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CCoonnggrraattuullaattiioonnss  oonn  yyoouurr  sseelleeccttiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  JJAACCKK IITT  SSuussppeennssiioonn  SSyysstteemm..  WWee  aatt  JJAACCKK IITT  aarree  pprroouudd  ttoo  ooffffeerr
aa  hhiigghh  qquuaalliittyy  pprroodduucctt  aatt  tthhee  iinndduussttrriieess  mmoosstt  ccoommppeettiittiivvee  pprriicciinngg..  TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  uuss,,  aanndd  oouurr
pprroodduucctt..

BBeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  bbeeggiinnss,,  iitt  iiss  tthhee  ccuussttoommeerrss//iinnssttaalllleerrss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  ppaarrttss  aarree  oonn  hhaanndd..
IIff  aannyy  ppaarrttss  aarree  mmiissssiinngg,,  pplleeaassee  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  ccaallll  oonnee  ooff  oouurr  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  rreepprreesseennttaattiivveess  @@  ((880011))  997744--
77996600..

IItt  iiss  tthhee  ccuussttoommeerrss//iinnssttaalllleerrss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  aallll  sstteeppss  bbeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  bbeeggiinnss..  OOEEMM
mmaannuuaall  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  aass  aa  rreeffeerreennccee  gguuiiddee..  

MMaakkee  ssuurree  ttoo  uussee  lloocckk  ttiittee  oonn  aallll  nneeww  aanndd  ssttoocckk  hhaarrddwwaarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  iinnssttaallllaattiioonn..

IImmppoorrttaanntt  ccuussttoommeerr  iinnffoorrmmaattiioonn::

JJAACCKK IITT  SSuussppeennssiioonn  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  aa  qquuaalliiffiieedd  aanndd//oorr  cceerrttiiffiieedd  mmeecchhaanniicc  ppeerrffoorrmmss  tthhiiss  iinnssttaallllaattiioonn..

TThhiiss  vveehhiicclleess  rreeaaccttiioonn  aanndd  hhaannddlliinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  mmaayy  ddiiffffeerr    ffrroomm  ssttaannddaarrdd  ccaarrss  aanndd//oorr  ttrruucckkss..  MMooddiiffiiccaattiioonnss
ttoo  iimmpprroovvee  aanndd//oorr  eennhhaannccee  ooffff  rrooaadd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaayy  rraaiissee  tthhee  iinntteennddeedd  cceenntteerr  ooff  ggrraavviittyy..  EExxttrreemmee  ccaauuttiioonn
mmuusstt  bbee  uuttiilliizzeedd  wwhheenn  eennccoouunntteerriinngg  ddrriivviinngg  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  ccaauussee  vveehhiiccllee  iimmbbaallaannccee  oorr  lloossss  ooff  ccoonnttrrooll..
DDRRIIVVEE  SSAAFFEELLYY!!  AAvvooiidd  aabbrruupptt  mmaanneeuuvveerrss,,  ssuucchh  aass  ssuuddddeenn  sshhaarrpp  ttuurrnnss  wwhhiicchh  ccoouulldd  ccaauussee  aa  rroollll  oovveerr,,  rreessuullttiinngg
iinn  sseerriioouuss  iinnjjuurryy  oorr  ddeeaatthh..

IItt  iiss  tthhee  ccuussttoommeerrss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aa  rree--ttoorrqquuee  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aallll  hhaarrddwwaarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh
tthhiiss  ssuussppeennssiioonn  ssyysstteemm  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  110000  mmiilleess  ooff  iinnssttaallllaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  ccuussttoommeerrss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ddoo  aa
ccoommpplleettee  rree--ttoorrqquuee  aafftteerr  eevveerryy  33000000  mmiilleess  oorr  aafftteerr  eevveerryy  ooffff  rrooaadd  uussee..

AAfftteerr  tthhee  oorriiggiinnaall  iinnssttaallllaattiioonn,,  JJAACCKK IITT  SSuussppeennssiioonn  aallssoo  rreeccoommmmeennddss  hhaavviinngg  tthhee  aalliiggnnmmeenntt  cchheecckkeedd  eevveerryy  66
mmoonntthhss  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  ttrraacckkiinngg,,  pprrooppeerr  wweeaarr  oonn  ttiirreess  aanndd  ffrroonntt  eenndd  ccoommppoonneennttss..  JJAACCKK IITT  SSuussppeennssiioonn  ttaakkeess
nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aabbuussee,,  iimmpprrooppeerr  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  iimmpprrooppeerr  ssuussppeennssiioonn  mmaaiinntteennaannccee..

