
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores Honda CRF 230 e XR 250  
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AMORTECEDORES HONDA CRF 230 E XR 250 
 

 
 
O melhor sistema MODELO Cmotos Racing  Genética de 
láminas , revalvulado para seu estilo de pilotagem com  cliks 
de ação ;sendo 60% retorno e 40% compresão desta forma 
voce ajusta mais o retorno doque a compresão sem 
ferramenta e na hora para qualquer tipo de pista ,trilha ou 
enduro!!! 
 

O melhor amortecedor fabricado no Brasil com tecnologia de 

ponta para sua CRF 230 ou XR 250 desevolvido com  

esperiêcia de quem foi piloto profissional motocross  por 

mais de 20 anos Barsil e USA califórnia.  

100% de satisfação  

Mão de obra para colocação na loja com lub do LINK 
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CRF 230 e XR 250 profissional a gás, Genética   de laminas  

especial  Cmotos Racing Montado ao seu perfil  
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CRF230 /XR 250 novo, mesmo sistema, porém com garrafa 

de nitro 3x mais fluído dentro maior performance, ideal para 

trilha/ motocross.  
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Recuperar no sistema original 

 

OBS:  Caso não queira investir este valor acima. Podemos  

refazê-lo  com garrafa de nitro com CAMISINHA e  revalvular 

para seu peso, fica muito bom Também!  Garantia de sua 

satisfação !. 

E se desejar com o sistema original, sem garrafa, com bico 

de gás. Porém não muda muita coisa será apenas um 

recondicionamento  com uma melhora na revalvulação , mas   

a câmara de gás original da CRF são blindadas e um simples 

o”ring que separa Gás e óleo  e não será trocado. Então se 

ele estiver gasto poderá dar vazão do gás para o óleo.  

Ciente disto, faremos o melhor, trocaremos retentor, fluído 

Spectro especifico para amortecedores ou motul,  bucha de 

haste original e colocaremos gás pelo bico  NPT.  

 

Os Originais 
 
Este amortecedor trabalha praticamente por um pequeno 

furo original, Nos retrabalhamos ele completamente o 

transformando em um de especial, colocamos Garrafa  de 

nitrogênio com camisinha, e revalvulamos.  

       Atuação de   trabalho com os mesmo principios  de um 

importado,  

 

Todas as peças produzidas por nos são feitas em alumínio e 

aço 1045 e com toda  a garantia Usinagem CNC.  Podendo o 

cliente nos enviar um original com problema ou estourado.    

Lembrando que nunca mais será preciso troca-lo, pois  

quando o óleo (Fluido  Spectro made USA ou Motul ) ficar 

velho  e  apenas  fazer uma  revisão  anual com custo baixo.  
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 A garrafa de nitro com camisinha  possibilita  triplicar a 

quantidade  de óleo além de separar totalmente o  óleo do 

gás  não criando bolhas e o funcionamento hidráulico fica 

muito mais  eficaz . 

 

          Nos realmente trabalhamos o seu amortecedor, revalvulamos para seu 
peso e tipo de pista.  
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Traga sua suspensão ou adquira uma nova Cmotos e verá a 
diferença ao andar com sua moto.  
Esqueça o que dizem sobre Preparação por ai!!!  
Sinta realmente a diferença.  Eu lhe garanto. 
Claudio Marques. 
 

Fones  
Fixo: (11) 3906-0517    

Cel Vivo: (11) 97283-9135 
www.cmotos.com.br  
 

Curta nossa página no face: 
 
https://www.facebook/CMotos-Racing-Suspension-
Amortecedores 
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