Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/05/30 23:41
_____________________________________

Lá se vão quatro anos que a Honda Brasil lançou a Tornado em nosso mercado, e desde então o que se viu foi um
crescente número de adeptos, no Enduro, Rally, Cross Country, e até mesmo no exigente motocross.
Não se pode negar que a moto está abrindo novos horizontes para todos aqueles que como nós são apaixonados pelo
esporte, e que há muito tempo se sentiam órfãos de um equipamento nacional que estava resumido às velhas Agrales,
DTs e XLs. O que se viu nos últimos quatro anos foi a crescente oferta de acessórios para se melhorar a performance da
Tornado, e principalmente para corrigir deficiências, com itens que vão desde uma suspensão dianteira totalmente pró,
até a uma simples manete de embreagem. No rastro de toda esta euforia de novos lançamentos, o que podemos sentir,
é que muitos destes acessórios estão sendo colocados no mercado com preços excessivamente altos, e que em alguns
casos, a qualidade de alguns produtos ainda deixa muito a desejar em relação ao valor cobrado.
É bem verdade que cada um conhece os limites de seu bolso, mas, se para alcançar um desempenho melhor de uma
moto que ao meu ver já tem seu preço salgado quando tirada zero km na loja, ainda for necessário equipá-la, coloco
aqui a pergunta: Até onde é viável se preparar uma Tornado...
Vamos analisar uma preparação básica: Kit de pistão, anel e cilindro 293cc + curva e ponteira + adaptador de filtro e filtro
+ CDI + tanque plástico + guia de corrente + relação completa + protetores de mão + pneus + guidão de boa qualidade +
mão de obra de mecânico. = CERCA DE R$ 2.900,00!!!!
Fazer conta é fácil, então vou deixar esta pra vocês: Pegue o valor de uma Tornado zero e adicione esta preparação aí
de cima, e após o resultado veja se dá pra comprar uma boa moto importada usada. Existem inúmeras opções de
preparações onde se chegam a cifras muito maiores, e para todos os gostos. Alguns de vocês poderão até questionar
que alguns itens acima são supérfluos e desnecessários, mas creio que enfrentar uma trilha com uma Tornado original,
sem o mínimo de preparação é inviável,para não dizer,insuportável!
Outros ainda dirão: Pô, mas o Sandro Hoffmann anda de Tornado e ganha todas!!! Só que,a moto em questão possui uma
preparação super afinada e desenvolvida minuciosamente, porém o custo disso tudo vai bem além dos R$ 20.000,00
com a vantagem ainda de ser "TOCADA" por um super piloto.
Creio que o que pouco se diz é que a Tornado ainda não é aquilo que realmente gostaríamos de ter, pois se ela
realmente possuísse características para um uso mais radical, não seriam necessárias tantas bugigangas para melhorála, fato este que já não acontecia com a sua falecida irmã menor a XR 200, que com pequenas modificações encarava
com muita valentia qualquer trilha ou pista em que fosse colocada. A meu ver se compararmos as duas, notaremos que
a durabilidade e resistência da XR200 é superior a Tornado, mesmo tendo a XRrinha um projeto com cerca de treze
anos ou mais.
Costumeiramente a Honda pouco modifica seus modelos ano a ano e quando as promove, são basicamente mudanças
estéticas. Penso que já é hora de se melhorar a Tornado com uma versão que corresponda mais às necessidades que
o consumidor exige. Seria a hora também de se disponibilizar o famoso kit de preparação (virtual) que foi anunciado
como opcional quando do lançamento da moto, e principalmente, que se absorvessem todos os melhoramentos que o
mercado produziu durante estes anos, desta forma, nós consumidores (trilheiros) agradeceríamos.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MachineAccelerator - 2005/05/31 14:15
_____________________________________

