
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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SUPORTE BAÚ SUPERIOR

YAMAHA XMAX250 2021+ MANUAL DE
MONTAGEM

SPTO568

PASSO A PASSO

 1. Levante o banco da moto e remova a caixa do assento. Em
seguida remova a carenagem traseira e fure conforme as instru-
ções do molde enviado;

2. Remova a trava do assento e fixe o SUPORTE INTERNO
com os itens indicados conforme a imagem ao lado, dê aperto
final nos parafusos      ;
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3. Fixe novamente a trava do assento, a carenagem traseira e 
e a caixa do assento em seus devidos lugares; 

4. Fixe a CHAPA BASE       no SUPORTE INTERNO       com 
os itens indicados conforme demonstrado na imagem ao lado,
e então fixe as HASTES LATERAIS      nos parafusos superio-
res do amortecedor da moto. Por fim confira o alinhamento do 
conjunto e dê o aperto final em todos os parafusos.
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1 SUPORTE INTERNO (1x)
 

2 CHAPA BASE SCAM (1x)

3 HASTES LATERAIS SCAM (1x)

6 Parafuso Allen cilíndrico
M8x45mm (2x)

7 Parafuso Allen cilíndrico
M8x20mm (3x)

5 Parafuso Allen escareado
M6x16mm (2x)

9 Porca travante M6 (2x)

10 Parafuso original

11 Porca original

8 Arruela lisa 8mm (2x)

Bucha Ø16x25mm (2x) 
BU1601114

VERSÃO: 20211118
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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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SUPORTE BAÚ SUPERIOR

YAMAHA XMAX250 2021+ MOLDE DE
FURAÇÃO

SPTO568

PASSO A PASSO

 1. Retire a carenagem traseira 
superior da moto;

2. Recorte o molde indicado ao
lado;

3. Posicione o molde na carena-
gem plástica conforme o desenho. 
Se preferir fixe o molde na care-
nagem com o auxílio de fita ade-
siva;

4. Faça a marcação dos centros
dos furos com um objeto pontia-
gudo;

5. Retire o molde e faça a fura-
ção com uma furadeira;

6. Reserve a carenagem e siga
o passo passo da instalação do 
SUPORTE BAÚ SUPERIOR SCAM - 
SPTO568.

VERSÃO: 20211118

MOLDE

RECORTE NA LINHA TRACEJADA


