
 

 
 

 
 

 

MANUAL DE MONTAGEM 
 

 

 
 
 

Ref: 3608.PCBG 
 
Descrição: 
Pára-choques AFN com base de guincho para 
Nissan Patrol Y61 
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LISTA DE MATERIAL: 
 
1- Párachoques AFN 
2- Suporte da mesa de guincho á longarina 
2- Suporte de manilha 
2- Base de manilha 
1- Mesa de guincho 
2- Borracha de aperto  
2- Parafuso M6x45  
4- Anilha M8 
2- Fêmea M6 
4- Parafusos M10x30 
4- Anilhas M10 
6- Parafuso M12x30 
4- Anilha M12 
4- Fêmea M12 
1- Chapa com 3 fêmeas Soldadas M14 
3- Parafuso M14x30 
3- Anilha M14 
4- Tampas plásticas pretas 
2- Casquilhos metálicos 
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1- Comece por desmontar o pára-
choques original e os seus suportes. 
 

2– Colocar os suportes da mesa de 
guincho nas longarinas. 
 

3- Apertar o suporte pela parte exterior 
com os parafusos originais á longarina. 
 

 
 

4- Apontar a chapa com as porcas no 
interior da longarina (do lado esquerdo) 
 

5- Apontar os 3 parafusos (M14) pela 
zona interior da longarina ás porcas 
colocadas na chapa. 

Como indicado. 
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6- Colocar a mesa do guincho em cima 
dos suportes 
 
 

 
7- Colocar os suportes de manilha em 
cima da mesa de guincho. 
 
 

 
 
 
 
 
 

8- Apontar os parafusos (M12) nas 
fêmeas, de modo a segurar a mesa e os 
suportes de manilha nos suportes 
aparafusados ás longarinas. 

9- Aparafusar os suportes da mesa de 
guincho nas longarinas 
 
 

 
10- Colocar o guincho e apertá-lo á 
mesa. 
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11- Apertar todos os parafusos dos 
suportes da estrutura. 
 
 

12- Nos suportes do pára-choques, 
colocar a borracha de aperto. No seu 
interior colocar o casquilho metálico. 
 
 

13- Apontar o pára-choques e segurá-lo 
com os parafusos (M12) do guia do 
cabo, ou suportes de manilha. 

13- Colocar o parafuso (M8) na furação 
original e passar pelo casquilho, 
colocado na borracha de aperto. 
 

14- Apertar os apoios do pára-choques. 
 
 
 
 

15- Apontar e apertar o guia do cabo do 
guincho e os suportes de manilha, com 
parafusos M12. 


