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KIT DO PARA-BRISA
INFORMAÇÕES GERAIS
Kits números
57164-10, 57400091, 57400092

Modelos
Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o
catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças
e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em
inglês).

• Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou outros
agentes purificadores nas buchas de borracha. O uso de
produtos deste tipo danificará a superfície das buchas.

NOTA
O repelente de água aplicado nos para-brisas Harley-Davidson,
peça N.º 99841-01, pode ser aplicado em para-brisas
Harley-Davidson de policarbonato.
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REMOÇÃO
1.

Veja Figura 1. Afrouxe, mas não remova, os três parafusos
(2) (com as arruelas lisas) que fixam o para-brisa na
carenagem (1).

2.

Levante e remova o para-brisa.
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INSTALAÇÃO
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1.

Veja Figura 1. Posicione o para-brisa entre as carenagens
interna e externa (1) encaixando os furos ranhurados do
para-brisa com os ressaltos rosqueados da carenagem
interna.

2.

Aperte os três parafusos (2) com torque de 2,8–3,4 N·m
(25–30 in-lbs).
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CUIDADOS E LIMPEZA
AVISO
Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem
atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de
uma manutenção adequada do policarbonato poderá
resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

1.
2.

Carenagem
Parafusos do para-brisa (3)

Figura 1. Instalação do para-brisa

• Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou qualquer
outro tipo de produto de limpeza agressivo no
para-brisa/anteparo. O uso de produtos deste tipo danificará
a superfície.
• Não limpe policarbonato debaixo de sol forte ou com
temperaturas elevadas.
• Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos
danificarão o para-brisa/anteparo.
• Os reflexos do sol, emitidos pela curvatura interna de um
para-brisa/anteparo, podem, em certas horas do dia, causar
um aumento de temperatura nos instrumentos da
motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar
sob a luz do sol, coloque um objeto opaco sobre os
instrumentos, ou regule o para-brisa/anteparo de modo a
evitar reflexos.
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Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.
Por favor, descarte materiais com responsabilidade.
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