PONTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS
Resolução CONTRAN n° 356, de 02 de agosto de 2010.
DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS
YBR125 (até o modelo 2008)
Instalação do baú

Instalação do bauleto
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Alça
Pontos de fixação traseiro
Pontos de fixação dianteiro

Remova as tampas laterais.
Remova o assento.
Remova os parafusos de fixação da
alça e então remova a alça.
Remova as porcas dos amortecedores,
e retire uma das arruelas.
Encaixe o suporte do baú e aperte os
parafusos de fixação traseira e as
porcas de fixação dianteira com o
torque especificado.

1.
2.
3.

4.
1.
2.

Torque de aperto do parafuso de fixação :
3,0 kgf.m (30 N.m)
5.Instale o assento e as tampas laterais.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:
3,0 kgf.m (30 N.m)
Torque de aperto do parafuso de fixação dianteira:
4,0 kgf.m (40 N.m)

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos
causados pelo excesso de carga não são cobertos pela
garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com
carga solta pode criar instabilidade na condução, além de
causar danos ao chassi, com possibilidade de graves
acidentes. Na utilização da motocicleta com baú/bauleto, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

ATENÇÃO:
Certifique‐se de utilizar somente uma arruela entre o amortecedor e
o suporte do baú.
6.

Alça
Pontos de fixação traseiro

Retire as tampas
laterais.
Remova o assento.
Remova os parafusos
de fixação da alça e
então remova a alça.
Encaixe o suporte do
bauleto e aperte os
parafusos de fixação
traseira com o torque
especificado.

Instale o assento e as tampas laterais.

ADVERTÊNCIA:
Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do
próprio baú e seu respectivo suporte.

FACTOR YBR125 (de 2009 a 2013)
Instalação do baú

Instalação do bauleto
1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.

Alça
Pontos de instalação traseiro
Pontos de instalação dianteiro

Retire os painéis A e B.
Retire o assento.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Retire a porca dos amortecedores, e
então retire uma arruela de cada
parafuso de instalação do
amortecedor.
Instale o suporte do baú, e então
aperte os parafusos de fixação
traseiros e as porcas dos
amortecedores, com os torques
especificados.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:
3,0 kgf.m (30 N.m)
Torque de aperto do parafuso de fixação dianteira:
4,0 kgf.m (40 N.m)
ATENÇÃO:
Certifique‐se de utilizar somente uma arruela entre o amortecedor e
o suporte do baú.
6.

Instale o assento e os painéis.

ADVERTÊNCIA:
Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do
próprio baú e seu respectivo suporte.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Alça
Pontos de instalação traseiro

Retire os painéis A e B.
Retire o assento.
Retire a alça, retirando
os parafusos.
Instale o suporte do
bauleto,
e
então
aperte os parafusos de
fixação com o torque
especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:
3,0 kgf.m (30 N.m)
5. Instale o assento e os painéis.
ADVERTÊNCIA:
•
Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos
causados pelo excesso de carga não são cobertos pela
garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou
com carga solta pode criar instabilidade na condução,
além de causar danos ao chassi, com possibilidade de
graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do
uso. Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais
informações.
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FACTOR YBR 125 P (a partir do modelo 2014)

Instalação do baú
1.
2.
3.

Retire os painéis.
Retire o assento.
Instale o suporte do baú e os
parafusos de fixação traseira.
Aperte os parafusos de fixação
traseira.
Instale o assento e os painéis.

4.
5.

1.
2.

Pontos de instalação dianteiros
Pontos de instalação traseiros

Torque de aperto do parafuso de
fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)

ADVERTÊNCIA:
Carregamento impróprio ou sobrecarga podem causar perda de controle do
veículo e, possivelmente, um acidente grave ou danos pessoais.
•
Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso do
próprio baú e seu respectivo suporte.
•
Sempre feche bem o baú antes de conduzir a motocicleta.
•
Sempre prenda com firmeza a carga ao suporte do baú antes de
conduzir a motocicleta.
•
Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.
•
Não exceda o limite de carga na traseira da motocicleta. Esse limite
inclui o peso do suporte, do baú e de qualquer carga transportada.

FACTOR YBR125 (de 2014 a 2016)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

Retire os painéis A e B.
Retire o assento.
Retire a alça, retirando
os parafusos.
Instale o suporte do
bauleto,
e
então
aperte os parafusos de
fixação com o torque
especificado.