Cara concordo parcialmente com vc.
Eu andava com uma WXT 200 em 2001 quando comprei uma Tornado 0km. Putz a WXT era um canhão à alcool, zunia o
bixinho, mas era uma quebradeira só. Compreia Tornado pra uso na rua pois a achava muito fraca, mas MB para uso
urbano e eu gosto mesmo é de andar de moto.
No início de 2002 comprei uma Husq 250, aquilo é que é moto de enduro, não importava a marcha, era só socar a mão e
a roda erguia. O problema era fazer um enduro de 100, 150 Km, tinha que ficar catando posto para abastecer o tanque.
Também tinha a questão da manutenção: caríssima, fora quando não tinha que encomendar as peças de reposição e
aguardar. A gota dágua para a venda da Husq, foi a quebra do volante magneto, que me pediram 1.800 e eu coloquei
aquele da Ibra (uma porcaria), que só deu problema.
Vendi a Husq e fiquei procurando uma outra importada para comprar uma outra importada para comprar. Outra
desilusão, só achei porcaria. Bom, passei o verão de 2005 sem andar. Mas quando a Husq estava em manutenção, eu
dava uma socada na Tornado em trilhas leves, ou saltava umas mesinhas ou barrancos, com placas, espelhos e tudo
mais, para delírio da galera, pois eu soco a mão mesmo. Mas não queria andar de Tornado na trilha, pois ela é fraca.
Mas a galera falava, depena a Tornado que tu não vai te arrepender, a moto é boa, etc etc..
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No final do verão fui fazer um enduro no litoral, e como não havia comprado outra moto, a vítima foi a Tornado. Coloquei
os pneus, relação curta, cano, prot de mãos e ............... gasolina. Cara .............. aprendi a andar de 4T e me dei bem bem
na motoca. Ela é fraca, a suspensão não é tudo aquilo, mas dá pra andar "cortando giro" em 5ª marcha na areia. E daí,
foi só gasolina e trilha.
Resumindo, vou dar uma melhorada no motor, colocando um kit que tá caríssimo (600,00), melhorei a suspenção
dianteira e só.
Cara, a tranquilidade que esta moto te dá é uma beleza. Agora eu coloco R$ 20,00 de gasosa, ando bastante, lavo, eu
mesmo lubrifico e reviso, e tá pronto.
As peças são baratas e fáceis de encontrar.
Então, eu vou andar de Tornado cortando giro até criar grana e coragem para comprar uma Husq 4T nova.
Um grande abraço.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MoLoToV - 2005/05/31 15:12
_____________________________________

Se vc quer uma moto pra fazer trilhas e alguns enduros sem querer sempre chegar na frente, essa é a moto... Mas se
vc quer andar sempre na frente, pode ir procurando uma importada...
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Andre_Hernandes - 2005/05/31 22:36
_____________________________________

Eu penso o seguinte
acho que como o Gilnei fez tah otimo....
você ja paga bem caro numa Toni hoje, ai gasta mais cinco,seis mil em cima,poxa sai o preço de um importada boa.........
mesmo porque,gastos desse nivel são para competição,e penso eu que se é para competir use algo que seja para
competição
de resto,se você é um piloto de fds que mais quer se divertir sem gasto nenhum,hoje eu acredito que um toni esta de
otimo tamanho,pelo menos por enquanto quem tem não reclama!!
abraços!
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Luciano - 2005/05/31 23:51
_____________________________________

Minha opinião é a seguinte:
No final das contas tudo depende do bolso $$$ do indivíduo, quem pode bancar compra uma moto importada de ponta e
se diverte... e o resto que não tem 15 a 30 mil para comprar uma importada mais nova, e menos ainda para manter uma
importada... acabam caindo nas on-off transformadas para trilha/cross, porém mesmo gastando um valor significativo
nessa preparação ainda vai ter uma moto nacional com manutenção conhecida e muito mais fácil e barata que uma
importada !
Como o Gilnei comentou, não é fácil assimilar os absurdos das peças de uma importada... e moto 2t especial de
cross/enduro no pau quebra mesmo... salvo as 4T que são mais duráveis mas custam beeemmm mais ...
E eu que tenho menos ainda $$$$... não ando nem de tornado... :cry: tenho que lutar com as bravas e antigas agrale
27.5E e WXT200 mesmo... fazer o que né ? quem sabe um dia chego lá :roll:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
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Postado por odacir - 2005/06/01 06:47
_____________________________________

Pois é pessoal. Deixa eu só dar meu palpite aqui.
Sobre as motos de trilha de final de semana, acho que os comentários até agora já tem um ponto de vista muito
parecido ao meu.
Quanto as competições, tem coisas que realmente eu acho interessante. Por exemplo: no campeonato catarinense de
motovelocidade, há uma categoria de base, onde competem CGs 125cc Standard, sem preparações. Acontece que tem
cidadão que gasta, e gasta bem, para ter um motor mais forte pra, digamos "tirar vantagem" em cima das CGzinhas!!!!!!
Então realmente, nas nacionais quem pode mais chora menos no quesito preparação.
Ah, só pra concluir. Eu também não ando de tornado não. Na verdade eu faço de conta que minha EX é uma importada e
que a XLX é uma tornado. Pronto tô feliz pra caramba........ :D :mrgreen: :roll: :wink:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Luciano - 2005/06/01 07:19
_____________________________________

Ah, só pra concluir. Eu também não ando de tornado não. Na verdade eu faço de conta que minha EX é uma importada e
que a XLX é uma tornado. Pronto tô feliz pra caramba........

