
A

B D

C

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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OBS.: O Suporte baú lateral e o
Afastador de alforje SCAM, para
este modelo de moto, só podem
ser montados se a moto estiver
equipada com o Suporte baú
superior SCAM, porque utiliza
pontos de fixação existentes nes-
ta peça. Isso para não fazer furos
ou alterações no chassi da moto.
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OBS.: O SUPORTE BÁU LATERAL e o AFASTADOR DE ALFORJE SCAM SÓ PODEM SER MONTADOS SE A MOTO ESTIVER EQUIPADA COM O SUPORTE BAÚ SUPERIOR SCAM.
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SUPORTE BAÚ LATERAL SCAM (2x)1
Tirante união suporte baú (1x)2
Parafuso Allen cilindrico M8x20mm (6x)3
Arruela de pressão 8mm (8x)4
Porca travante M8 (4x)5
Parafuso Allen cilíndrico M8x55mm (2x)6
Bucha Espaçadora Ø14x19mm (2x)
BU1401017
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A.       Comece fixando o Suporte báu lateral SCAM      
no ponto específico do Suporte baú superior SCAM,
como mostra o detalhe       .
Não dê o aperto final nos parafusos;
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A

       Para fixar o suporte no ponto indicado no detalhe
utilize a rosca original da moto, próximo a pedaleira do
garupa. Ainda não dê o aperto final nos parafusos;

C. C

       Com os suportes no lugar, coloque o Tirante     
unindo os dois suportes DIR./ESQ. utilizando os itens
indicados no detalhe       .
Dê o aperto final em todos os parafusos.

D.
D
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       Para fixar o ponto do detalhe      , retire o parafuso
original da moto conforme indicado no detalhe      e uti-
lize a bucha      , arruela      e substitua o parafuso origi-
nal pelo parafuso      .
Não dê o aperto final nos parafusos;
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