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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 última geração, que possibilita  ao piloto 

regular  a  compressão e retorno com  simples clicks, 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, o tamanho de 

310mm tem um ganho real de 10mm de curso que deixará 

a moto  um pouco mais alto do  original  melhorando em  

curvas por estabilizar o centro de gravidade,. 

    Proporciona três regulagens, ajuste de mola, 

compressão e retorno nos  clicks.  

    Mao de obra com troca agendado. 

    A garrafa de nitro hoje estamos colocando ao lado da 

pedaleira traseira do lado direito.  

    Válvulas vermelhas não estão indo mais. 

     

    Temos sem regulagens de clicks ótimo opção em custo 

benefício. Também profissional! 

 

    Caso seja uma pessoa pesada temos molas especiais 

sem custo adicional.! 
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Garantia de 05 MESES.   E não descartável!    Sem clicks      

Curso real em 12mm maior se comparado ao original! 

 

 

Abaixo com sistema de clicks. 
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Balança de GS 500 com amortecedor de XR 200 ou NX 
após algum tempo de uso ela se rompe em vários lugares 
portanto uma opção não recomendado, o prejuízo é 
muito maior no final das contas! Fiquem atentos! 

 

 

 

Fones  
Fixo: (11) 3906-0517    
Cel Vivo: (11) 97283-9135 
www.cmotos.com.br  
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