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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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Peças

10

1 PROTETOR CARDAN SCAM (1x)

2 PEÇA FIXAÇÃO FRONTAL SCAM (1x)

PEÇA FIXAÇÃO LATERAL SCAM (1x)3
4 Arruela M16 original (1x)

Porca M16 original (1x)

Porca M10 original (2x)

Arruela pressão M10 (2x)

5
6
7
8 Parafuso Allen

cilindrico M6x20 (2x)

9 Arruela lisa M6 (6x)

10 Parafuso Allen
abaulado M6x35 (2x)

11 Porca travante M6 (2x)

12 Bucha distanciadora
Ø14x18.5mm (2x) 
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ESQUEMA DE MONTAGEM

DETALHE DA PEÇA FIXAÇÃO FRONTAL SCAM 2

PASSO A PASSO
A.       Coloque a moto apoiada no cavalete central, suspendendo a roda trasiera.
*recomendamo que você não siga os passos abaixo se não for possível
suspender a roda traseira da moto de alguma forme*

      Solte as duas porcas M10 da parte inferior do Cardan da moto.
Recomendamos não soltar as 2 porcas superiores de fixação do Cardan
para evitar que o mesmo se desloque, deixa estas porcas separadas, elas
serão utilizadas a seguir.

      Insira as duas arruelas de pressão M10      nos parafusos inferiores do Car-
dan onde você acabou de remover as porcas originais e em seguida posicione
a peça “fixação frontal     ”, colocando então as duas porcas M10     originais que
foram removidas no passo anterior. A ordem de montagem deve ser exatamente
como ilustrado no esquema de montagem. Dê agora o aperto final nas porcas
M10, pois na sequência elas não estarão mais acessíveis.

B. 

C. 

      Remova a porca M16 que segura o eixo traseiro do lado esquerdo (deixe
esta porca separada, ela será utilizada a seguir) mantendo a arruela M16 origi-
nal na posição em que está, enconstada no corpo da balança da moto;

      Monte a “fixação lateral      ” no PROTETOR DE CARDAN SCAM      com o
conjunto de porcas, arruelas, buchas distanciadoras e parafusos conforme ilus-
trado no esquema de montagem. Tome o devido cuidado de manter a concentri-
cidade entre as furações das chapas, isso será fundamental para que se tenha
um enxaixe perfeito da peça da moto. Dê o aperto final nos parafusos M6x35     .
(caso a sua peça já tenha vindo com esta parte montada, pule para o próximo
passo.)

      Posicione o PROTETOR DE CARDAN SCAM      na motocicleta encaixando
a fixação lateral      no eixo traseiro e já coloque a porca M16 original      , aper-
tando-a levemente com a mão.

      Insira os dois parafusos      com as arruelas lisas     , fixando a parte
frontal do protetor. Dê o aperto final nos parafusos;
      Dê o aperto final na porca M16     .

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 
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