4.

1.
2.

Alça
Pontos de instalação traseiro

Torque de aperto do parafuso de fixação :
3,0 kgf.m (30 N.m)
5. Instale o assento e os painéis.
ADVERTÊNCIA:
•
Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o peso
do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga
acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na
condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de
graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO
PROPRIETÁRIO para mais informações.

FACTOR YBR125i ED (a partir do modelo 2017)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Retire o assento.
Retire a alça, retirando
os parafusos.
Instale o suporte do
bauleto, e então
aperte os parafusos de
fixação com o torque
especificado.

Alça
Pontos de instalação traseiro

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)
4.
Instale o assento.
ADVERTÊNCIA:
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso
do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga
acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na
condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de
graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO
PROPRIETÁRIO para mais informações.

XTZ125
Instalação do bauleto/baú

1.
2.

Alça
Pontos de instalação

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso
do próprio baú e seu respectivo suporte.
1. Remova os painéis A e B.
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
2. Retire a alça, removendo os parafusos.
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
3. Instale o suporte do baú ou bauleto e
então, aperte os parafusos de • Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
instalação com o torque especificado.
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
Torque de aperto do parafuso de instalação:
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
2,3 kgf.m (23 N.m)
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
4. Instale os painéis.
baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.
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XTZ125X
Instalação do baú/bauleto

1.
2.

Alça
Pontos de instalação

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 20 kg para o baú, incluindo o peso
1. Remova os painéis A e B.
do próprio baú e seu respectivo suporte.
2. Retire a alça, removendo os parafusos.
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
3. Instale o suporte do baú ou bauleto e
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
então, aperte os parafusos de
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
instalação com o torque especificado.
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
Torque de aperto do parafuso de instalação:
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
2,3 kgf.m (23 N.m)
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
4. Instale os painéis.
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
baú/bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

NEO 125 (a partir do modelo 2017)
Instalação do bauleto

1.
2.

1.

Abra o assento.

2.

Retire as
parafusos.

3.

Instale o suporte para bauleto
apertando os parafusos com o torque
especificado.

Alça
Parafuso

alças

removendo

os

Torque de aperto do suporte para
bauleto:
0,9 kgf.m (9 N.m)
4.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 6 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e
possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú
ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Instale o bauleto.

FACTOR YBR150 (a partir do modelo 2016)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Alça
Pontos de instalação traseiro

Retire o assento.
Retire a alça, retirando
os parafusos.
Instale o suporte do
bauleto, e então
aperte os parafusos de
fixação com o torque
especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)
4.
Instale o assento.
ADVERTÊNCIA:
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o peso
do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com carga
acima do permitido ou com carga solta pode criar instabilidade na
condução, além de causar danos ao chassi, com possibilidade de
graves acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o MANUAL DO
PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER YS150 (de 2014 a 2015)

Instalação do bauleto
1.
2.

Remova o assento.
Remova os parafusos de fixação da
alça e então remova a alça.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 Nm)
1.
2.

Alça
Pontos de fixação traseiro

ADVERTÊNCIA
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos
causados pelo excesso de carga não são cobertos pela
garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com
carga solta, pode criar instabilidade na condução, além de
causar danos ao chassi, com possibilidade de graves
acidentes. Na utilização da motocicleta é fundamental a
inspeção diária antes do uso.
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FAZER YS150 ( a partir do modelo 2016)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

4.

1.
2.

Remova o assento.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Instale o assento.

Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 Nm)

Alça
Pontos de instalação

ADVERTÊNCIA
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
•
Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos
causados pelo excesso de carga não são cobertos pela
garantia. Conduzir com carga acima do permitido ou com
carga solta pode criar instabilidade na condução, além de
causar danos ao chassi, com possibilidade de graves
acidentes. Na utilização da motocicleta com bauleto, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações .

FAZER YS150 BlueFlex PRO

ADVERTÊNCIA
Carregamento impróprio ou sobrecarga podem causa perda
de controle do veículo e, possivelmente, um acidente grave
1. Retire os painéis.
ou danos pessoais.
2. Retire o assento.
• Não exceda o limite máximo de carga de 25 kg para o baú,
3. Instale o suporte do baú e os
incluindo o peso do próprio baú e seu respectivo suporte.
parafusos de fixação traseira e
Esse limite inclui o peso do suporte do baú e de qualquer
dianteira.
carga transportada.
4. Aperte os parafusos de fixação.
• Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga
solta pode criar instabilidade na condução, além de causar
Torque de aperto:
dano ao chassi e possivelmente acidentes graves. Na
Parafuso de fixação traseira:
utilização do veículo com baú instalado, é fundamental
3,0 kgf∙m (30 Nm)
inspecioná‐lo antes do uso.
• Sempre feche adequadamente o baú antes de conduzir a
motocicleta.
• Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.
Para instalar o suporte do baú

1.
2.