:mrgreen: :mrgreen: Essa foi boa oda ! eu trato a WXT como " a motoca da hora " ... mas ela já esta com uns 20
aninhos nas costas ... :mrgreen: :mrgreen:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por odacir - 2005/06/01 07:24
_____________________________________

Essa foi boa oda ! eu trato a WXT como " a motoca da hora " ... mas ela já esta com uns 20 aninhos nas costas ...

Pois é Luciano!
A minha XLX também já é maior de idade!
Ano que vem tem a festa de 20 aninhos tb :mrgreen:
Está na flor da idade.... :mrgreen:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MachineAccelerator - 2005/06/01 10:53
_____________________________________

Ah, só pra concluir. Eu também não ando de tornado não. Na verdade eu faço de conta que minha EX é uma importada e
que a XLX é uma tornado. Pronto tô feliz pra caramba........

Pois é pessoal, vendi a minha WxT para comprar a Husq, pois me apaixonei pelo bagulho, que ronca mesmo. Depois
que a Husq se foi, até olhei umas W, mas os caras queriam uns 3.500, e para uma motoca mais antiga é um pouco
salgado. Eu sei que sou cavalo mesmo e que o troço ia quebrar então não comprei outra W.
Tem um côroa amigo meu que tem 2 W, uma relíquia original que ele anda e uma outra muito boa mas não tão original.
Bom, ele não anda tão bem quanto antigamente e se acha ofendido se vc perguntar se ele quer vender. Nestes dias
fomos a uma pista de Veloterra/ Country e levei a motoca dele no meu Reebok, já tinha puxado uns DTzeiros/
agraleiros/ e outras tornados na pistinha com o Tornadão e fui colocar a W do véio no Reebok, pois ele já tava morto,
não resisti o ronco do bagulho e botei na pista: rapaz, o véio quase chorou!! Entarva na saida das curvas dava uma
"mamada" na embreagem e o troço começava a corcovear, que delícia!! Que saudade! O problema é frear, são os pontos
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ruins da WXT: o freio e a ciclística, que faz vc grudar a bunda no banco e não tirar mais.
Do resto, a moto é boa mesmo.
Neste dia tb tomei um couro de uma DT linguiça. Alias, todos tomamos, não sei o que o cara botou naquele troço!
Até mais!
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Luciano - 2005/06/01 11:18
_____________________________________

Eu comprei uma WXT "pela metade" e estou reformando aos poucos, eu gosto dessa moto porque a manutenção é a
mesma da agrale, que tenho conhecimento e muitas peças, mas tá indo um troco legal para deixar a moto em dia, o
detalhe é que de WXt eu posso andar sem a preocupação de quebrar...
Refletindo...juntando as 2 motos e o que já gastei dava para compara uma CR250 bem mais nova que a WXT, mas
seria outra coisa manter ela... toda hora que fosse dar um pau lembraria quanto custa um pistão/anel ... uma biela... e o
pior que o motor quebra mesmo... e como a vida não é só moto a prioridade é a WXT mesmo :D
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MoLoToV - 2005/06/01 11:51
_____________________________________

Pois é pessoal. Deixa eu só dar meu palpite aqui.
Sobre as motos de trilha de final de semana, acho que os comentários até agora já tem um ponto de vista muito
parecido ao meu.
Quanto as competições, tem coisas que realmente eu acho interessante. Por exemplo: no campeonato catarinense de
motovelocidade, há uma categoria de base, onde competem CGs 125cc Standard, sem preparações. Acontece que tem
cidadão que gasta, e gasta bem, para ter um motor mais forte pra, digamos "tirar vantagem" em cima das CGzinhas!!!!!!
Então realmente, nas nacionais quem pode mais chora menos no quesito preparação.
Ah, só pra concluir. Eu também não ando de tornado não. Na verdade eu faço de conta que minha EX é uma importada e
que a XLX é uma tornado. Pronto tô feliz pra caramba........ :D :mrgreen: :roll: :wink:
É, isso que o Oda falou é verdade. No catarinense de velo tem na categoria street especial um cara andando com uma
Broz, que desde o ano passado ja foi investido mais de 30 MIL reais nesse moto... So nao anda de especial porque não
qué ! E ainda chega nas provas e perde pra um muleque andando com uma rd 135 rsrsrsrs...
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por caveira - 2005/06/02 15:32
_____________________________________

