
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedor Honda XR200 e NX200 
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AMORTECEDOR HONDA XR200 E NX200 
 

1ª Opção: Fazemos o seu se for original.  
Colocamos garrafa de nitrogênio com CAMISINHA, 
revalvulamos para seu peso e aumentamos ele em 10mm. 
 

Fica pronto em 01 dia e funcionará como as motos 
importadas com sistemas de lâminas de compressão e 

retorno e o gás fica separado na garrafa de nitro com 
CAMISINHA, impossível de se misturar melhorando muito 
pois não forma bolhas e triplica a quantidade de fluido e para 
quem não sabe, quanto maior o volume de óleo melhor é o 
amortecedor. 
 

Se sua haste estiver riscada aumenta em custo, pois 
trocamos por uma refeita o durocromo, buchas e retentores, 
usamos fluído de suspensão da marca Spectro o melhor nos 
USA. Com anti borbulhante e anti aquecimento. 
 

Fluído é bom trocar a cada 01 ano, motos trilha e enduro, 
fazendo uma manutenção de limpeza e troca de retentores 
deixando novo de novo,  
 

Uma dica: Ficará excelente, mas se os links das articulações 
não forem original com rolamento é melhor trocar, temos 
novos os dois, “U“ e “Triangulo”. 
 

Buchas não é legal pois os impactos não são transferidos 
direto ao amortecedor e eles retém pouco o impacto e se 

desgastam, ficam com muito atrito sendo isto prejudicial ao 
amortecimento.  
 
2ª Opção: Se a sua moto não vale apena investir estes, 
podemos apenas refaze-lo no original. 
 
3ª Opção: Caso queira um totalmente novo é muito melhor, 
Produto Cmotos com garrafa de nitro e genética profissional 
de laminas. 
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4ª Opção: Produto Cmotos com haste regulável em clicks. 
Nada se compara ao nosso produto!!! 
 
 
 

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 
  

http://www.cmotos.com.br/
https://www.facebook/CMotos-Racing-Suspension-Amortecedores
https://www.facebook/CMotos-Racing-Suspension-Amortecedores
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Fotos 

Produto Cmotos com mola vermelha 
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Links de XR e NX 200 sobre encomenda ou kits de reparo Roletado 
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     Modelo com clicks XR 200 
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A foto abaixo foi enviada por um cliente, instalado por ele. 

Porém pode ser passado o flexível por cima ou por baixo do 

quadro sem que encoste no escapamento ou corrente 

quando fechar a suspenção. 

 

 


