
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores Suzuki DR 650 e 800  
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AMORTECEDORES SUZUKI DR 650 E 800 
 
Caso o modelo de sua DR  não seja com garrafa original significa que seu  

amortecedor é blindado e feito pelo fabricante para você comprar um Novo 

e descartável. NÓS REFAZEMOS ELE COM PEÇAS ORIGINAIS E MUITO 

MELHOR.  

 

Todo óleo e fluído, tem vida útil em média 03 anos ou 50000 km. Após o  

serviço executado pode ser feita a manutenção de limpeza e troca de 

retentores e gás/óleo.  

Nós o desblindamos e colocamos uma garrafa de nitro com CAMISINHA 

para  melhorar o sistema em 80% o seu amortecedor lembrando que todas 

as peças gastas são trocadas ( só não incluso haste) e usamos fluido Spectro 

especifico para amortecedores Made USA ou MOTUL .  com 05 meses de 

garantia! 

Bico de gás para inserir  e fazer manutenção,  mas caso queira desta forma  

feito no sistema com bico,  trocamos todas as peças gastas (buchas, 

laminas) Haste não inclusa e se riscada ou gasta podemos refaze-la.  Em 5 

dias uteis. 

Nossa garantia neste caso é de 04 meses. 

Caso queira um Modelo novo com cliques de regulagens e garrafa de 

nitrogênio com CAMISINHA CMOTOS RACING genética profissional,  

garantia de 06 MESES.  

E se o amortecedor for com garrafa de gás já de fábrica, fazemos a revisão 

dele interna completa com peças originais, não incluso camisinha de gás se 

rompida (difícil estar). E SE HASTE DANIFICADA SEM CROMODURO deverá 

ser refeita  

 Segue foto dele novo abaixo. 
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DR COM GARRAFA E CLIKS DE REGUALGENS = CMOTOS RACING
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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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