INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
cod. 000.422 - ref. (A 384 520 9701) / cod.000.428 - ref(A 384 520 0501)
01.
Remover os 4 parafusos que seguram a carcaça do filtro
de ar na carroceria (abaixo do filtro de óleo), deslocar o
mesmo para baixo.
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02.
Posicionar a boca menor da Mangueira de ar para
encaixe na turbina, de frente para a carroceria, como
mostrado acima.
03.
Com a boca menor encaixada, realizar o procedimento de
fixação do filtro de ar (Reapertar os 4 parafusos de
fixação), deixando o mesmo posicionado para encaixe da
boca de maior diâmetro.
04
Com as duas bocas montadas, realizar o aperto das
abraçadeiras, até seu aperto total. Eliminando possíveis
entradas de ar sujo, que podem danificar o motor.
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