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Ref: 5103.PCFBG 
 
Descrição: 
Pára-choques AFN com base de guincho 
para Land Rover Discovery TD5 
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Pára-choques AFN com base de guincho para 
Land Rover Discovery TD5 
 
LISTA DE MATERIAL: 
 
Pára-choques AFN: 
 
1- Pára-choques AFN  
1- Mesa de guincho 
2- Suporte para manilha 5/8 
2- Protecção de vaso (esquerda/direita) 
1- Manilha 5/8 
4- Parafuso M10x30 
4- Anilha M10 
4- Parafuso M8x25 
8- Anilha M8 
4- Fêmea M8 
2- Parafuso M6x30 
4- Anilha M6 
2- Fêmea M6 
2- Parafuso cab. cilind. Sext. Int. M12x25 
4- Tampas plásticas pretas p/M10 
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1-Comece por desmontar o pára-
choques original e todos os seus apoios 
nas longarinas e nos cantos. 
 

2- Aponte a mesa de guincho nas 
longarinas. Aperte com os parafusos 
originais 

 

Se montar as protecções de barras, 
apertar os apoios das protecções junto 
com a mesa de guincho nas longarinas. 
 

Se for colocar o guincho deverá coloca-
lo nesta fase, em que a mesa está 
colocada. 
 

3- Apontar o pára-choques  
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Apontar junto com as bases de manilha 
ou com o guia de cabo do guincho. 
 
 

4- Apontar os dois parafusos M8x25 
com as anilhas ás fêmeas M8, fazendo 
passar o parafuso pela furacão na chapa 
de aperto. Após ter o pára-choques 
apontado deverá apertar todos os 
parafusos, tanto da mesa como dos 
suportes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5- Falta apenas colocar as protecções dos 
vasos de água. De um lado aperta num 
parafuso de aperto de uma protecção 
original, usando o parafuso original.  

Do outro lado fixa ao pára-choques com 
um parafuso  M6x30. 
Fim da montagem do pára-choques. 

 
 
 
 


