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Instruções de Montagem do Urutu
1 – Rodas e Eixos: Monte as 6 rodas e os 3 eixos.

2 – Cortes do Chassis : Recorte o chassis mas, antes de montar, recorte e retire
as seis partes brancas marcadas com asterisco (*). Por estas aberturas passarão
os eixos.

3 – Montagem do Chassis: Monte e cole o chassis, deixando as duas abas nas
pontas. Estas abas serão coladas à blindagem.
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4 – Blindagem: Recorte a blindagem, retirando (antes da montagem) o círculo
central (branco) usando um estilete. Monte a blindagem e depois cole a vigia
do motorista na posição (A).
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5 – Torreta: Feche primeiro a parte superior (reclinada) do corpo, depois o anel
inferior. Cole a tampa no final. Monte separadamente o eixo e a base.
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6 – Encaixe da Torreta: Passe o eixo pelo orifício e cole no interior da torreta.

7 – Chassis e suportess internas: Corte com um estilete somente as duas
laterais dos triângulos dos suportes. Cole as duas partes, mantendo as abas e os
triângulos soltos. Depois de secar, cole no interior da blindagem os dois
suportes (cuidado para não colar na base da torreta). Depois encaixe o chassis
abaixo da blindagem colando-os pelas extremidades(B e C) e nos suportes. Cole
então as abas laterais da blindagem no chassis (E e D).
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8 – Rodas e metralhadora: Cole os 3 eixos no centro de 3 rodas (observe para
colar na face da roda que não tem os desenhos dos parafusos). Depois de secar,
passe os eixos nos orifícios do chassis e cole as outras rodas pelo outro lado.
Finalmente monte a metralhadora. Cole os dois lados dela, deixando de colar as
abas triangulares. Depois cole estas abas na torreta.