FFrroonntt  lleevveelliinngg  kkiitt
11999988  --  22000011  FFoorrdd  EExxpplloorreerr  44WWDD

11999988  --  22001100  FFoorrdd  RRaannggeerr  //  EExxpplloorreerr  SSppoorrtt
JJAACC3333001188



Limited lifetime warranty 

NNoottiiccee  ttoo  aallll  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  ccuussttoommeerrss::  IItt  iiss  yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  kkeeeepp  yyoouurr  oorriiggiinnaall  ssaalleess  rreecceeiipptt!!  IIff  ffaaiill--
uurree  sshhoouulldd  ooccccuurr  oonn  aannyy  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  ccoommppoonneenntt,,  yyoouurr  oorriiggiinnaall  ssaalleess  rreecceeiipptt  mmuusstt  aaccccoommppaannyy  tthhee  wwaarr--
rraanntteedd  uunniitt  ttoo  rreecceeiivvee  wwaarrrraannttyy..  WWaarrrraannttyy  wwiillll  bbee  vvooiidd  iiff  tthhee  ccuussttoommeerr  ccaann  nnoott  pprroovviiddee  tthhee  oorriiggiinnaall  ssaalleess  rreecceeiipptt..
DDoo  nnoott  iinnssttaallll  aa  bbooddyy  lliifftt  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  aa  ssuussppeennssiioonn  ssyysstteemm..  IIff  aa  bbooddyy  lliifftt  iiss  uusseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  aannyy
JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  pprroodduucctt,,  yyoouurr  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  WWAARRRRAANNTTYY  WWIILLLL  BBEE  VVOOIIDD..  JJAACCKK IITT  ssuussppeennssiioonn
pprroodduuccttss  aarree  wwaarrrraanntteedd  ttoo  bbee  ffrreeee  ffrroomm  ddeeffeeccttss  iinn  mmaatteerriiaall  aanndd  wwoorrkkmmaannsshhiipp  ffoorr  lliiffee  iiff  ppuurrcchhaasseedd,,  iinnssttaalllleedd  aanndd
mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  aa  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  vveehhiiccllee;;  ootthheerrwwiissee,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss,,  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ppuurr--
cchhaassee  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  oonn  aa  ccoommmmeerrcciiaall  vveehhiiccllee,,  oorr  ttwweellvvee  tthhoouussaanndd  ((1122,,000000))  mmiilleess  ((wwhhiicchh  eevveerr  ooccccuurrss  ffiirrsstt))..
JJAACCKK IITT  ddooeess  nnoott  wwaarrrraanntt  oorr  mmaakkee  aannyy  rreepprreesseennttaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  JJAACCKK IITT  PPrroodduuccttss  wwhheenn  nnoott  iinnssttaalllleedd  aanndd
uusseedd  ssttrriiccttllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  ssuucchh  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  aanndd  aaccccoorr--
ddaannccee  wwiitthh  ggoooodd  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  pprraaccttiicceess  ooff  tthhee  aauuttoommoottiivvee  iinndduussttrryy..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  ddooeess  nnoott
aappppllyy  ttoo  tthhee  ccoossmmeettiicc  ffiinniisshh  ooff  JJAACCKK IITT  pprroodduuccttss  nnoorr  ttoo  JJAACCKK IITT  pprroodduuccttss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  aalltteerreedd,,  iimmpprrooppeerr--
llyy  iinnssttaalllleedd,,  mmaaiinnttaaiinneedd,,  uusseedd  oorr  rreeppaaiirreedd,,  oorr  ddaammaaggeedd  bbyy  aacccciiddeenntt,,  nneegglliiggeennccee,,  mmiissuussee  oorr  rraacciinngg..  ((““RRaacciinngg  iiss
uusseedd  iinn  iittss  bbrrooaaddeesstt  sseennssee,,  aanndd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwiitthhoouutt  rreeggaarrddss  ttoo  ffoorrmmaalliittiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  pprriizzeess,,  ccoommppeettiittiioonn,,
eettcc..))  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  iiss  vvooiidd  iiff  tthhee  pprroodduucctt  iiss  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  vveehhiiccllee  aanndd  rree--iinnssttaalllleedd  oonn  tthhaatt  oorr  aannyy
ootthheerr  vveehhiiccllee..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  iiss  eexxcclluussiivvee  aanndd  iiss  iinn  lliieeuu  ooff  aannyy  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttyy  ooff  mmeerrcchhaannttaabbiilliittyy,,  ffiittnneessss  ffoorr
aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppuurrppoossee  oorr  ootthheerr  wwaarrrraannttyy  ooff  qquuaalliittyy,,  wwhheetthheerr  eexxpprreessss  oorr  iimmpplliieedd,,  eexxcceepptt  tthhee  wwaarrrraannttyy  ooff  ttiittllee..  AAllll
iimmpplliieedd  wwaarrrraannttiieess  aarree  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhiiss  wwaarrrraannttyy..  TThhee  rreemmeeddiieess  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  wwaarrrraannttyy  aarree
eexxcclluussiivvee..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  eexxcclluuddeess  aallll  llaabboorr  cchhaarrggeess  oorr  ootthheerr  iinncciiddeennttaall  ooff  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess..  AAnnyy  ppaarrtt  oorr
pprroodduucctt  rreettuurrnneedd  ffoorr  wwaarrrraannttyy  ccllaaiimm  mmuusstt  bbee  rreettuurrnneedd  tthhrroouugghh  tthhee  ddeeaalleerr  ooff  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr  ffrroomm  wwhhoomm  iitt  wwaass
ppuurrcchhaasseedd..  JJAACCKK IITT  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eexxaammiinnee  aallll  ppaarrttss  rreettuurrnneedd  ttoo  iitt  ffoorr  wwaarrrraannttyy  ccllaaiimm  ttoo  ddeetteerrmmiinnee
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aannyy  ssuucchh  ppaarrtt  hhaass  ffaaiilleedd  bbeeccaauussee  ooff  ddeeffeecctt  iinn  mmaatteerriiaall  oorr  wwoorrkkmmaannsshhiipp..  TThhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  JJAACCKK
IITT  uunnddeerr  tthhiiss  wwaarrrraannttyy  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  rreeppaaiirriinngg,,  rreeppllaacciinngg  oorr  ccrreeddiittiinngg,,  aatt  iittss  ooppttiioonn,,  aannyy  ppaarrtt  oorr  pprroodduucctt
ffoouunndd  ttoo  bbee  ssoo  ddeeffeeccttiivvee..  RReeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  aannyy  ppaarrtt  iiss  rreeppaaiirreedd,,  rreeppllaacceedd  oorr  ccrreeddiitteedd  uunnddeerr  tthhiiss  wwaarrrraann--
ttyy,,  sshhiippppiinngg  aanndd//oorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess  oonn  tthhee  rreettuurrnn  ooff  ssuucchh  pprroodduucctt  mmuusstt  bbee  pprreeppaaiidd  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerr  uunnddeerr
tthhiiss  wwaarrrraannttyy..    

IImmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeaadd  bbeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  bbeeggiinnss..

JJaacckk  iitt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aa  pprrooppeerr  ttoorrssiioonn  bbaarr  uunnllooaaddiinngg  ttooooll  bbee  uusseedd  wwhheenn  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhiiss  iinnssttaallllaattiioonn..  IIff  yyoouu  ddoo
nnoott  hhaavvee  oonnee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  yyoouurr  llooccaall  FFoorrdd  ddeeaalleerr  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonnee  ffrroomm  tthheemm..

DDuuee  ttoo  vvaarriiaattiioonnss  iinn  yyoouurr  vveehhiicclleess  ssttoocckk  sshhoocckk  aapppplliiccaattiioonn,,  lloonnggeerr  sshhoocckkss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..

BBeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  bbeeggiinnss,,  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  tthhee  iinnssttaalllleerr  ppeerrffoorrmmss  aa  tteesstt  ddrriivvee  oonn
tthhee  vveehhiiccllee..  DDuurriinngg  tthhee  tteesstt  ddrriivvee,,  cchheecckk  ttoo  sseeee  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  uunnccoommmmoonn  ssoouunnddss  oorr  vviibbrraattiioonnss..  IIff  uunnccoommmmoonn
ssoouunnddss  oorr  vviibbrraattiioonnss  ooccccuurr  oonn  tthhee  tteesstt  ddrriivvee,,  uunnccoommmmoonn  ssoouunnddss  oorr  vviibbrraattiioonnss  wwiillll  bbee  eennhhaanncceedd  oonnccee  tthhee  ssuuss--
ppeennssiioonn  ssyysstteemm  hhaass  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd..  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddss  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  ccuussttoommeerr  pprriioorr  ttoo
iinnssttaallllaattiioonn  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ccuussttoommeerr  ooff  tthheessee  iissssuueess  iiff  tthheeyy  eexxiisstt..



