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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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3) No último furo que sobrou em cada lado 
xe as barras de xação lateral (6) . Para isso 
utilize em cada lado 1 parafuso sextavado 
8x30mm, 1 arruela lisa 8mm, 2 arruelas de 
chapeador 8mm e 1 porca auto-travante 
8mm. Uma das arruelas de chapeador deve 
car entre o plástico e a barra.

1) Para montar o teto comece unindo as 
laterais do teto ao centro. A xação dessas 
peças são feitas através de 7 furos de cada 
lado.

Utilize apenas os 4 furos destacados na 
imagem. Os demais furos serão utilizados 
mais tarde. Para xar o conjunto do teto 
utilize de cada lado 4 parafusos sextavados 
8x25mm,
8 arruelas de chapeador 8mm (sobre o 
plástico de cada lado) e 4 porcas auto-
travantes 8mm.

2) Posicione o rack dianteiro (1) na parte 
dianteira do teto, de forma que os 2 furos de 
cada lado do rack coincidam com os furos 
deixados no passo anterior.

Para xar o rack ao teto utilize em cada lado 
2 parafusos sextavados 8x30mm, 2 arruelas 
lisas 8mm (lado metal), 2 arruelas de 
chapeador 8mm (lado plástico) e 2 porcas 
auto-travantes 8mm.
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4) Terminada a união dos componentes do 
teto, encaixe a borracha de vedação em toda 
a borda inferior do teto, a qual estará em 
contato com a cabine. A borracha tem uma 
aba inclinada, mantenha essa inclinação 
para fora do teto.

5) Depois de encaixada a borracha, na 
parte interna do teto, a cada 5cm a 10cm 
ponha um ponto de cola dentro da borracha. 
Isso servirá para evitar que a borracha 
deslize.

6) Ao nal da etapa de 
montagem do teto, o 
conjunto deverá estar 
conforme a imagem.
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7) A instalação do teto inicia com a xação 
dos mordentes (5 e 7) e suportes de xação 
lateral (3 e 4) em cada lado da cabine.

Os mordentes devem ser colocados abaixo 
do friso traseiro da cabine.

Seu desenho acompanha a curva do friso, 
logo, posicione-o de forma que este esteja 
encaixado nessa curva.

8) Logo, posicione os suportes de xação 
lateral (3 e 4) sobre os frisos e o mordentes 
(5 e 7), de forma que os parafusos dos 
mordentes coincidam com os furos oblongos 
dos suportes.

9) O conjunto do mordente e suporte deve 
ser xado conforme a imagem. Fixe esse 
conjunto utilizando em cada lado da cabine 
2 arruelas lisas 8mm e 2 porcas auto-
travantes 8mm.
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10) Dê o aperto nal nos suportes de 
xação (3 e 4).

11) Posicione o teto montado sobre a 
cabine sem deixá-lo na posição nal. 
Certique-se que a borracha de vedação 
mantenha toda a extensão da sua aba para 
fora do deetor. Mantenha uma abertura 
lateral que seja suciente para permitir que 
seja trabalhado dentro do deetor.

Fixe as barras de xação lateral (6) no furo 
interno do suporte (3 e 4). Para tanto, utilize 
em cada lado da cabine 1 parafuso 
sextavado 8x30mm, 1 arruela lisa 8mm e 1 
arruela de pressão 8mm. Dê o aperto nal.

12) Encaixe a parte traseira do teto nos 
suportes de xação lateral (3 e 4) . Para xá-
los utilize em cada lado 2 parafusos 
sextavados 6x25mm, 2 arruelas de pressão 
6mm e 2 arruelas lisas 6mm.
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13) Desencaixe as borrachas das portas e 
posicione os grampos de xação (2) de modo 
que esteja alinhado com o rack dianteiro (1).

Não inicie o aperto dos grampos (2) até que 
ambos os lados estejam posicionados.

14) A xação dos grampos (2) no rack 
dianteiro (1) são feitos com 2 parafusos de 
cada lado 1 encaixado horizontalmente e 
outro verticalmente.

A xação vertical é feita em cada lado com 1 
parafuso sextavado 8x25mm, 2 arruelas lisas 
8mm e 1 porca auto-travante 8mm.

15) A xação horizontal é feita em cada 
lado com 1 parafuso Sextavado 8x30mm, 1 
arruela lisa 8mm e 1 arruela de pressão 
8mm.
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16) Terminado a xação dos grampos (2) 
encaixe novamente as borrachas das portas.

Seu defletor de ar Rodoplast está montado.
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1. 005468 - Rack Dianteiro (1)
2. 005469 - Grampos de Fixação (2)
3. 005470 - Suporte de Fixação Lado Esquerdo (1)
4. 005471 - Suporte de Fixação Lado Direito (1)
5. 005472 - Mordente de Fixação Lado Esquerdo (1)
6. 005473 - Barra de Fixação Lateral (2)
7. 005474 - Mordente de Fixação Lado Direito (1)

Total de Peças: 9 unidades

005451
Conjunto de Ferragens
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