
Monteringsanvisning dubbelkommando

Tack för att ni valt ett dubbelkommando från Saile Stål AB! Våra dubbelkommandon 
är enkla att installera och passar i alla bilar. Kontakta oss på telefon 031-450045 om 
ni har några frågor eller funderingar.

1. Packa upp dubbelkommandot och kontrollera att alla delar är med.

2. Demontera paneler och vik undan mattan på golvet upp mot torpedväggen på 
passagerarsidan, så att man ser plåten. Dubbelkommandot skall om möjligt 
monteras direkt mot golvet/torpeden med genomgående M8-bult. Man kan även 
använda blindmuttrar om det inte går att komma åt på undersidan. Se efter noga 
innan ni borrar i golvet/torpeden så att ni inte träffar rör/slangar/elektronik eller 
något annat som är känsligt. Justera in dubbelkommandot så att det sitter rakt och 
skruva fast det.

3. Vik undan matta och isolering under pedalerna på förarsidan, så att ni kommer ner 
till plåten även här.
Montera pedalklämmorna(1) på lämpligt sätt så att wiren kan löpa fritt och så 
klämmorna inte sitter ivägen för fötterna när man kör bilen. Prova fram lämplig 
position för wireblocken(2) och montera dem, om det går, med genomgående M6-
bult. Om det ej går, borra ytterligare 5 st 5mm hål i fästplattan och skruva dit 
lagerblocken med 6 st självborrande montageskruv.

4. Montera wirehöljet(3) med metalländen i dubbelkommandot, och måtta upp lagom 
längd så att wirehöljet går bra att sticka in i lagerblocket(2) utan att wirehöljet kan 
hamna ivägen för bilens pedaler när dom rör sig. Gör en knut på wirehöljet och klipp 
av detmed en kraftig avbitartång där ni gjort markeringen. Knuten görs för att 
nylonskyddet innuti ska sticka ut några mm för att ytterligare skydda wiren från 
onödigt slitage. Montera dit wirehöljet så rakt som möjligt, utan tvära böjar.

5. Skruva fast wirena(4) i dubbelkommandot, med en bricka på varje sida om wirens 
krok, och anpassa bulten så att wiren kan röra sej (ska ej sitta stumt fast utan kunna 
vrida sig lite).
Montera pedalerna på dubbelkommandot.
Trä wiren igenom blocken på dubbelkommandot och igenom wirehöljena(3). 
Montera wiren i pedalklämman(1) (wiren ska ligga som ett U), och justera 
spänningen på wiren så att dubbelkommandopedalerna på passagerarsidan är i 
lagom höjd. Drag åt wirebultarna i pedalklämmorna(1)

6. Kontrollera allt, och drag åt alla bultar. Kontrollera så att fullgod funktion uppnås 
och att inte bilens pedaler kan förhindras att gå i botten av wirehöljen eller 
lagerblock. 
Skär till bilens mattor och isolering så att de ej hindrar pedalernas rörelser.
Provkör bilen med en kollega, och gör en provbromsning från ca 40-50km/h. 
Passageraren ska utan problem kunna bromsa så hårt så att bilens ABS-system 
ingriper på torr asfalt.

7. Om satsen är köpt med gaspedal monteras denna på  samma sätt 
som de kopplingen och bromsen. Gaspedalen skruvas fast i dubbel-
kommandot genom att en M8-bult demonteras från dubbelkommandot.

Lycka till med monteringen!
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Saile Stål AB
Fältspatsgatan 1
421 30 Västra Frölunda
Tel: 031 - 45 00 45


