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Aviso

Este manual apresenta os passos a serem 
seguidos para a correta instalação do 

produto.

Todos os componentes mencionados e 
relacionados neste manual devem ser 
utilizados. A falta de qualquer um dos 

componentes poderá afetar a estabilidade 
e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste 
produto caso a instalação seja feita por 

prossional não autorizado e treinado para 
essa operação, e/ou a instalação seja feita 
em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste 
manual é do fabricante

do veículo.

A última versão deste e outros manuais de 
instalação podem ser obtidas no endereço:

www.rodoplast.com.br/downloads
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1) Primeiramente, posicionar o rack n°1 sobre 
a cabine, fazendo a marcação dos 2 furos. Em 
seguida furar com uma broca 11mm e após, 
xar as 2 buchas 8mm nos furos realizados. 
Repetir os mesmos passos para o outro lado.
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3) Fixar o complemento do rack n°1 no rack 
n°1, utilizando 2 parafusos 8x80 sextavado, 4 
arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. 
Repetir os mesmos passos para o outro lado.

2) Para xar o rack n°1, é necessário vedar os 
furos com silicone, e em seguida xar com 2 
parafusos 8x30 sextavado, 2 arruela lisa 8mm 
e 2 arruela de pressão 8mm. E para parte 
traseira da cabine utilizar o mordente n°16, 
xando junto ao rack , utilizar 2 parafuso 6x25. 
Realizar os mesmos passos para o outro lado. 
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4) Para xar a lateral superior é NECESSÁRIO 
colar a borracha de vedação para não 
danicar a cabine, em seguida xar a lateral 
no rack 1 junto ao centro frontal do deetor, 
utilizando 2 parafuso 8x30 fenda cruzada 
preta, 2 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 
8mm. Repetir os mesmos passos para o outro 
lado.
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5)Fixar a lateral inferior junto a lateral superior com o suporte n°2, xando com 
2 parafuso 8x30 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 
8mm.
 Para o suporte n°12, xa-lo nos furos originais da cabine, utilizando 2 parafuso 
6x25 sextavado, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. 
 Para xar a lateral no suporte n°12, utilizar 2 parafuso 6x20 fenda cruzada 
preta, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Realizar 1 os mesmos 
passos para o outro lado com os suportes 6 e 10.
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7) Fixar o extensor n°7 junto ao complemento 
n°6, com 1 parafuso 6x16 sextavado, 2 arruela 
lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm. Em 
seguida encaixar o extensor n°8 no n°7 e xá-
lo na borda da lateral inferior, com 1 parafuso 
6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm 
preta e 1 porca travante 6mm, e para dar a 
regulagem do extensor, utilizar 1 parafuso 
6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples. 
Repetir os mesmos passos para o outro lado.

8) Fazer a montagem do teto com os suportes 
n°2, 3, 9 e 10. Utilizando 9 parafuso 8x25 
sextavado, 4 parafuso 8x30 sextavado, 16 
arruela de chapeador, 12 arruela lisa 8mm e 
14 porca travante 8mm. Sendo que para xar 
os suportes n°2, 9 e 10 utilizar os parafusos 
8x30 sextavado e para o restante utilizar os 
parafusos 8x25 sextavado.  
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6) Fixar o mordente n°13 na lateral inferior, 
utilizando 1 parafuso 8x25 fenda cruzada 
preta, 1 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 
8mm. Em seguida xar o complemento n°15 
no mordente n°13 junto ao friso da cabine, 
utilizando 1 arruela lisa 8mm e 1 porca 
travante 8mm. Repetir os mesmos passos  para 
o outro lado com os suportes n°14 e 15. 
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9) Fixar o regulador de altura n°3 no rack n°1 
com 1 parafuso 8x50 sextavado, 2 arruela lisa 
8mm e 1 porca travante 8mm. Fixar a barra n°4 
na barra n°3 com 1 parafuso 8x45 sextavado, 2 
arruela lisa 8mm e 1  porca travante 8mm. 
Repetir os mesmos passos para o outro lado.

10) Fixar o suporte n° 2 ao suporte n° 9, utilize 
2 parafuso sextavado 6x50 mm, 4 arruela lisa 
6 mm, 2 porca autotravante 6 mm. Fixar o 
suporte n° 2 na lateral superior utilizando 
parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 
arruela lisa 6mm preto, 1 porca autotravante 6 
mm. Faça a mesma operação no outro lado.

11) Retire o ltro e remova o parafuso 
original xado á cabina, para xação da 
ferragem, conforme na foto.
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12) Fixar a barra n°4 no suporte n°3, 
utilizando 1 parafuso 8x45 sextavado, 2 
arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm. 
Repetir os mesmos passos para o outro lado. 
Em seguida xar a barra n°6 na barra de 
regulagem n°3 utilizando o mesmo parafuso e 
após encaixar a barra n°5 na n°6 e xá-la na 
lateral do teto, utilizando os mesmos parafusos 
do passo anterior. E para dar a regulagem da 
lateral utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 
porca simples 6mm. Realizar os mesmo passos 
para o outro lado.
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Seu defletor de ar Rodoplast está montado.
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