
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores Kawazaki Ninja 250/300   
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CEL: 11 97283-9135 

AMORTECEDORES KAWAZAKI NINJA 250/300 

 
Nosso amortecedor Profissional e Não descartável (pode fazer 

manutenções futuras) 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 última geração, que 

possibilita  ao piloto regular  a  compressão e retorno com  simples click, 

sem utilizas ferramentas apenas com as mãos,. 

 Todo o sistema é novo, com garantia de 05 meses vide lacre, e não é  feito 

nenhum  tipo de adaptação para instalar,  terá um ganho real de 10 mm de 

curso que deixará a moto  um pouco mais alta da original(se desejar ou 

fazemos no mesmo tamanho 320mm)  melhorando em curvas por 

estabilizar o centro de gravidade para quem usa com garupa sempre,. 

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

lado direito.  

Temos sem regulagens porem também profissional com genética e com 

laminas e garrafa de nitro. 

 

Garantia de 05 meses. 
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Foto sem clicks e com garrafa de gás. Profissional. 
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Abaixo, Sistema ajuste de Clicks e garrafa Gás. TOP! 

 

 

Obs: Refazemos o seu no original da mesma forma que o fabricante o fez. 

Temos todas as peças originais e trabalhamos com fluído da marca Spectro 

made USA especifico para suspensões. Não trabalhamos com atf como 

outros ou o simples Motul; Spceto é muito superior! Garantia de 03 meses. 

 

Ou preparando o seu original com garrafa de nitro base de troca que separa 

o gás do óleo. 05 meses de garantia. 

Tome cuidado pois existem pessoas que fazem mais barato, mas as peças 

dele não existe no Brasil! então fique atento, Pois o barato vai sair caro! 
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O original Preparado com garrafa o Original foto abaixo. 

 

Mão de obra de instalação na loja com agendamento! 

  

 

 

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