Pontos de instalação traseiro
Pontos de instalação dianteiro

CROSSER XTZ150 E/ED (a partir do modelo 2015)
Instalação do bauleto
1.
2.

Remova a capa do bagageiro
superior.
Instale os parafusos, e então
aperte‐os com o torque
especificado.

Torque de aperto do parafuso do bagageiro
superior:
3,0 kgf.m (30 N.m)
1.

Pontos de instalação

ADVERTÊNCIA
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
•
Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta
pode criar instabilidade na condução, além de causar danos
ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
•
Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais
instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais
informações.
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CROSSER XTZ150 S/Z (a partir do modelo 2018)
Instalação do bauleto
1.
2.

Remova a capa do bagageiro
superior.
Instale os parafusos, e então
aperte‐os com o torque
especificado.

Torque de aperto do parafuso do bagageiro
superior:
0,7 kgf.m (7 N.m)
1.

Pontos de instalação

ADVERTÊNCIA
•
Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
•
Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga solta
pode criar instabilidade na condução, além de causar danos
ao chassi, com possibilidade de graves acidentes.
•
Ao conduzir o veículo com o bauleto ou bagageiros laterais
instalados, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais
informações.

NMAX (a partir do modelo 2017)
Instalação do bauleto

1.
2.

Alça
Parafuso

1.
2.

Capa da lanterna
Parafuso

1.

Indicações na capa da
lanterna

1.

Abra o assento.

2.

Retire a alça removendo os parafusos.

3.

Retire a capa da lanterna removendo
os parafusos.

4.

Remova as partes delimitadas
cortando as indicações na capa da
lanterna.

5.

Instale a capa da lanterna com o
torque especificado.

Torque de aperto do parafuso da
capa da lanterna:
0,18 kgf.m (1,8 N.m)

6. Instale o suporte para o bauleto,
apertando os parafusos com o torque
especificado.
Torque de aperto do suporte para o
bauleto:
1,7 kgf.m (17 N.m)

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 3 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar dano ao chassi e
possivelmente acidentes graves. Na utilização do veículo com baú
ou bauleto instalado, é fundamental a inspeção diária antes do uso.
Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER YS250 (até o modelo 2010)
Instalação do bauleto
1.
2.

1.
2.

Alça
Pontos de fixação

Retire o assento.
Remova os parafusos de fixação da
alça e então remova a alça.
3. Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)
4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.
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FAZER YS250 (até o modelo 2017)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Alça
Pontos de fixação

Retire o assento.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de fixação:
3,0 kgf.m (30 N.m)
4. Instale o assento.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

FAZER 250 ABS (a partir do modelo 2018)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Alça
Pontos de instalação

Retire o assento do passageiro.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,0 kgf.m (20 N.m)
4. Instale o assento do passageiro.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 7 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

LANDER XTZ250
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Alça
Pontos de fixação

Remova os painéis A e B.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,3 kgf.m (23 N.m)
4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

XTZ250X
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

1.
2.

Alça
Pontos de fixação

Retire os painéis A e B.
Retire a alça, retirando os parafusos.
Instale o suporte do bauleto e aperte
os parafusos de fixação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de fixação:
2,3 kgf.m (23 N.m)
4. Instale os painéis.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto, incluindo o
peso do próprio bauleto e seu respectivo suporte.
• Não exceda a carga máxima da motocicleta. Danos causados pelo
excesso de carga não são cobertos pela garantia. Conduzir com
carga acima do permitido ou com carga solta pode criar
instabilidade na condução, além de causar danos ao chassi, com
possibilidade de graves acidentes. Na utilização da motocicleta com
bauleto, é fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.
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XTZ250Z TÉNÉRÉ (de 2013 a 2015)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Alça
Pontos de fixação traseiro

Retire o banco, o para‐lama
traseiro e alças do passageiro;
Encaixe o bagageiro utilizando os
parafusos originais
Fixe o para‐lama traseiro com os
parafusos
Encaixe o banco com os parafusos
originais aplicando sobre eles o
torque de 6,5N.m (0,65Kgf.m).

