XR 200 ou XT 225?
Postado por Cahsantos - 2008/06/26 23:52
_____________________________________

Bem pessoal..andei pesquisando no forum sobre essas duas motos e estou em duvida de qual comprar... Primeiro
gostaria de deixar claro que usarei a moto no dia e dia e não para trilhas... É minha primeira moto...não tenho nem
habilitação ainda de moto... vi muitas pessoas idolatrando ambas as motos e outras esculachando-as tb, falaram muito
mais mal da XT225 no que diz respeito a manutenção e durabilidade...Ouvi muitas coisas sobre estator, vazamentos no
motor..etc... Pórem ela é menos visada para roubo....
Minha dúvida é: Levando em conta que não vou forçar a moto ao máximo, tipo fazendo trilhas, e que eu
particularmente acho a XT 225 mais encorpada e mais bonita q a XR 200, qual moto seria mais indicada pra mim? O
que o povo quer dizer com peças "ABSURDAMENTE" mais caras da XT 225? Poderiam exemplificar preços comparativos
de peças das duas motos pra eu ter uma ideia? Ouvir dizer tb que a xt quebra muito pouco, é verdade? Sendo assim se
ela quebra pouco, acho que não vou gastar muito com peças...então acho que vale a pena ficar com ela..Só que a todos
que andam de moto, inclusive meu irmão, me disseram que comprariam uma XR..daí a minha grande dúvida... Será
que devo seguir a voz da experiência e pegar a XR ou pagar pra ver e ficar com a XT?
Bem galera é isso... Sei que é um tema muito batido já mas ainda tenho todas essas dúvidas não sanadas......Por
favor se puderem responder com objetividade a todas a essas dúvidas minhas ficarei muito grato.... Só dependo disso
para comprar a moto... Achei uma xt 225 de 4 mil reais...o preço está bom? Será que vale mesmo a pena?
Desde já agradeço a todos...
Abraços
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por xiriuh - 2008/06/27 08:18
_____________________________________

xt 225 e boa , anda muito ! so que suas peças de reposisao são muito caras !
eu fikaria com a xr200 !
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por meladdo - 2008/06/27 10:27
_____________________________________

seguinte a xt e mto boa mas ja viu neh as peças d yamaha sao bem caras
embora a xr tbem seja boa a xt e melhor mas vc tem q pega uma boa mesmo pq senao vai gasta mto$$$$$$
embora eu goste + da yamah eu t recomendo a xr pq as peças sao + baratas
a gent tem q olhar o lado do $$$$$$$$$$ tbem nehhh :mrgreen:
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por Cahsantos - 2008/06/27 11:47
_____________________________________

seguinte a xt e mto boa mas ja viu neh as peças d yamaha sao bem caras
embora a xr tbem seja boa a xt e melhor mas vc tem q pega uma boa mesmo pq senao vai gasta mto$$$$$$
embora eu goste + da yamah eu t recomendo a xr pq as peças sao + baratas
a gent tem q olhar o lado do $$$$$$$$$$ tbem nehhh :mrgreen:
E aê melado? Blz cara? Pô...eu não tenho nem ideia de qt seja essa diferença de peças....Seria de qt? 40, 50%? Vc
saberia me dizer só pra eu ter uma idéia?
Valeu Xiriuh por responder ao tópico....
Abraços caras....
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por Dzaus - 2008/06/27 13:01
_____________________________________

Eu sempre gostei das suspenções e freios da XR, mas achava fraca de motor, a XT o contrário, freios e suspenções piores
que a XR, mas o motor é mais forte!
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============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por o_skolega - 2008/06/27 17:12
_____________________________________

eu nunca tive rx 200,em 2006 ,eu estava a procura de uma xt225 ae meu mecanico me avisou sobre o custo de
manutençao da xt ,acabei optando por uma nx200 que é muito boa....vai do gosto ,boa sorte....
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por meladdo - 2008/06/27 19:10
_____________________________________

e ai CahSantos olha qto a variaçao d preço eu nao sei lhe informar a porcentagem...
isso tbem depende mto da peça...mas sabendo cuidar ela nao te da nenhuma dor d kbeça...
outra coisa q eskeci d falar e o farol...o da xr 200 e 35/35W e o da xt 225 e 55/60W
por ia vc ja ve uma diferença pq se vc for pegar uma estrada putz farol 35/35W e fodaaa p caraiiii :mrgreen:
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por Cahsantos - 2008/06/27 19:38
_____________________________________

e ai CahSantos olha qto a variaçao d preço eu nao sei lhe informar a porcentagem...
isso tbem depende mto da peça...mas sabendo cuidar ela nao te da nenhuma dor d kbeça...
outra coisa q eskeci d falar e o farol...o da xr 200 e 35/35W e o da xt 225 e 55/60W
por ia vc ja ve uma diferença pq se vc for pegar uma estrada putz farol 35/35W e fodaaa p caraiiii :mrgreen:
Meu medo é a xt me dar dor de cabeça cara... Só vejo nego falando que ela bate válvulas qd aquece, que a ignição num
funiona tb, que fica vazando óleo...como não entendo nada de moto , não sei o que fazer...
Acho que vou olhar essa xt com um mecânico amigo de meu irmão... a depender do que ele me diga eu pego....
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por xiriuh - 2008/06/27 20:42
_____________________________________

