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MONTERINGSVEJLEDNING 

For det bedste resultat bedes du læse disse 

instruktioner omhyggeligt, før du monterer 

AlloyGator. Du kan også finde hjælp på 

www.alloygator.dk og se den korte 

monteringsvideo. AlloyGator kan monteres 

enten med hjulene på køretøjet eller fjernet fra 

bilen.  

 

Du skal bruge følgende værktøj - gummihammer, 

plastrør-skærer eller skarp saks med lige snit, 

donkraft og kompressor.  

 

1 Hæv køretøjet i henhold til bilens instruktionsbog, 

indtil hjulet er fri af jorden. Så lukkes luften ud af 

dækket ved at fjerne ventil kernen eller ved hjælp af 

en rustfri stål-clips fra AlloyGator-pakken, for at 

frigive luft (1). Sørg for pasform og egnethed med én 

AlloyGator før indsættelse af de rustfrie stål-clips på 

de resterende profiler. Manglende overholdelse af 

dette vil betyde, at vi ikke er i stand til at refundere 

dit køb hvis AlloyGator ikke er egnet til dit hjul & dæk 

kombination.  

 

2 Identificer din hjulstørrelse og tjek vejledningen 

nedenfor. Hjulets størrelse kan identificeres ud fra 

dæksiden f.eks. 205/55R16. De sidste to tal er 

hjulstørrelsen i tommer, dvs. 16 tommer. Påfør en 

lille klat lim på hver clips placering lige før 

indsættelse clipsen (2). 

 

3 Sæt clipsen i AlloyGator’en, siden med bølgeskæret 

indsættes først (3) efter de nummererede huller til 

din hjulstørrelse. Sørg for at clipsen flugter i 

sprækken og støtterillen. Sæt clips i alle huller 

startende fra den ende af AlloyGator’en med hullet i, 

indtil du kommer til nummer 13, og følg derefter 

vejledningen nedenfor. 
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4 Spray eller fugt fælg og dæk med mildt sæbevand. 

Begynd ved ventilen, indsæt enden af AlloyGator 

med hullet i mellem fælg og dæk (4) og bank med 

hammer. 

 

5 Arbejd mod uret, og bank toppen af AlloyGator 

med en gummihammer slående mod midten af 

fælgen (5) og sørg for at slå Alloygator’en så langt ind 

som muligt. Fortsæt at slå på AlloyGator’en mellem 

hjul og dæk hele kanten rundt, indtil de 2 ender 

overlapper hinanden. 

 

6 Markér det overlappede afsnit på linje med den 

første tand på den overlappende ende (6). 

 

7 Træk den overlappende ende ud fra fælgen og 

brug kniv eller saks til at klippe det overskydende 

materiale af ud for mærket (7). 

 

8 Tryk forsigtigt AlloyGator tilbage på plads og sørg 

for enderne passer sammen og låser korrekt (8). Før 

enderne trykkes helt sammen, påføres lidt lim langs 

tænderne mellem de to ender (9). Bank dem på 

plads i en ret vinkel på hjulet for at sikre, at enderne 

flugter med hinanden.  
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9 Arbejd mod uret, og slå i en vinkel væk fra centrum 

af fælgen på AlloyGator’en hele vejen rundt (10). Gør 

det samme i samlingen, hvor du skal slå på begge 

ender samtidigt, for at undgå samlingen springer op. 

Pump dækket op til 1 bars tryk og gentag 

proceduren, med at slå fra centrum af fælgen og 

dermed på indersiden af Alloygator’en.  

 
10 Fyld dækket med luft jf. bilens instruktionsbog. 

Om nødvendigt gentages punkt 9 endnu engang, for 

at sikre Alloygator’en ligger i den rette position. Der 

bør være en lille spalte, men ikke mere end end 1 

mm mellem AlloyGator’en og hjulet (11).  

 

11 Kom lidt lim på kappen som anvendes til at skjule 

samlingen mellem de 2 ender (12). Herefter 

monteres kappen – vær opmærksom på 

styringstappen. Hold på kappen i 20 sekunder til 

limen hæfter (13).  

 
12 Sænk hjulet til jorden og fjerne donkraften. 

Gentag ovenstående indtil alle hjul er blevet 

monteret med Alloygator. 

 
13 Bilens dæktryk bør kontrolleres en time efter 

montering for at sikre, at der er ingen tab af luft og 

derefter med jævne mellemrum i overensstemmelse 

med bilens instruktionsbog.  

Hvis du beskadiger dine AlloyGators kan du fjerne det 

beskadigede materiale med den medfølgende nøglering. 

Bare hold værktøjet vinkelret på AlloyGator’en, og trække 

den henover det beskadigede område.  

Advarsel: Det er vigtigt at overvåge dæktrykket i 

overensstemmelse med din instruktionsbog. Større tab af 

dæktryk kan resultere i at AlloyGator’en flytter sig eller i 

ekstreme tilfælde, kommer ud mellem fælg og dæk. Vi 

anbefaler, at du jævnligt renser dine hjul og AlloyGators 

med normal bil shampoo eller universelle hjul-

rengøringsmidler egnet til sarte finish som krom. Undgå de 

skrappeste rengøringsmidler. 
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