Torque de aperto do parafuso de fixação
do bagageiro:
2,3 kgf.m (23 N.m)

Torque de aperto do parafuso de fixação do para‐lama:
0,65 kgf.m (6,5 N.m)
Torque de aperto do parafuso de fixação do banco:
0,65 kgf.m (6,5 N.m)
ADVERTÊNCIA
•
Não exceda a carga de 4,7 kg na motocicleta, sendo que o peso
do bagageiro original Yamaha é de 1,7 kg. Desta forma, o limite
máximo de peso do suporte do bauleto, do bauleto e da carga
não pode ultrapassar 3 kg;
•
Conduzir com carga acima do permitido, ou com carga solta,
pode gerar instabilidade na condução, além de causar danos ao
chassi, com possibilidade de graves acidentes.
•
Este modelo foi desenvolvido apenas para transporte
remunerado de passageiros.

XTZ250Z TÉNÉRÉ (BlueFlex) (a partir do modelo 2016)
Instalação do bauleto

1.
2.

1.

Esta motocicleta já possui o
dispositivo para transporte de
carga (bagageiro).

2.

Instale os parafusos nos pontos
indicados.

Pontos de instalação
Bagageiro (dispositivo para transporte
de carga)

ADVERTÊNCIA:
ESTE MODELO NÃO É RECOMENDADO PARA
TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGA.
•Não exceda o limite de carga de 7 kg no dispositivo de
transporte de carga (bagageiro), incluindo o bauleto e o
suporte do bauleto.
•Não exceda a carga máxima do veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga
solta, pode criar instabilidade na condução, além de
causar danos ao chassi, com possibilidade de graves
acidentes.

MT‐03 (STD/ABS) (a partir do modelo 2017)
Instalação do bauleto
1.

1.
2.

Parafuso
Pontos de instalação

Retire o assento do passageiro,
a capa central e o assento do
condutor.
2.
Retire a alça, a capa, os painéis
e o suporte da alça.
3.
Retire o parafuso do suporte do
estribo.
4.
Instale o suporte para o
bauleto, apertando os parafusos
de instalação com o torque
especificado.
Torque de aperto do parafuso de
instalação:
2,0 kgf.m (20 N.m)

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 3 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
• Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga
solta pode criar instabilidade na condução, além de
causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves.
Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Torque de aperto do parafuso para o
estribo:
2,8 kgf.m (28 N.m)
5.
6.

1.
2.

Instale todas as peças.
Instale o bauleto.

Parafuso
Estribo
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XT660Z TÉNÉRÉ (a partir do modelo 2012)
Instalação do bauleto
1.
2.

1.Retire o assento
Retire as alças, removendo as
capas e os parafusos.
Instale o suporte do bagageiro
lateral, e então aperte os parafusos
de fixação com os torques
especificados.

3.

1.
2.
3.

Alça
Capa do parafuso
Parafuso da alça

Torque de aperto do parafuso de
fixação traseira:
Parafuso A:8,0 kgf∙m (80 Nm)
Parafuso B:3,7 kgf∙m (37 Nm)
Parafuso C:1,5 kgf∙m (15 Nm).
4.

1.
2.
3.
4.

Pontos de instalação
Parafuso A
Parafuso B
Parafuso C

Instale as alças, instalando os
parafusos e apertando‐os com o
torque especificado.

Torque de aperto do parafuso de fixação traseira:
2,0 kgf.m (20 Nm)
Para instalar o bauleto Instale os suportes do bauleto nos
encaixes das alças e do bagageiro, como mostrado.
ADVERTÊNCIA:
●
Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto.
●
Nunca conduza com os dois acessórios instalados ao
mesmo tempo. Utilize somente os bagageiros laterais
ou o bauleto.
●
Quando conduzir uma motocicleta com o bagageiro
lateral ou bauleto instalados, é importante a inspeção
diária do item antes de cada condução.

MT‐07 (STD/ABS) (a partir do modelo 2016)
Instalação do bauleto
1.
2.
3.

4.

1.
2.

Parafuso
Suporte do bauleto

Torque de aperto dos parafusos de
instalação:
1,6 kgf.m (16 N.m)
5.
6.

Instalação do bagageiro lateral

1.

