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Ferramentas necessárias:
- Chaves Torx T20, T25 e T30;
- Chave Allen 2,5mm;
- Chave fixa 8mm

Dicas importantes:

Parafusos, porcas e arruelas, parecem ter vida própria e insistem 
fugir para locais de difícil localização. Cuidado para não perder peças 
do Kit fornecido.

Coloque a moto no cavalete central para esta instalação, fica mais 
fácil visualizar os pontos de fixação.

Os parafusos Allen fornecidos são de aço inox. Mesmo assim, 
encaixe bem a chave Allen recomendada evitando danos na cabeça 
dos mesmos.

Recomendamos que periodicamente seja feito um reaperto nas 
fixações para garantia e segurança.



IDENTIFICANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO
Lado Esquerdo



IDENTIFICANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO
Lado Direito

Com os pontos já identificados vamos iniciar a montagem 
pelo Lado Direito



Utilizando uma chave Torx 30, retire o parafuso indicado 
pelo circulo. Utilize chave Torx 30 para o parafuso do 
cilindro. Lembre-se das dicas iniciais sobre parafusos, 
porcas e arruelas.

Coloque e aperte bem o eixo maior
fornecido, não esqueça da arruela e 
das dicas. Utilize a chave fixa 8mm.



Coloque o protetor LD fixando-o primeiramente pelo 
parafuso Allen, fornecido. Não aperte muito por enquanto.



Coloque e aperte bem o parafuso do cilindro com 
sua arruela. Volte a apertar bem o parafuso Allen.

Terminado o Lado Direito vamos ao Lado Esquerdo



Repita o procedimento utilizado no Lado Direito, 
retirando os parafusos indicados. Chaves Torx 25 e T30 
respectivamente.

Coloque e aperte bem o eixo menor fornecido, com sua respectiva arruela. Utilize a chave 
fixa 8mm.



Da mesma forma anterior, coloque o protetor LE fixando-o 
primeiramente pelo parafuso Allen, fornecido. Não aperte muito 
por enquanto.

Coloque e aperte bem o parafuso do cilindro com sua 
respectiva arruela. Na sequência, aperte o parafuso Allen.



Para instalação da Proteção do 
Potenciômetro, lado esquerdo, retire um dos 
parafusos utilizando a chave Torx 20 e 
coloque um dos eixos curtos com sua 
respectiva arruela.

Após ter apertado o primeiro eixo
curto, retire o outro parafuso e
coloque o outro eixo curto fornecido.
Aperte bem os dois eixos curtos.

NOTA: Não retire os dois parafusos que fixam o potenciômetro 
simultaneamente. Siga o procedimento informado para evitar 
problemas com a eletrônica da moto.



Coloque a Proteção do Potenciômetro fixando-a com 
os parafusos Allen restantes (2). Aperte bem os parafusos.

Parabéns, você terminou a montagem do Kit de proteção.
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