Achei na net ...
Jogo Disco Embreagem Flynn XR 200 en torno de 40 a 50 reais
Jogo Disco Embreagem Flynn Yamaha XT 225 en torno de 70 a 90 reais
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por Cahsantos - 2008/06/27 22:02
_____________________________________

Achei na net ...
Jogo Disco Embreagem Flynn XR 200 en torno de 40 a 50 reais
Jogo Disco Embreagem Flynn Yamaha XT 225 en torno de 70 a 90 reais
É cara...consideravel o preço... o dobro quase as peças da xt....
Sendo assim é bem mais vantajoso pegar a xr..
Vaelu xiriuh... ajudou muito..
Abraço irmão
============================================================================
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Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por xiriuh - 2008/06/28 20:02
_____________________________________

:D
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por leko_agrale - 2008/06/30 13:43
_____________________________________

Caro Cahsantos,
Vendi minha agrale e comprei uma xr200, e na mesma época meu amigo pegou uma xt225.
Já de cara ele gastou uma graninha, pois teve muitos problemas com a partida dela, e acabou fazendo o motor pq não
estava muito inteiro.
eu, embora tenha desmontado o motor e remontado (não fiz), troquei todos os plásticos (exceto o paralama trazeiro),
troca de guidon, carbura de tornado já tinha, enfim, gastei menos de R$300,00 para deixar inteira.
Já meu amigo com a xt, não parou de se encomodar, tendo gastos semanais razoáveis no orçamento.
Em desempenho, a xt225 tem mais motor que a xr200, inegável.
Ciclistica elas são bem diferente também, sendo que preciso a xr por lhe dar melhor posição em curvas, mas isto vai do
gosto de cada piloto.
Quanto aos freios, xr bem superior.
suspensão, ambas não deixo muito à desejar, sendo bem reguladas para seu peso e tocada, fico bom.
Enfim, hoje, meu amigo vendeu a xt e comprou uma xr200 também, pois não guentou a diferença de manutenção.
Acho que, se o motor um pouquinho mais fraco da XR é o problema, facilmente vc colcoa um kit da 230 e ela fica muito
boa, com um custo bem baixo.
Detalhe, a única coisa 'ruim' da xr é que a coroa estoura fácil, contudo, tão fácil quanto se resolve, colocando
parafusos longos que atravessem o cubo, com porca, fica excelente e não lhe trás mais problemas.
Espero que ajudado na dúvida, pra mim, sem dúvida a xr200 é o melhor custo benefício do mercado.
Embora eu tenha saudades da minha agrale, só troco minha xr por uma especial.
Abs.
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por Lucasnuzzi - 2008/06/30 16:12
_____________________________________

Cara,
nessas horas, agente tem que esquecer a beleza da moto e prezar a mecânica.. eu tambem acho que a Xt é de mais
bonita que a Xr, mas a Xr é muito melhor tanto em disponibilidade de peças quanto em custo de reposição...
e em relação à potencia, não é lá aquela diferença... a Xr faz 18cv à 8000rpm, a Xr faz 19cv a 8000rpm.. 1CV DE
DIFERENÇA!!
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por leko_agrale - 2008/07/01 13:12
_____________________________________

Fórum CDM - Clube das Motocas

FireBoard Forum Component versão: NEW VERSION GOES HERE

Gerado: 24 July, 2014, 11:19

Caro Lucasnuzzi,
é exatamente isso...
e realmente, a diferença de motor consegue facilmente compensar, a xt percebe-se força, mas nunca tive dificuldades em
passar obstáculos com a xr por falta de força... enfim..
Na minha uso carbura de tornado, e gasolina podium,,, consegui um ótimo acerto, e não fico pra trás não.
Inclusive, a relação peso da xr é muito melhor...
abs
============================================================================

Re: XR 200 ou XT 225?
Postado por jjacob - 2008/07/01 17:03
_____________________________________

Eu já tive as duas, uma XT de rua e hoje faço trilha com uma NXR200, na verdade é uma NX com roupa de XR. A xt é
UM POUCO melhor que a xr, pelo menos na minha opinião.
Só que no mercado paralelo tem de tudo pra xr, e quase nada pra xt, então só em autorizada e a facada é forte.
============================================================================

Re:XR 200 ou XT 225?
Postado por Junior77 - 2008/07/08 14:27
_____________________________________

Na minha opinião eu prefiro mt mais a XR, ja andei nas 2 alem dela ser mais leve tem a manutenção barata (a dt das 4t)
acha peça facilmente e é facil de mexer nela, ja a xt ja e mais foda se vc pega uma ja com algum problema no motor
dela aii se ta f... ja vi 3 xt aqui na minha cidade q os cara estão tentando regular ate hj (eu acho) e ja trocaram de
mecanicos e nada.
============================================================================

Re:XR 200 ou XT 225?
Postado por RODOLFOCASTRO - 2008/07/10 11:38
_____________________________________

XR sem dúvida alguma, pelos vários motivos já citados. O custo benefício é infinitamente superior. Valor de revenda,
liquidez, manutenção. Estamos reformando uma XRinha do zero agora e fiquei impressionado com a quantidade de peças
que compramos com R$ 200,00. Gastei quase isso só pra comprar o disco de freio traseiro da minha Husq TE 250.
============================================================================
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