
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Amortecedores Yamaha RD350  
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AMORTECEDORES YAMAHA RD350 
 
01- Nós da Cmotos Racing fabricamos um amortecedor para  a RD 350 com 

garrafa de nitrogênio com camisinha, onde o gás fica separado do Fluído, 

evitando assim bolhas e aumentando o volume de óleo, e regulagens em 

clicks de retorno e compressão, com sistema de agulha e genética iguais as 

motos de última geração que utiliza lâminas para  a passagem de óleo, 

separadamente de compressão e retorno,. 

 

Possui clicks regulável com a mão tem garantia de 05 meses (vide Lacre) e 

o fluído tem durabilidade de   50000km. Após é bom trocar novamente óleo 

e gás para esta manutenção e o amortecedor não será mais descartável.  

Pode ser desmontado e limpo com troca de fluido e gás. 

 

Simplificando, o amortecedor terá todas as características de uma moto de 

última geração, proporcionando estabilidade e conforto, com regulagens a 

sua mão, sem o uso de ferramentas para ajustar. 

 

O amortecedor tem  10mm a mais de altura real em comparação do 

original, isto proporciona  mais conforto e a moto com visual mais agressivo 

e melhor pilotagem. 

 

02- Se quiser podemos apenas refazer o seu original que vai depender das 

condições de haste e peças sem pinturas e sem banho.  

 

03- A base de troca renovado por inteiro com pinturas e banhos. Os 

amortecedores de  RD 350  são antigo sem muita inovação sistema sem 

ajuste e pré definido pelo fabricante ficara original macio e sem ajuste disto.  

 

04- Preparando o seu original com garrafa de nitrogênio com haste  refeita 

cromo  fluido com 05 meses garantia. 
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05- NOVO  Cmotos Racing com garrafa de nitro e ajuste  de mola sistema 

interno profissional  de laminas  fazemos de acordo com o seu peso e como 

deseja macio ou firme com haste de 14 mm. 

 

 

- 

RD350 LC 
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 NOVO Com cliques de  ajuste 

 



Rua João Oliveira Carmo, 218 Jd. Felicidade  
Pirituba – São Paulo- SP 

PABX: 11 3906-0517 
CEL: 11 97283-9135 

 

 Recuperação no modelo original Base de troca + pinturas e banhos 
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Modelo a gás no original preparado. 

 

RD 350 com garrafa de nitro preparando o original  

 

Novo Cmotos Racing  garrafa de nitro genética profissional + garrafa de nitro. Possui o mesmo 

sistema de uma R1 ou motos de cross no interno ( pino inferior 20 mm  não incluso) 
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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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