
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Amortecedor de Comet Profissional 
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AMORTECEDOR DE COMET PROFISSIONAL 

Este amortecedor possui garrafa de nitrogênio com camisinha, genética com 

laminas de retorno e compressão e utiliza sistema de agulha de regulagens 

iguais as motos de competição de ultima geração, que possibilita ao piloto 

regular a compressão e retorno com simples cliks, sem utilizas ferramentas 

apenas com as mãos, Todo o sistema é novo Fabricante Japonês marca 

Kayaba, com garantia de 06 MESES vide lacre, e não é feito nenhum tipo de 

adaptação para instalar, o tamanho não muda mas tem um ganho real de 10 

mm de curso que deixará a moto um pouco mais alto do original melhorando 

em curvas por estabilizar o centro de gravidade e não comprometendo 

estrutura de quadro . 

 

Para as Comet 250 em 3x ou 05% de desconto a vista - deposito bancário. 

Comet 650 3x cartão ou 5% a vista deposito bancário ou dinheiro. 

Uma pintura na mola especial de cor, (VERMELHO) Regulagens ajuste de 

mola, compressão e retorno nos clicks. 

Segue varias fotos: 

 

A garrafa de nitro hoje estamos colocando ao lado da pedaleira traseira do lado 

direito.  

 

Contato 
www.cmotos.com.br 
cmotos@cmotos.com.br  
PABX: 11 3906-0517  
Cel: 11 97283-9135  
Claudio Marques. 

 

http://www.cmotos.com.br/
mailto:cmotos@cmotos.com.br
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Novo modelo Kayaba sem cliks: 

Este também com garrafa de Nitro com CAMISINHA, genética de laminas de 

compressão e retorno, porem sem Cliks de ajuste no Hidráulico. 

 Proporciona conforto e maior estabilidade e NÃO é um amortecedor 

descartável, pode ser feita manutenção após 50000 km, se desejar valor da 

instalação agendada  para as Comet 250. 

 

Ambos completos com molas. 

OBS: Nos enviando o terminal inferior do seu amortecedor original (suporte de 

fixação/pezinho em “U”) terá um desconto de na compra de qualquer modelo. 

Segue fotos: 



Av. Mutinga, 491 - Pirituba - São Paulo - SP 

PABX: 11 3906-0517 

CEL: 11 97283-9135 

 

 

 



Av. Mutinga, 491 - Pirituba - São Paulo - SP 

PABX: 11 3906-0517 

CEL: 11 97283-9135 

 

 

 



Av. Mutinga, 491 - Pirituba - São Paulo - SP 

PABX: 11 3906-0517 

CEL: 11 97283-9135 

 

 


