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Detta avgassystem är designat för bilens original diffusor. Spoilern måste dock alltidbearbetas för att ge plats för ändrören på båda sidor.

Vi rekommenderar att arbetet utförs på en verkstad om du själv inte är helt övertygad om att du har kompetens och lämpliga
verktyg.

Förvissa dig om att alla delar finns med och att de rimligen passar på bilen innan du påbörjar bearbetningen av spoilern. Observera att
extra upphängningar måste monteras för båda bakre ljuddämparna innan dessa passar på bilen - se nedan.
Montera dessa upphängningar och främre delar innan du påbörjar bearbetningen av spoilern.

Vid bearbetning av spoilern rekommenderas följande arbetsgång:

Börja  med att mäta ut bilens centrumlinje och se till att båda urtagen hamnar lika långt från centrum.

Använd lämpliga verktyg för att såga och slipa ut för ändrören i diffusorn. Det är bättre att ta ur för lite i början för att sedan utöka
efter hand. Prova och justera tills du är nöjd med resultatet.
Vissa bilar (Aero-modeller) har redan ett färdigt uttag för ändröret på vänster sida. Om detta är fallet görs ett motsvarande uttag på höger
sida.

Extra upphängningar:
Vänster sida. Upphängningen till vänstra sidans vänstra gummi skall förlängas med det förlängningsstycke som medföljer i monterings-
satsen. Trä förlängningen över originalupphängningen och drag fast.
Höger sida: Här måste en upphängning monteras på bilens bottenplatta för att den högra ljuddämparen ska ha något att hänga i.
I monteringssatsen medföljer en upphängning jämte bult, mutter och gummi. Upphängningen skruvas i balken på höger sida. Hål borras i
balken (8-9 mm).  Borra hålet rakt över det stora ovala hålet i balken (se illustration nedan). Skruva fast fästet med den medföljande
bulten. Som kontramutter används den mutter som sitter svetsad på en plåtbit. Se till att fästet ligger an uppåt. Använd det medföljande
gummit för att hänga upp högerdämparen i den nya upphägningspunkten.

Övriga delar av avgassystemet monteras i bilens original upphängningar på motsvarande sätt som originalsystemet.

I övrigt hänvisar vi till vår generella monteringsanvisning.

Lycka till !

064-35

064D45
064D57

064D67

Saab 9-5 Turbo 2006-
Saab 9-5 Aero 2004-

Ändrör/tailpipe: Duplex 90/120 mm + 90/120 mm
Spoilern måste bearbetas. The spoiler must be trimmed.

Komplett kit passar efter kat./flexdel   Complete kit fits to cat/flexible part