sobre as motos. eu uso pra competir, e com a XR200 nao ta mais dando conta do recado, alem de ser fraca de motor. a
caixa nao guenta (estorei 3 vezes) ai coloquei uma caixa inteira de CBX200.
e a moto é pesada. ate eu axar uma especial q de conta do meu $$$
mas continuo competindo com a XR... gastei pouco com ela ate agora.
500 paus na caixa e só. fora as manuntençao, etc
claro, equipamentos feito com gambiarras, bem feitas.
como ja disse noutro topico, temos pouca concorrencia de motos pra enduro/trilha, hj so tem equipamentos pra Tornado,
e pra outra moto é pouco falado. e a tornado é pesada, tudo bem q ela é uma puta moto. caia umas 5 vezes e levante
sozinho num enduro. é de matar o colono.

sobre o veloterra
teve corrida faz poco tempo aqui em videira/sc, tinha um piazinho, uns 11 anos, q o apelido dele é gardenal. akele troço
anda caraio, ele anda com uma KTM65. e foi na categoria 85cc. puta merda, ficou em 2º atras dum pia de CR85. mas
ando a prova inteira grudado no pia da CR. sempre em 2º e quase conseguiu ultrapassar em varias tentativas.
esse vai incomodar muito os pilotos ce continuar competindo
Fórum CDM - Clube das Motocas

FireBoard Forum Component versão: NEW VERSION GOES HERE

Gerado: 26 January, 2015, 05:20

============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MachineAccelerator - 2005/06/02 16:46
_____________________________________

Bem certinho!
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por TopsMan - 2005/06/03 12:30
_____________________________________

Acho que tudo é uma questão de propósito.
Comprar uma tornado e gastar + de 3000$ n faz sentido pra mim, nem pro uso q faço dela.
Mas tem gente que acha q faz sentido e tem sim suas justificativas.... nesse mundo galera, tudo é justificável. Existe ai
categorias só de tornado e tbem a Cat.nacional onde a galera faz tudo pra andar na frente de quem compete na
categoria, n importando se tá gastando mais ou andando menos q se tivesse numa importada. O propósito do cara é
vencer na cat. q está... existe mercado pra tudo, se existir oferta e procura.
Agora esperar que a honda "acorde" acho um pouco de boa fé da parte de vcs. Esqueçam !!! Não é do interesse deles,
estão ganhando muito oferecendo quase nada... fabricam CRFs e CRF-X aqui e mandam pra fora, assim como a
Yamaha produz TTR 225 aq e manda pra fora tbem. O interesse deles é explorar nossa mão de obra barata pra
abastecer mercados em paises ricos.
Nós vamos continuar ter q nos satisfazermos com o lixo tecnológico que lançam aq... q já são projetos velhos e já
explorados lá fora q vindo pra cá ganham uma sobre-vida e poe mais grana no bolso deles, por isso rodamos de
tornado e Cg com freio de tambor.
O negócio deles é ganhar dinheiro, são uma multinacional, vieram aq nos explorar mesmo e n satisfazer o consumidor. E
como já estão ganhando muito.... vc acham q vão mudar algo ? pra que ???
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/06/04 00:29
_____________________________________

E como já estão ganhando muito.... vc acham q vão mudar algo ? pra que ???
De fato você tocou no ponto onde tudo se decide Tops :$$$$$$$ , "em time que tá ganhando,não se mexe" ,e é o que
acontece com as montadoras de motos nesse país.
Então ,até quando se continuará a aumentar os c.c. a um custo alto ,para se ter uma moto pras trilhas,enduros
cross,etc.,a qual já foi comprada por um preço caro nesse país de 3º mundo ???Há um ditado que diz:a cada minuto
nasce um otário !Tsc,tsc,tsc.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por TopsMan - 2005/06/04 11:14
_____________________________________

"em time que tá ganhando,não se mexe" ,e é o que acontece com as montadoras de motos nesse país.
Exatamente... n existe a necessidade de mudarem nada pois as suas metas de lucro são alcançadas anos após ano, entao
pra q se preocupar com q o consumidor pensa ou necessita ?
Lembrem-se q essas empresas são gigantes, qualquer ação q tomam custam rios de dinheiro e por isso são
minunciosamente estudadas.
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============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Synval - 2005/06/05 19:09
_____________________________________

