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BAKGAVELRAMPER 

Art. nr. BGR 19, BGR 21, BGR 23, BGR 27, BGR 19-3, BGR 25-3, BGR 27-3 samt BGR 33-3 

Monterings och Bruksanvisning 

 
 
 Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Rampen skall gå lätt att vika ut och ihop. 
 
 Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder rampen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. 
 
 På rampen finns en dekal som anger med vilken maximal last rampen får belastas.   

 Maxlasten anges med detta tecken:  

 

 
 
 Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad rampen är lämplig för. Maxhöjden anges med detta tecken: 

 

 
 
    MONTERING: 

 Bakgavelrampen skall alltid monteras av fackman. Monteringen sker antingen i golvskenor eller med de medföljande 
golvfästplattorna. Vid montering i golvskena skall golvskenan placeras minst 200 mm från insida dörr till centrum golvskena. 
Vid montering med golvfästplattor, bör följande tillvägagångssätt följas: 

1 Öppna den dörr innanför vilken rampen skall monteras. 
2 Ställ in rampen i bilen med stödfötterna (A) vända inåt bilen. 
3 Stäng dörren. 
4 Flytta rampen mot dörren så att bottenplattans kant är c:a 5 mm från dörrens insida. Placera rampen samtidigt på valfri plats i 

sidled. På vissa bilmodeller är dörren så välvd att rampens överdel kommer i kontakt med insidan på dörren innan 
bottenplattan kommit i rätt läge. Använd då ställskruvarna för att vinkla rampen till samma lutning som dörren. 

5 Placera golvfästplattorna mot bottenplattans kant, med kroken mitt framför rampens monteringsspänne. 
6 Märk ut golvfästplattornas hål med penna eller verktyg på golvet.  
7 Lyft bort ramp och golvfästplattor. 
8 Innan hålen genom golvet borras, tillse noga att utrymmet under bilgolvet är fritt, så att ni ej borrar i bensintank, kablar,  

ledningar eller andra delar.   

9 Borra genomgående hål genom golvet. Använd borr med  8,5 mm. 
10 Montera golvfästplattorna med genomgående bult, brickor på undersidan och mutter. Bultarna skall vara av dimension M8 och 

av kvalitet DIN 931 (ISO 4014) eller högre. Längden avgörs av tjockleken på golvet i den aktuella bilen. Mät tjockleken på 
golvet och välj därefter en bult som är minst 25 mm längre. Brickan bör vara en karosseribricka 8 x 40 mm. Tjocklek minst 2 
mm. Muttern skall vara en M8 Nylockmutter. Bult, brickor och muttrar skall vara galvaniserade eller rostfria. Bultar, muttrar och 

brickor medföljer ej rampen vid leverans. 
11 När golvfästplattorna är monterade lyfts rampen åter på plats med bottenplattans innerkant mot golvfästplattans kant. Rampen 

knäpps därefter fast i golvfästplattorna med rampens monteringsspännen. Justera rampens monteringsspännen och lås i 
önskat läge med stoppmutter. 

12 Rampen är försedd med 2 säkerhetsbälten, där ena halvan är förmonterad från fabrik. Den lösa änden av säkerhetsbältet skall 
monteras av montören. Exakt var den skall monteras avgörs av montören med hänsyn till bilmodell. Generellt skall änden 
monteras i en så kraftig del av karossen som möjligt, t.ex. en balk eller ett redan befintligt säkerhetsbältesfäste, så högt och så 
långt bak som möjligt. Fästpunkten i karossen måste ligga längre bak än säkerhetsbältets fästpunkt på rampen.  
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