredning klar! Innan du plockar in dina verktyg och reservdelar ber vi dig att du läser igenom,
och följer nedanstående säkerhetsinstruktioner.

Användnings och Säkerhetsinstruktioner
För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå!
1. Kontrollera skruvar, bultar, fästdetaljer, karrosseri, golvskiva samt inredningen
med jämna mellanrum. Minst en gång var 500 mil, samt efter hårda inbromsningar och tunga transporter.
2. Maximum belastning per hylla är 80 Kg – FR hylla 60 Kg - och för lådor 60 kg om icke annat uppges. Var
uppmärksam på att inte överstiga bilens maximala totalvikt eller axeltryck.
3. Tillse att alla lösa delar förvaras säkert. Som en hjälp med detta kan man lämpligen använda avdelare i hyllor
och lådor. Gummimattor för hyllor och lådor finns som tillbehör och ökar comfort och säkerhet ytterligare.
4. Stora detaljer som fönster, dörrar, verktygsväskor med mera skall vara fastsurrade under transport. Använd
lastband, nät eller dylikt. Se Sortimos stora program angående lastsäkring.
5. Beträffande transport av gas/gasflaskor. Se till så att tillräcklig och anpassad ventilation finns med hänsyn till
gastyp.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår tekniska support eller din lokala Sortimo-påbyggare.
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