
 

LSD montage aanwijzingen 

a.A = Aanwijzingen op aanvraag!. 

Neem contact met ons op per mail info@gkb-import.nl of tel. 050 404 2450 

a = Demontage en/of aanpassingen aan de wielkuiplijsten zijn noodzakelijk. 

b = Alleen voor de basis 3 deurs uitvoering. 

c = De originele kabelboom in het portier kan, door de loopbaan te wijzigen, 

opnieuw worden gebruikt. (zie de montagehandleiding) 

d = Het verlengen van de kabelboom in de deur is noodzakelijk. 

f = De originele zijknipperlichten dienen gemodificeerd of vervangen te worden. 

(zie montagehandleiding) 

g = Het originele sproeiwaterreservoir dient te worden vervangen door de originele 

Ford onderdelen 2S61.17618-AD en 1142518 

i = Het originele sproeiwaterreservoir dient aangepast of vervangen te worden. In 

het overzicht sproeiwaterreservoir in de categorie Toebehoren vindt u meer 

informatie. 

j = Bij het model met airbags in de portieren dienen deze te worden gecontroleerd 

na het verlengen van de kabelboom. 

k = Onderdelen van de originele scharnieren dienen te worden verwijderd. Voor de 

ombouw naar originele staat zijn extra onderdelen noodzakelijk. In het 

overzicht Scharnierenset in de categorie Toebehoren vindt u meer informatie. 

o = Aanpassingen aan het koolstof filter zijn noodzakelijk. 

p = De randen van het portieren dienen te worden aangepast. Hiervoor zijn las en 

spuitwerkzaamheden noodzakelijk. 

q = De originele antenne dient te worden gedemonteerd. 

s = De originele centrale vergrendeling van het tankslot dient te worden 

gedemonteerd. 

t = Productie alleen na bestelling, levertijd ca. 4 weken. 

  

Belangrijke mededeling met betrekking tot de gasdrukdempers 
  

I =  De gasdrukdempers zijn op basis van het gewicht van de originele portieren 

geselecteerd. Bij afwijkende portiergewichten dienen de sterkere of zwakkere 

gasdrukdempers extra te worden besteld.  De meerprijs bedraagt € 72,60 € incl. btw 
II = Gasdrukdempers kunnen door temperatuurschommelingen in kracht afnemen of 

toenemen. Deze afwijkingen vallen niet onder garantie, tenzij kan worden aangetoond 

dat het om een materiaal of productiefout gaat. 
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