
PRODUTO: GRADE HORIZONTAL LISA F-250  - CÓDIGO: 843

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CAPÔ

Retire as porcas ‘‘A’’ e os suportes de fixação ‘‘B,C e D’’ das sobregrades ‘‘1,2,3,4,5 e 6’’.

Retire a grade original da F-250 para facilitar a instalação.

Encaixe as sobregrades  ‘‘1,2,3 e 4‘’’ (central) ‘‘5 e 6’’ (lateral), na grade original do capô da F-250, conforme a orientação dos adesivos

colocados atrás das sobregrades ‘‘1,2,3,4,5 e 6’’.

Coloque os suportes de fixação ‘‘B, C e D’’ e as porcas ‘‘A’’ nas sobregrades. Faça a centralização na grade original e faça o aperto necessário das

porcas ‘‘A’’ para uma boa fixação, recoloque os grampos ‘‘B, C e D’’ na mesma posição que foram retirados, pois os mesmos seguem de fábrica.

Reinstale a grade original na F-250.

GRADES DE ESTREMIDADES GRADE CENTRAL GRADES LATERAIS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE:

01

1 3 

2 

4 
6 

5 

Ver especificações na página 3

(45) 3284-1516
www.dartaacessorios.com.br

comercial@dartaacessorios.com.br

Marechal Cândido Rondon - PR

Sobre-grades em aço inox

A A A B B B 

A B A A B B 

A A 

C C 

D 

C 

C 

D 



02

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE:

Não retire as porcas ‘‘A’’ e os suportes de fixação ‘‘E, F e G’’ das sobregrades ‘‘7 e 8’’.
Instale primeiro a parte central (peça 7).
* Na parte superior interna do pára-choque há duas presilhas com rosca 6mm, cujo posicionamento coincide com a furação do suporte de fixação ‘‘E’’.
* Retire a embalagem que está presa no suporte de fixação ‘‘E’’, na qual contém dois parafusos ‘‘H’’ e duas arruelas ‘‘I’’.
* Faça um pré-aperto nas porcas ‘‘A’’ da sobregrade, sobre o grampo ‘‘E’’.
* Encaixe-os no orifício (espaço vazado) central do pára-choque.
* Utilize as arruelas ‘‘I’’ e os parafusos ‘‘H’’ para fixar o suporte de fixação ‘‘E” ’no pára-choque.
* Após a fixação do suporte ‘‘E’’ no pára-choque, centralize a sobregrade ‘‘7’’ (pontas, cima, baixo e frente em relação ao pára-choque).
* Após a centralização, faça o aperto final nas porcas ‘‘A’’ da sobregrade ‘‘7’’ sobre o grampo de fixação ‘‘E’’.
Instale as partes laterais (peças 8 e 9).
* Não retire as porcas ‘‘A’’ e suportes de fixação ‘‘F e G’’das sobregrades ‘‘8 e 9’’. Retire apenas as porcas ‘‘J’’ e arruelas retas ‘‘K’’ dos suportes de fixação ‘‘F e G’’.
* A segunda arruela ‘‘L’’ (que possui uma dobra em uma das pontas), deverá permanecer no suporte de fixação ‘‘F e G’’.
* Por frente do pára-choque, localize um buraco que está na ponta do chassi e por baixo do gancho.
* Perceba que há diferença de altura entre o chassi e o suporte de fixação do pára-choque, pois bem, a ponta dobrada da arruela ‘‘L’’, deverá encostar
no chassi.
* Encaixe a sobregrade ‘‘8 e 9’’ com o suporte de fixação ‘‘F e G’’, no orifício do pára-choque, de maneira que o parafuso do suporte de fixação, passe pelo
buraco do chassi (não esqueça de verificar se a arruela dobrada ‘‘L’’ está na posição correta).
* Verifique o alinhamento da sobregrade ‘‘8 e 9’’ em relação ao pára-choque, (pontas, cima, baixo e frente).
* Você possui a opção de ajuste com as contraporcas tanto na sobregrade  ‘‘8 e 9’’ como no grampo de fixação ‘‘F e G’’.

Nota: em algumas pick-ups o pára-choque pode estar desalinhado, impossibilitando assim a instalação da sobregrade.
Por favor, faça o alinhamento do mesmo.

* Após fazer o alinhamento da sobregrade ‘‘8 e 9’’, retire-a com o suporte de fixação ‘‘E e G’’, faça o aperto final das porcas ‘‘A’’ da sobregrade ‘‘8 e 9’’ sobre
o grampo de fixação  ‘‘F e G’’.
* Recoloque-a com o suporte de fixação ‘‘F e G’’ no pára-choque (lembre-se de verificar se a arruela dobrada esta na posição correta).
* Coloque as porcas ‘‘J’’ e arruelas  ‘‘K’’ por trás do chassi, fazendo o aperto necessário.

GRADE CENTRAL GRADES LATERAIS

7 9

8

Ver especificações na página 3

E

G

F

PÁRA-CHOQUE

Suporte de fixação

e

H 

I I 

E 

7 

G F 

J K L 



Legenda das instruções e quantidades

ATENÇÃO:

Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna.
Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros afins
como “Bombril”). Após, enxagüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.

Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o
produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).

Recomendações para limpeza de seu acessório:

Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.

Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá
danificá-lo ou riscá-lo.

Importante:

Descrição 

Sobregrade da F-250 (superior)

Sobregrade da F-250 (central esquerda)

Sobregrade da F-250 (central direita)

Sobregrade da F-250 (inferior)

Sobregrade da F-250 (esquerda)

Sobregrade da F-250 (direita)

Porcas 5mm

Grampo de fixação

Grampo de fixação

Grampo de fixação
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CAPÔ - F 250
Descrição Legenda Quantidade

Sobregrade da F-250 (central)

Sobregrade da F-250 (laterall esquerda)

Sobregrade da F-250 (lateral direita)

Grampo de fixação

Porcas 5mm

Porcas 6 mm

Parafusos 6 x 16 mm

Arruelas 6 mm

Arruelas dobradas 6 mm

Arruelas retas 6 mm

Grampo de fixação

Grampo de fixação
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PÁRA-CHOQUE - F 250


