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CATÁLOGO DE MONTAGEM

(18)2104-1113



Quadros de alumínio

Quadros de ferro

CAPOTA MARÍTIMA

Serviço de Atendimento ao Cliente (18) 2104-1113

Produção e Arte:  André Barbosa (18)9731-6546

Sistema Click
quadro de alumínio

Encaixe
quadro de alumínio

Amarras da lona - presilha plástica quadro de alumínio Amarras da lona - fivela em quadro de ferro 

Fig 2

Fig 1

Detalhe da
barra central

(quadro de ferro)

Detalhe da
barra central

(quadro de alumínio)

Encaixe das
 cantoneiras
do quadro

Camionete

Fixador do
quadro

Quadro
de Ferro

5 - Prenda os fixadores da armação, no perfil da carroceria

Camionete
Fixador 

do quadro

Quadro
Alumínio

Guia de montagem - Chevrolet Corsa

Encaixe o ladrão
da lona nos furos
da carroceria

Orifício de
escoamento
da camionete

2 - Coloque a frente da lona
(lado da barra de ferro com
quatro furos embutida) entre
a cabine e a grade. Fixe
novamente a grade na cabine
de forma a fazer um “sanduiche”
com a lona e a barra

1 - Retire os quatro parafusos
que predem a grade na cabine

3 - Monte o quadro da armação da capota.
Barras dianteira, laterais e traseira e
barras transversais
 

4 - Coloque o quadro sobre a carroceria
obedecendo as etiquetas frente

esquerda e frente direita

Cole os velcros da frente da
lona, nas paredes laterais
internas da carroceria na
altura da borda superior 
e espere secar.

Cole o
velcro aqui

Velcro
interno
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4 - Encaixe a frente da lona
nos ganchos da barra dianteira
e estenda a lona sobre
a armação

Ganchos
da barra

3 - Perfil dianteiro é fixado
no suporte do Santo Antônio
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Cole o
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5 - Cole o velcro na base inferior
da grade original e espere secar
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Detalhe da
barra central

(quadro de ferro)

Detalhe da
barra central

(quadro de alumínio)

Guia de montagem - Ford Ranger, F1000 (todas)
F 250 (sem Sto. Antônio) - Chevrolet D20, S10

5 - Estenda a lona sobre a armação

2 - Fixe o quadro pressionando contra
a cabine para obter vedação

4 - Recoloque o estepe no lugar
cobrindo-o com a lona.

Quadros de ferro

Encaixe das cantoneiras
do quadro

Quadros de alumínio

Detalhe do encaixe da lona
na barra dianteira
(quadros de alumínio)
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Capota Prudentina Saveiro Cross



  

Capotas Prudentina Saveiro Cross

Capota Saveiro Cross

Peças que compõe o produto

1. Lona marítima com perfil traseiro e dianteiro presos a lona

2. Barras laterais ( 2 - duas) 

3. Travessas centrais (2 – duas)

4. Parafusos ( 6 - seis)

Pode ser usada com ou sem suporte e barras da capota 
original



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a Capota com as barras laterais e  
travessas centrais originais



  

Capotas Prudentina Saveiro Cross



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

 Montando a capota com as barras laterais e       
travessas centrais originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Retire barras e travessas centrais originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque a barra lateral da Capota Prudentina



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Retire o cavalete, da barra lateral Prudentina, 
que só vai ser utilizado quando for usar as 
barras centrais não originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque a barra lateral original novamente no 
lugar



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Prenda o perfil dianteiro da capota nas laterais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross
Pressione o perfil dianteiro contra carroceria e 

aperte o parafuso, para que o mesmo vede a 
capota na dianteira, note que o furo oblongo 
permite deslocar a barra.



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Coloque as barras centrais originais, que estão 
presas no suporte lateral original



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar a capota, prendendo primeiro 
o perfil traseiro, que está preso na lona 



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Agora basta fechar as laterais da capota



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Veja como deve ficar a alça e a fita que prendem 
a capota quando ela está aberta



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Neste tipo de montagem, com as barras centrais 
originais, você não vai utilizar as barras 
centrais enviadas pela Capota Prudentina



  

Capota Prudentina Saveiro Cross



  

Capota Prudentina Saveiro Cross



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a Capota com as barras laterais e  
travessas centrais originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Montando a capota sem as barras laterais e       
travessas centrais originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Você deve retirar as trav. centrais e as barras 
laterais originais



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

O suporte vai ficar assim



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

 Coloque a barra lateral Prudentina, a barra 
original será descartada



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Prenda o perfil dianteiro da capota



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Pressione o perfil dianteiro da capota e aperte os 
parafusos, note que o suporte possui um furo 
oblongo que permite regular a capota



  

Capota Prudentina Saveiro Cross

Com a barra lateral presa coloque as travessas 
centrais da Prudentina
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Agora basta fechar a capota, prendendo primeiro 
o perfil traseiro, que está preso na lona 
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Agora basta fechar as laterais da capota
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Veja como deve ficar a alça e a fita que prende a 
capota quando ela está aberta
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