2.

1.

Parafuso

Retire o assento.
Retire os painéis, removendo os
parafusos e fixadores rápidos.
Fure as marcas demarcadas na
parte interna dos painéis.
Consulte o respectivo manual
para mais informações.
Instale o suporte do bauleto,
instalando os parafusos com o
torque especificado.

3.

Instale os painéis.
Instale o bauleto instalando as
projeções na parte inferior do
bauleto nas projeções do
suporte do bauleto.
Retire o suporte do estribo do
lado direito e/ou esquerdo,
removendo os parafusos do
suporte do estribo.
Se instalar o bagageiro lateral
do lado direito, retire o
suporte do reservatório do
fluido de freio, removendo o
parafuso.
Instale a trava do bagageiro
lateral, apertando os
parafusos com o torque
especificado.

Torque de aperto do parafuso da
trava do bagageiro lateral:
0,3 kgf.m (3 N.m)

4.

1.

Parafuso

Instale o suporte do bagageiro
lateral com o suporte do
estribo, como mostrado e
então aperte os parafusos com
os torques especificados.

Torque de aperto do parafuso da
trava do bagageiro lateral:
2,3 kgf.m (23 N.m)
5.

6.

Instale o suporte do fluido de
freio que vem com o
acessório.
Instale o bagageiro lateral,
inserindo‐o no suporte.

ADVERTÊNCIA:
Carga incorreta ou sobrecarga pode causar perda de controle e
possibilidade de um acidente ou danos pessoais. Consulte
informações no Manual do Proprietário.
• Inspecione o bauleto e bagageiro lateral antes de cada
condução.
• Distribua o peso igualmente em cada lado da motocicleta.
• Não exceda a carga máxima de 3 kg para o bauleto.
• Não exceda a carga máxima de 5 kg para cada bagageiro
lateral.
• Não exceda o limite de carga máxima do veículo. Conduzir um
veículo com carga excessiva pode causar instabilidade ou danos
no chassi, causando perda de controle e possibilidade de um
acidente. Danos causados por excesso de carga não são
cobertos pela garantia.
• Não exceda 130 km/h ao pilotar com bauleto ou bagageiro
lateral instalado. Carga incorreta, superfícies desniveladas ou
condições de clima adverso podem exigir a diminuição da
velocidade de condução.
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MT‐09 (a partir do modelo 2015)
Instalação do bauleto
1.
2.

3.

4.
1.

Pontos de instalação

Retire o assento.
Retire os painéis, retirando os
parafusos e os fixadores
rápidos.
Fure uma abertura na área
demarcada no interior dos
painéis.
Instale o suporte do bauleto, e
então aperte os parafusos de
fixação com o torque
especificado.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg para o bauleto,
incluindo o peso do próprio bauleto e seu respectivo
suporte.
• Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga
solta pode criar instabilidade na condução, além de
causar dano ao chassi e possivelmente acidentes graves.
Na utilização do veículo com baú ou bauleto instalado, é
fundamental a inspeção diária antes do uso. Consulte o
MANUAL DO PROPRIETÁRIO para mais informações.

Torque de aperto do parafuso da trava
do bagageiro lateral:
2,3 kgf.m (23 N.m)

MT‐09 TRACER (a partir do modelo 2017)
Instalação do bagageiro lateral
1.

2.

1.
2.

Suporte do gancho de fixação da
bagagem
Parafuso

Retire o suporte do gancho de
fixação da bagagem removendo
os parafusos.
Instale o suporte do bagageiro
lateral com o suporte do gancho
de fixação da bagagem, e então
aperte os parafusos com os
torques especificados.

Torque de aperto:
3,15 kgf.m (31,5 N.m)
3.

1.
2.

Repita os procedimentos para
os dois lados (direito e
esquerdo).

1.
2.

Bagageiro (dispositivo de
transporte de carga)
Parafuso

1.
2.

Suporte do bauleto
Parafuso

Suporte para o bagageiro lateral
Suporte do gancho de fixação da
bagagem

Instalação do bauleto
1.
2.

Remova os parafusos do topo
da alça do garupa.
Instale o bagageiro e então
aperte as porcas no torque
especificado.

Torque de aperto das porcas do
bagageiro:
1,3 kgf.m (13 N.m)
3.

1.

Parafuso

Instale o suporte do bauleto e
então aperte os parafusos no
torque especificado.