PPlleeaassee  ffoollllooww  iinnssttrruuccttiioonnss  ccaarreeffuullllyy::

BBeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  bbeeggiinnss,,  mmeeaassuurree  ffrroomm  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  hhuubb,,  ttoo  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ffeennddeerr  wweellll,,  aanndd  rreeccoorrdd
mmeeaassuurreemmeennttss  bbeellooww..

PPrree--iinnssttaallllaattiioonn  mmeeaassuurreemmeennttss::

DDrriivveerr  ssiiddee  ffrroonntt::______________________________________________________________
PPaasssseennggeerr  ssiiddee  ffrroonntt::______________________________________________________

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ttaakkee  tthhee  ssaammee  mmeeaassuurreemmeennttss  aanndd  ccoommppaarree  ttoo  tthhee  pprree--iinnssttaallllaattiioonn  mmeeaassuurreemmeennttss..

PPoosstt  iinnssttaallllaattiioonn  mmeeaassuurreemmeennttss::

DDrriivveerr  ssiiddee  ffrroonntt::____________________________________________________________

PPaasssseennggeerr  ssiiddee  ffrroonntt::____________________________________________________

1. To begin installation, block the rear tires of the vehicle so that the vehicle is stable and can’t roll backwards.
Safely lift the front of the vehicle and support the frame with a pair of jack stands. Place a jack stand on both
the driver and passenger side. 

2. Working on the driver side and using a proper torsion bar removal tool. Note: Jack it requires that a prop-
er torsion bar unloading tool be used when performing this installation. If you do not have one, please contact
your local Ford dealer to purchase one from them. Carefully remove the stock torsion bar bolt and block. Set
the stock torsion bar bolt and block aside. Remove the stock torsion bar unloading tool from the stock cross
member.

3. Working on the driver side, tap the stock torsion bar forward until the stock torsion bar key can be removed.
Remove and discard the stock torsion bar key.

4. Locate the new torsion bar key and install into the stock location. Tap the stock torsion bar back into the
torsion bar cross member until it seats properly into the new torsion bar key. Using the torsion bar unloading
tool, adjust the new torsion bar key up high enough so that the stock torsion bar block and bolt can be re-
installed. 

5. Locate the stock torsion bar bolt and block and install into the stock location. Adjust the stock bolt so that
there is at least a 1/4” of thread past the stock torsion bar block. After the completion of the installation, if
more height is needed, adjust the stock bolt to achieve the proper height. Special note: For each 1/4” of adjust-
ment on the stock bolt equals 1” of height. 

Special note: If the stock torsion bar bolt is over adjusted, ride quality issues will occur and over adjusting the
bolt is not recommended. 

Repeat step # 2 - 5 on the passenger side.

6. Carefully lower the vehicle to the ground.

AAfftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn,,  JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  rreeccoommmmeennddss  ttaakkiinngg  tthhee  vveehhiiccllee  ttoo  aann  aalliiggnnmmeenntt
sshhoopp  aanndd  hhaavviinngg  aa  pprrooppeerr  ffrroonntt  eenndd  aalliiggnnmmeenntt  ppeerrffoorrmmeedd..  

JJAACCKK  IITT  SSuussppeennssiioonn  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  aa  ccoommpplleettee  rree--ttoorrqquuee  iiss  ddoonnee  oonn  aallll  bboollttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ssuussppeenn--
ssiioonn  ssyysstteemm..  IItt  iiss  tthhee  ccuussttoommeerrss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aa  rree--ttoorrqquuee  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aallll    hhaarrddwwaarree
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ssuussppeennssiioonn  ssyysstteemm  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  110000  mmiilleess  ooff  iinnssttaallllaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  ccuussttoommeerrss  rreessppoonn--
ssiibbiilliittyy  ttoo  ddoo  aa  ccoommpplleettee  rree--ttoorrqquuee  aafftteerr  eevveerryy  33000000  mmiilleess  oorr  aafftteerr  eevveerryy  ooffff  rrooaadd  uussee..  NNeegglleecctt  ooff  ffoolllloowwiinngg
tthheessee  sstteeppss  ccoouulldd  ccaauussee  bbrraacckkeettss  ttoo  ccoommee  lloooossee  aanndd  ccaauussee  sseerriioouuss  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ssuussppeennssiioonn  ssyysstteemm  aanndd  ttoo  tthhee
vveehhiiccllee..


