
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.
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HONDA NC750X (CÂMBIO DCT) 2022+

PROTETOR DE CÁRTER

PEÇAS

1 PROTETOR DE CÁRTER SCAM (1x)

2 PEÇA FIXAÇÃO SCAM (1x)
CH020101

Porca travante M6 (1x)10

Arruela original da moto (1x)8

Arruela lisa 6mm (1x)9

Parafuso Allen cônico
M6x16mm (1x)7

Parafuso original do 
escapamento da moto (1x)3

Parafuso original da moto
lado esquerdo (1x)4

Parafuso original da moto 
lado direito (1x)5

Parafuso original da moto
slider (2x)6
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PASSO A PASSO

1. - Retire a carenagem plástica que envolve o cárter e retire também
o slider localizado no lado traseiro esquerdo do motor identificado
pelo detalhe      ;

5. - Para a fixação da parte traseira esquerda, fixe novamente sobre o
PROTETOR DE CÁRTER SCAM      o slider conforme o detalhe     ;

2 - Posicione o PROTETOR DE CÁRTER SCAM      no local para 
identificar os pontos de fixação na moto, e então retire os parafusos
originais que estão nestes pontos específicos;
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3 - Comece fixando a PEÇA SCAM      no suporte do escapamento
utilizando o parafuso original da moto      ;
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4 - Em seguida fixe a parte frontal do PROTETOR DE CÁRTER
SCAM      utilizando os parafusos originais      e      retirados dos pon-
tos de fixação correspondentes;
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6 - Por fim fixe o PROTETOR DE CÁRTER SCAM       na PEÇA 
SCAM       utilizando os itens indicados conforme o desenho ao lado.
Verifique o alinhamento do conjunto e dê o aperto final nos parafusos.

1

2

A

A1


