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Puxe para cima a parte
central do protetor plástico.

Fazer pressão 
para encaixar

as laterais.

A

MONTAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA.

B B

CAÇAMBA 
DO 

VEÍCULO

PROTETOR
DE 

CAÇAMBA

Veja ao lado os pontos
onde deve ser fixado com 

a fita dupla-face «F».

Em caso de dúvidas consulte: assistencia@bepo.com.br
                       ou pelo Fone: (54) - 3291-8200 

 
1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

                    A Bepo agradece sua preferência!  
 

Manutenção
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Retirar Ganchos, e recolocar 
após montar o protetor

 

Qtd.    DescriçãoCódigo

01

01

02

 CONJ. PROT. DE CAÇAMBA

FITA SSPEE 16m

CONJ. TAMPA COM ABA

PERFIL PVC PR.1X30X1215

FITA DUP. FACE

Ref.    

A

B

C

D

E

B962.201

15677

B962.202

60366

50699
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COMPONENTES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

VW AMAROK
PROTETOR DE CAÇAMBA

CÓD.: B962Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213 

www.bepo.com.br 

ATENÇÃO:  Não faça de seu acessório um 
rebocador. 

Este produto não pode ser 
tracionado, pois pode acarretar danos na 

carroceria/chassi do veículo. 

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e 
aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao 
preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

1. 
em tiras e cole a mesma distribuída sobre a caçamba da pick-up.

2. Retire os Ganchos e tampões originais da caçamba do veículo. 

3.Retire a fita de proteção do dupla-face item «F», só o suficiente para poder puxar 
posteriormente.

4. Posicione o protetor de caçamba «A» no veículo, conforme indica as figuras, 
para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor 
e pressionar as laterais encaixando-as em baixo das bordas laterais da caçamba. 
Retire por completo as fitas dupla face e faça pressão sobre o protetor de caçamba 
até que a dupla-face pegue aderência. 

5. Após montar o protetor «A», fixar novamente os ganchos originais na caçamba 
do veículo.

     

Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, Corte a fita sspee «B» 

Verifique se todos os componentes listados estão na caixa

-

-

Tampão
 original

Furar Protetor
 Ø22mm

E FF

F

FITA
DUPLA-FACE

(AMBAS LATERAIS)

1
 para fora, e encaixe o  perfil de alumínio ‘D’ na tampa.

2. Posicione o protetor “C” na tampa da caçamba do veículo
de modo que fique bem alinhado.

3. Faça pressão sobre os perfis até que o dupla-face pegue
 aderência e fixe a tampa ‘C’ com os parafusos originais.

. Retire as pontas do dupla-face, deixando um pedaço

Tome o cuidado de manter a ponta do dupla-face para fora,
de modo que você possa puxar depois.

MONTAGEM DA TAMPA.
02

Veja acima os pontos onde deve ser colocado
o perfil de acabamento ‘D’ 

FRENTE DO VEÍCULO

E

DG

D
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