Torque de aperto dos parafusos do
bagageiro:
2,8 kgf.m (28 N.m)
Torque de aperto do suporte do
bauleto:
0,75 kgf.m (7,5 N.m)

1.
2.

ADVERTÊNCIA:
• Não exceda o limite de carga de 5 kg nos bagageiros
laterais e bauleto. Isto inclui o peso dos bagageiros,
bauleto e os suportes.
• Não é aconselhado o uso do bauleto com os bagageiros
laterais. A utilização de todos os bagageiros pode causar
instabilidade, dano à motocicleta ou acidente.
• Certifique‐se de distribuir o peso de maneira mais
nivelada possível em ambos os lados da motocicleta
para minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.
• Não exceda a carga máxima no veículo. Danos causados
pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
Conduzir com carga acima do permitido ou com carga
solta pode criar instabilidade na condução, além de
causar dano ao chassi, com possibilidade de graves
acidentes.

Bagageiro (dispositivo de
transporte de carga)
Porca
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T‐MAX ( a partir do modelo 2014)
Para instalar o bagageiro lateral
1.
2.
3.

1.
2.

Parafuso
Fixador rápido

4.

Torque de aperto:
Parafuso do bagageiro superior:
1,55 kgf∙m (15,5 Nm)

Retire as alças, retirando os
parafusos.
Retire a carenagem traseira,
retirando os fixadores rápidos.
Fure uma abertura na área
demarcada no interior da
carenagem traseira. Fure uma
abertura na área demarcada no
interior da carenagem traseira.
Instale o suporte do bauleto, e
então aperte os parafusos de
fixação com o torque especificado.

ADVERTÊNCIA
•
Não exceda o limite de carga de 5kg para o
bauleto.
•
Ao conduzir o veículo com o bauleto ou
bagageiros laterais instalados, é
fundamental a inspeção diária antes do uso.

XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ (de 2012 a 2014)
Para instalar o bagageiro lateral
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Alça
Suporte do estribo do lado
esquerdo
Parafuso

.Retire o suporte dos, removendo
os parafusos.
Retire as alças, removendo os
parafusos.
Instale os suportes do bagageiro
lateral juntamente com o suporte
do estribo e a alça, e então
aperte os parafusos com os
torques especificados. .
1.
2.

Bagageiro superior
Parafuso

Torque de aperto:
Parafuso do bagageiro superior:
1,95 kgf∙m (19,5 Nm)

Torque de aperto:
Parafuso superior do suporte do estribo:
2,8 kgf∙m (28 Nm)
Parafuso lateral do suporte do estribo:
0,7 kgf∙m (7 Nm)
Parafuso da alça:
3,65 kgf∙m (36,5 Nm)
ADVERTÊNCIA
•Não exceda o limite de carga de 5kg para
cada bagageiro lateral.
•Certifique‐se de distribuir o peso de
maneira mais nivelada possível em
ambos os lados da motocicleta para
minimizar o desequilíbrio ou
instabilidade.
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XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ (a partir do modelo 2015)
Para instalar o bagageiro lateral
(lado esquerdo)
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Alça
Suporte do estribo do lado
esquerdo
Parafuso superior do suporte
dos estribos
Parafuso lateral do suporte
dos estribos
Parafuso da alça

Retire o suporte do estribo do lado
esquerdo, removendo os parafusos
superiores do suporte do estribo e
os parafusos do lado do suporte do
estribo.
2. Retire a alça do lado esquerdo,
removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro
lateral, juntamente com o suporte
do estribo e a alça, e então aperte os
parafusos com os torques
especificados.
Torques de aperto:
Parafuso superior do suporte do estribo:
2,8 kgf∙m (28 Nm)
Parafuso lateral do suporte do estribo:
0,7 kgf∙m (7 Nm)
Parafuso da alça:
3,65 kgf∙m (36,5 Nm)

ADVERTÊNCIA
• Não exceda o limite de carga de 5kg para cada bagageiro lateral.
• Certifique‐se de distribuir o peso de maneira mais nivelada
possível em
ambos os lados da motocicleta para
minimizar o desequilíbrio ou instabilidade.
Para instalar o bauleto
1.Retire o bagageiro superior, removendo os
parafusos do bagageiro superior.
2. Instale os parafusos mais longos, e então
aperte‐os com o torque especificado.

1.
2.
3.

