
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores Yamaha Lander250 e 

Ténéré250  
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AMORTECEDORES YAMAHA LANDER 250 E 
TÉNÉRÉ 250 

 
01- A Lander possui um amortecedor Blindado impossibilitando sua 

manutenção,  mas  nós  o preparamos com garrafa de nitro com Camisinha 

e o deixamos desmontável assim futuramente pode ser feita a limpeza do 

sistema e troca de fluido, gás e retentor.     

Nossa preparação melhora muito seu desempenho pois fazemos de acordo 

com o peso do cliente,  a revalvulação de genética interna pode ser alterada 

para pessoas mais pesadas ou que carregam frequentemente garupa, ou 

motos usadas em trilha / MotoCross. 

Com a garrafa de nitro com CAMISINHA, não há possibilidade do fluido se 

misturar com o gás e vise versa, dando vida longa ao amortecedor e 

também triplicando a quantidade de fluido dentro  do sistema que irá 

trabalhar igual as motos de última geração que já possuem reservatório de 

gás.  

Neste processo o original ficar 5mm menor. 

02-  Para o motocross e enduro é muito melhor usar o nosso amortecedor  

(CMOTOS RACING NOVO), sistema profissional, novo com garrafa de 

nitrogênio e 12 regulagem em clicks, sem uso de ferramentas pois pode ser 

ajustado na hora dependendo do tipo de pista que irá usar. 

Garantia de vazamento de 04 meses motos trilha e cross, Rua uso urbano 

05 meses) troca de fluido como toda moto de cross deve ser feita a cada 01 

ano no máximo. Revisões em média 03 anos para uso urbano, porem 

viagens longas deve ser como motos de enduro ou cross aconselho anual. 

 

03- Em caso que o cliente só usa nas ruas e não quer dispor de uma 

preparação mais avançada somente o recuperamos e revalvulamos para 

seu peso. 

Pintura de mola opcional (PU  vermelho). 
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     Foto:   clicks de regulagens   e garrafa de gás. 

 

Link Roletado a base de troca. 
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OBS: Caso ache que sua moto não  valha a apena investir, podemos faze-lo 

no original. 

 

Foto abaixo. 

 

Garantia   de    03  meses  .
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Foto acima Base de troca R$760,00 preparação completa,  valor 

em 3x sem juros ou avista 10% desconto dinheiro 

 

Novo modelo   
 
Lander 250 e também Tenere 250 amortecedor CMOTOS RACING 
a Gás com genética interna Profissional fixação com Rolamento de 
agualha, ajuste de mola com rosca e amort. Não descartavel pode 
ser feito revisões periódicas . 
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 COM GARRAFA 1380,00 FOTO ACIMA  . 
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 Tenere 250 

Preparação a base de troca com garrafa de nitro e revalvulação interna    

Caso o peso seja maior que 110 KG mais garupa temos a mola especial 

como opcional. 
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DICA: Jamais invertam o link, pois invertera a função dele de ser progressivo 

para mais duro e isto pode entortar o amortecedor e também o quadro! 

 

 

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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