valvulas nx 350 sahara
Postado por ricardao - 2010/04/13 19:47
_____________________________________

olá, estou com duvidas em relação aos retentores de valvula da minha moto uma nx 350 sahara, gostaria de saber como
faço pra regular as valvulas, colocar elas no ponto, o problema é que minha moto esta com um barulho um pouco alem
do normal na parte da tampa do cabeçote e acredito que seja as valvulas desreguladas por que ja estive mexendo
recentemente,se puder me ajudar como coloca-las no ponto fico grato.
Atenciosamente: Ricardo
Desde já Obrigado.
============================================================================

valvulas nx 350 sahara
Postado por Suliman - 2010/04/14 12:51
_____________________________________

olá amigo é bem simples, você e tem que tirar umas tampinhas que tem na tampa lateral do volante, apos isso
coloque uma chave na ponta do virabrequin deve ser nº 14 a chave, apos isso tire as tampas do cabeçote aquelas onde
pode ver os reguladores de válvulas, ai então comece a girar o virabrequin e olhe no volante uma marca que diz a letra
T essa letra deve ficar na reta da marca da tampa se voçe olhar bem vai ver que no tampão de cima da tampa do volante
vai ter uma marca e a letra T tem que ficar na reta uma com a outra, depois que fizer isso mova com a mão os
reguladores das valvulas e veja se estão com muita folga as válvulas dai então regule, um detalhe, á valvula de escape
do lado direito da moto é com descompressor depois que voçê colocar a moto no ponto deve girar de novo a ponta do
virabrequin não perdendo o sentido que voç~e esta girando ate que escute um barulho estralo, esse estralo é a valvula
escapando do descompressor, apos isso volte ao ponto (T) que estava a moto e ai sim pode regular.
============================================================================

Fórum CDM - Clube das Motocas

FireBoard Forum Component versão: NEW VERSION GOES HERE

Gerado: 24 April, 2014, 05:10