Bagageiro superior
Parafuso do bagageiro
superior (longo)
Parafuso do bagageiro
superior (curto)

Para instalar o bagageiro lateral
(lado direiro)
1.

1.
2.
3.
4.

Alça
Suporte do estribo do lado
direito
Pontos de instalação dianteiro
Parafuso da alça

Retire o suporte do estribo do lado
direito, removendo os parafusos do
suporte do estribo.
2. Retire a alça do lado direito,
removendo os parafusos da alça.
3. Instale o suporte do bagageiro
lateral juntamente com o suporte do
estribo e a alça, e então aperte os
parafusos com os torques
especificados.
Torques de aperto:
Parafuso superior do suporte do estribo:
2,8 kgf∙m (28 Nm)
Parafuso da alça:
3,65 kgf∙m (36,5 Nm)

1.

Ranhura

Torque de aperto:
Parafuso do bagageiro superior:
1,95 kgf∙m (19,5 Nm)
3. Insira as projeções da base do bauleto nos
encaixes mostrados no bagageiro interior.
ADVERTÊNCIA
• Não exceda o limite de carga de 5kg para o
bauleto.
• Não exceda a carga máxima de 209 kg
(modelo STD) e 205 kg (modelo DX) do veículo.
Danos causados pelo excesso de carga não são
cobertos pela garantia. Conduzir com carga
acima do permitido ou com carga solta pode
criar instabilidade na condução, além de
causar danos ao chassi, com possibilidade de
graves acidentes.
• Ao conduzir o veículo com o bauleto ou
bagageiros laterais instalados, é fundamental
a inspeção diária antes do uso.
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INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO APARADOR DE LINHA E DO DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO DO MOTOR PARA TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIRO E
DE CARGAS.
Resolução CONTRAN n° 356, de 02 de agosto de 2010, art. 2º
Instalação do dispositivo de proteção de motor
A YAMAHA recomenda que o dispositivo de proteção de
motor seja fixado na parte dianteira do chassi da
motocicleta. A responsabilidade quanto às especificações e
resultados decorrentes de sua instalação é exclusivamente
do fabricante desse dispositivo e/ou instalador. Não se
recomenda que, para a instalação do dispositivo de
proteção de motor, haja a remoção de componentes
originais da motocicleta ou ainda que o chassi seja
perfurado, soldado ou deformado, sob pena de risco de
acidente ao usuário, além de perda da cobertura de
garantia sobre essa peça.

Instalação do aparador de linha
A YAMAHA recomenda que o dispositivo aparador de linha
seja fixado no guidão da motocicleta, cabendo ao fabricante
e/ou instalador desse dispositivo responsabilizar‐se pelas
especificações e resultados decorrentes de sua instalação.
A YAMAHA não recomenda que, para a instalação do
dispositivo aparador de linha, haja a remoção de
componentes originais da motocicleta ou ainda que o
guidão seja perfurado, soldado ou deformado, sob pena de
risco de acidente ao usuário, além de perda da cobertura de
garantia sobre essa peça.

NOTA:
Para mais informações sobre os requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros (moto‐táxi)
ou cargas (moto‐frete) consulte a Resolução n° 356 do CONTRAN, em www.denatran.gov.br.
YBR125 (até o modelo 2008)
1

FACTOR YBR125 (a partir 2009 até 2013)
1

2

FACTOR YBR125 (a partir do modelo
2014)

2

FACTOR YBR125i (a partir do modelo
2017)
1

XTZ125
1

2

2
XTZ125X
1

FACTOR YBR150
(a partir do modelo 2016)

XTZ125 ( a partir do modelo 2009)
1

2
FAZER YS150 (até o modelo 2015)

2
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FAZER YS150 (a partir do modelo
2016)

CROSSER XTZ150 S/Z (a partir
do modelo 2018)

FAZER YS150 BlueFlex PRO

FAZER YS250 (até o modelo 2010)
1

CROSSER XTZ150 E/ED

FAZER YS250 (até o modelo 2017)
1

2

2
FAZER 250 ABS (a partir do modelo
2018)

XTZ250

1

2
TÉNÉRÉ XTZ250 (de 2013 a 2015)

TÉNÉRÉ XTZ250Z (a partir do modelo
2016)

XTZ250X

1

2

Legenda das imagens:
1. Ponto de instalação do dispositivo
aparador de linha
2. Ponto de instalação do dispositivo de
proteção de motor
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