
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores DRAG Star 650  
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AMORTECEDORES DRAG STAR 650 

 

Recuperamos totalmente, trocamos retentor, buchas e 

laminas, se necessário, fazendo a revalvulação para o peso 

do piloto e garupa. 

     E para ficar melhor, se comparado a um original, 

instalamos  uma garrafa de nitrogênio com CAMISINHA 

para separar o óleo do gás já que este processo  no original 

é feito por um estampado  de ferro com um o’ring  onde 

se colocado pressão e   não aguenta por muitos anos, isto 

faz deixar passar o gás para o óleo, inutilizando 

parcialmente  sua função de compressão e retorno . 

     Com a garrafa com CAMISINHA, isto não acontece e 

melhora triplicando a quantidade de óleo dentro do 

amortecedor, melhorando em durabilidade e 

funcionamento, fica mais firme e macio na absorção de 

impactos, a diferença é grande em comparado ao simples 

original. 

   Usamos fluido para suspensão made USA ,SPECTRO um 

dos melhores fluídos  para suspensão, contem 

antiborbulhante e anti aquecimento .  

   Na garrafa que por física o óleo tende a trocar de lugar  

onde ele fica mais frio proporcionando vida longa ao fluido 

consequentemente ao seu amortecedor. 

   Garantia de 04 MESES você nos enviando o seu, pois o 

que fazemos e sério e garantimos. 
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Obs: Também podemos refaze-lo  com  bico de gás, mesmo 

sistema do original de funcionamento, trocaremos 

retentor, buchas, fluido (haste não incluso). 

Garantia de 04 meses poderá dar problema no futuro, 

fique ciente!! pois irá funcionar e durar o mesmo que um 

novo original comum. 

   Sistema de garrafa funciona igual as motos de última 

geração. Fazemos este serviço par algumas autorizadas 

Yamaha pelo Brasil . 

 

 

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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