MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO
PLATAFORMA RANGER CD 2009...2011
Item

Material

"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"
"I"
"J"

Descrição

Qtd.

Estribo Lado Motorista
Estribo Lado Carona
Suporte 1 LM E LC
Suporte 2 LM E LC
Suporte 3 LM E LC
Fixador M10
Fixador Duplo M10
Parafuso M8 x 25mm
Arruela 5/16"
Porca M8
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02
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16
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FIXAÇÃO SUPORTES 2

2- Inserir fixador "G"

G

na parte central da
caixa de ar do
veículo, e montar os
suportes "D" com
auxílio dos parafusos
que seguem no
fixador (em ambos
os lados do veículo).

Equipamento necessário para montagem
1 - 01 Chave catraca 17
2 - 02 Chave catraca 13
3 - 01 Chave de Boca 10

D

FIXAÇÃO SUPORTES 3

DIANTEIRA

ESQUEMA DE
MONTAGEM

C

A

H

I

I

J

3 - Retirar a borracha de

C

D

proteção e inserir Fixador
"F" na caixa de ar do
veículo, em seguida
montar os suportes "E" com
auxílio dos parafusos que
seguem no fixador e dos
parafusos "H", porcas "J" e
arruelas "I", conforme
figura ao lado.
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TRASEIRA

FIXAÇÃO SUPORTES 1

1- Inserir o fixador "F" na caixa de ar do veículo,

e montar os suportes "C" com auxílio das porcas
e arruelas que seguem no fixador. Em seguida,
fixar também os suportes na espera roscada da
caixa de ar com os parafusos "H", arruelas "I" e
porcas "J" (em ambos os lados do veículo), sem
dar o aperto final ainda.
F

H

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

4- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E"

com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas"J",
conforme figura abaixo, observando que o estribo é
posicionado com o adesivo da STRIBUS na dianteira
do veículo.

ESTRIBO

I

I
J
C

H

I

5- Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente

na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo
conjunto.
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