RACKFIESTAHATCH(2003a2010-Baiano)
eSEDAN(2005a2010-Baiano)
AFHS-Barranacoralumínio
PFHS-Barranacorpreta
1º-Paratermosumbomencaixedoracknoautomóveldevemosfixá-lono
localcorreto.Paraistotomamoscomoreferênciaafrestaentreaporta
dianteiraetraseiradocarro.
 RackDianteiro:deveserposicionado28cmàfrentedafresta(centrodorack).
 RackTraseiro:deveserposicionado42cmatrásdafresta(centrodorack).
2º-Afrouxeosparafusosallendorackdianteiro,posicionenocarroeaperte
osparafusos.Observequeorackdianteiroédiferentedotraseiro.
3º-Procederdamesmaformacomoracktraseiro.

Veja o Manual de Uso na próxima página.
Versão:1

Atenção:
• A correta colocação deste rack pode evitar pequenos
arranhões ou amassados ao seu automóvel.
• Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em
terrenos regulares, não sendo projetado para
suportar solavancos causados por quebra-molas,
buracos e outros. Portanto, passe devagar.
• Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades
previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso
contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
• A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
• Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

INSTRUÇÃODEUSODORACKSPORTS
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50cm

40 kg

50cm

O Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução
nº 577/81, permite o transporte de cargas afixados na parte
superior externa da corroceria, desde que não ultrapasse a
altura máxima de 50 cm e suas dimensões não ultrapassem
o comprimento e a largura da parte superior da carroceria,
que as dimensões dos equipamentos e utilidades não
excedam a largura e o comprimento total do veículo, e que
não impeça a visibilidade do condutor. Ver exceções em
www.longlife.com.br na seção ”cuidados especiais”.
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Cargas Longas como caiaques e escadas, devem ser afixadas
também ao pára-choque dianteiro e traseiro do veículo com
uma corda fina, sem esticar muito, apenas para evitar o efeito
gangorra nos buracos.
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ERRADO

Cargas com grande área, como colchões, chapas de
compensado, MDF, pranchas, longboard e stand up, etc...
Deve-se tomar cuidado com a pressão aerodinâmica exercida
à frente do pára-brisa, que levanta o conjunto voando fora.
Para isto, devemos colocar cargas com grande área para trás,
e não ultrapassar 80 km/h.

ATENÇÃO-BIKE:Aoutilizarsuportesparabicicletanoseurack,elesdevemprevercorreçãodeângulo,poisosracksdaLongLifeacompanham
acurvaturaoriginaldotetodocarro.SugerimososuporteAuto-bikeparabicicletadaLongLifequepossuiarruelascompensadoras.
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longliferacks - longlife@longlife.com.br

