
De kit bestaat uit 3 delen: neus, side-skirts en bodemplaat van de cabine. Er is 

uit gegaan van een cabine van Herpa.

Stappenplan XT105:

1. Bouw een tandemas-chassis (6x4 met luchtvering) met een wielbasis van 

4.55m (schaal = 52.3mm)

2. Snij of zaag de deurverlenger van de cabine: lijn 1

3. Vijl de hoekspoilers (naast de grill) vlak (A)

4. snij of zaag de grill weg net onder het zwart van het vlak waar de 

ruitenwissers op zitten en op 1mm voor de voordeuren: lijn 2

5. De originele bumper blijft gewoon aan het chassis zitten, ook het motorblok 

en de spatborden blijven op hun originele plek. Hierop komt de neus.

6. De sideskirts hangen over het chassis en passen tussen de voorspatborden 

en de voorste achterspatborden.

7. De bodemplaat komt onder in de cabine gemonteerd op de plek van de 

originele bodemplaat. De bodemplaat is voorzien van steunen voor op het 

chassis.
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