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VERSÃO: 20220623

Este manual tem o objetivo de orientar a instalação desse 
acessório.A montagem das peças deve ser realizada por 
um profissional mecânico qualificado.
Não nos responsabilizamos por defeitos e/ou danos na 
motocicleta decorrentes da má instalação do produto.

PEÇAS

1 PARA-LAMA ANTI 
SPRAY SCAM (1x)

2 BRAÇO DE FIXAÇÃO (1x)
CH047330

Parafuso Allen abaulado M5x16mm (2x)4

Parafuso Allen abaulado M5x20mm (1x)3

Parafuso Allen cilíndrico M5x10mm (2x)5

Arruela lisa 5mm (2x)7

Porca travante M5 (5x)8

PASSO A PASSO

1. Monte o conjunto do PARA-LAMA
ANTI SPRAY com os itens indicados 

conforme o detalhe      . Dê o aperto

final nos parafusos.

A

5. Verifique o alinhamento do conjunto

e dê o aperto final utilizando o torque

indicado no manual de serviço do fabri-

cante da moto, para a VERSYSX-300
recoloque a trava da porca.

3. Remova a porca, arruela e a chapa 

de indicação de posição do lado direito

do eixo traseiro. 

4. Posicione o conjunto montado sobre

a ponta do eixo conforme indicado no

detalhe        e reutilize apenas a porca

e a trava da porca. A arruela original e

a chapa de indicação de posição não

serão usados.
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| KAWASAKI VERSYS-X300

3. Remova a porca, arruela e a chapa

reforço do lado direito do eixo traseiro. 

4. Posicione o conjunto montado sobre

a ponta do eixo conforme indicado no 

detalhe        e reutilize apenas a porca.

A arruela original e a chapa reforço

não serão usados.
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| HONDA XRE300

PARA-LAMA ANTI SPRAY
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ATENÇÃO! FIXAR CORRETAMENTE CONFORME O PASSO Nº 2 DO PASSO A PASSO

FURO PARA KAWASAKI VERSYS-X300

FURO PARA
KAWASAKI 

VERSYS-X300

FURO PARA HONDA XRE300

FURO PARA 
HONDA XRE300

2. Fixe os itens        e       no BRAÇO 
DE FIXAÇÃO       selecionando os furos

corretos dos parafusos dos batentes de

acordo com o modelo da sua moto, con-

forme demonstrado no detalhe      . Dê

o aperto final nesses parafusos. 
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Arruela lisa preta (1x)
AL07016


