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Manual de Instruções Paralamas R02

Passo 1 - PARALAMA DIANTEIRO
1  Fixe as hastes do paralama em ambos os lados do garfo conforme indicado na imagem.
2  Fixe a alça superior do paralama no furo ja existente no quadro conforme indicado na imagem.

2.1 Equipped, fixação feita pela parte traseira do garfo da suspenção. 2.2 Quadro Urbam fixação feita 
pela parte frontal do garfo.

Passo 1 - PARALAMA 
TRASEIRO

1  Fixe as hastes do para-
lama em ambos os lados  
do quadro da bicicleta con-
forme indicado na imagem.

Passo 2 - PARALAMA TRASEIRO

1  A fixação inferior do paralama traseiro fica localizada na travessa da rabei-
ra inferior, proxímo ao movimento central da bicicleta.

Passo 3 - PARALAMA TRASEIRO

 A fixação superior do paralama traseiro fica localizada na rabeira superior, e é fixada  
conforme a seguinte ordem:

1  Primeiramente é necessário fazer a dobra da chapa de fixação de modo que ela acompanhe a 
curvatura do paralama.

2  Após a etapa 1, dobrar as abas laterias para a parte interna do paralama  de moda que esta abrace 
toda a superficie  lateral do paralama como indicado na imagem.

3  Fixar a alça da chapa junto com a travessa de apoio do bageiroconforme indicado na imagem.
*Ajuste o paralama de modo que este não tenha contato com o pneu.

A fixação das hastes do 
paralama traseiro são realizadas 
conforme a seguinte ordem:
Parafuso + Arruela (Os mesmos 
rosqueiam no proprio quadro)
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DIANTEIRO TRASEIRO
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2.2

Introdução
Montagem de Bagageiro e paralama.

Ferramanetas necessárias para a montagem:
Chaves: T4, T5, boca 8, boca 10, philips e fenda

*As ferramentas não acompanham o kit da bicicleta .
 A montagem deve ser feita por um profissional.

2.1

1

2.2

*Ajuste o paralama de modo que este não tenha contato com o pneu.

*TORQUE DE APERTO PARA TODOS OS PARAFUSOS 4-5Nm 