Ô Tracker, realmente acho que a cada minuto nasce um otário sim, e que também nascem espertinhos como vc. O
artigo que vc. colocou em discussão aqui neste fórum foi escrito por mim para o Site Motoraid e o jornal Jeca Jóia a algum
tempo atrás. Não é a primeira vez que colocam minhas matérias na NET sem minha autorização. Gostaria apenas que
vc. se desculpasse com a galera deste forum e também com os moderadores, pois idéias todos têm, mas poucos
sabem expô-las em forma de palavras. Seja original e criativo, e não se aproveite de pensamentos e opiniões alheias,
TODOS são capazes, basta ser apenas vc. mesmo.
Synval Turnes - Ubá - MG
synvalt@uai.com.br :evil: :evil: :evil: :evil: :? :x :? :x :? :x :oops: :oops:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Synval - 2005/06/05 19:16
_____________________________________

TopsMan,
Ô Tops, olha só o cara pegando carona em uma matéria minha...
É brincadeira né...
E o pior, ele ainda assina, dizendo que foi ele quem escreveu.
Sujeitin sem opinião né....
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/06/06 00:32
_____________________________________

Caro Synval,informo-lhe que absolutamente não tive a intenção de aproveitar-me de uma matéria escrita por você,e foi
exatamente por ser a dita ,inteligente e polêmica,que eu a transportei do Motoraid ,site do Adalto ,para colher as
opiniões dos parceiros do Clube,e ,tampouco apossei-me dela ,arvorando-me em autor,visto que, as assinaturas são
automaticas,não havendo dolo e nem má fé nas minhas intenções.
Espero ter deixado claro que os meus propósitos foram os melhores,e não os piores.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por MachineAccelerator - 2005/06/06 08:24
_____________________________________

Sujeitin sem opinião né....
Tá esquentando o troço!!!!!! :twisted:
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Anonymous - 2005/06/10 13:52
_____________________________________

Vamos botar mais lenha na fogueira pessoal!
============================================================================
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Re: Tornado - vale a pena?
Postado por TopsMan - 2005/06/11 11:08
_____________________________________

eeeita... tem uma galera ai q tá querendo ver o circo pegar fogo, heim... coisa feia !!
Mas tá facil resolver isso, é só o Tracker editar o tópico e colocar lá no final q a Fonte é o site do Motoraid e o autor o
Synval... ai o synval vai ter os créditos pela brilhante matéria e poderemos debater as idéias dele atraves da brilahnte
iniciativa do Tracker.
Abraço.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Synval - 2005/06/11 17:27
_____________________________________

Tá certo Tracker, como vc. mesmo diz: ARVORESSE (há,há,há...) de sua rica retórica vazia e primeiro, envie uma
mensagem ao Adalto do Motoraid, informando a ele que vc.
inadivertidamente apossou-se de um artigo do site dele, e então se desculpe também.
Outro detalhe, a mim vc. já se reportou, mas junto a galera deste site, ainda não.
Isso irá acontecer logo, ou vai demorar muito, pergunto...
Outra coisa: O Jargão que vc. usa, o ACELERA OU TOMA COURO, é por incrível que possa parecer(SERÁ QUE VC.
TAMBÉM NÃO SE ARVOROU DESTE TAMBÉM...) o lema da antiga publicação do meu amigo Arlindo Camargo que se
chamava O LAMA, e também utilizado pelo Trail clube de Carvalhos-MG, o qual o Arlindo também é fundador.
É pelo que me parece vc. anda meio fraco de idéias parceiro...
Põe a cabeça prá funcionar, a cara prá apanhar, e a vergonha prá pedir desculpas...
Synval Turnes
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por crosschao - 2005/06/11 17:37
_____________________________________

eeeita... tem uma galera ai q tá querendo ver o circu pegar fogo, heim... coisa feia !!
Mas tá facil resolver isso, é só o Tracker editar o tópico e colocar lá no final q a Fonte é o site do Motoraid e o autor o
Synval... ai o synval vai ter os créditos pela brilhante matéria e poderemos debater as idéias dele atraves da brilahnte
iniciativa do Tracker.
Abraço.

perfeito tops , apesar de eu participar pouco aqui sou moderador por aqui tambem , e acho que vc foi perfeito parabens
para os treis ,e principalmente vc tops .
abraço
cross
122
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Synval - 2005/06/12 13:16
_____________________________________

Agradeço ao Tops e ao Cross pela compreensão, pois já tive a oportunidade de trocar algumas linhas com vcs. no
excelente fórum da Lider Motos, e espero que a galera tenha entendido o meu desapontamento e indignação com o
Tracker. Minha intenção não é a de desabonar o fórum do Clube das Motocas, mas de maneira alguma eu me calaria
frente a esta afronta. Confesso que a partir de agora, serei mais um frequentador assíduo deste espaço. Valeu
Galera/Obrigado - SYNVAL - UBÁ - MG
OBS - O TRACKER JÁ ESTÁ PERDOADO...KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
============================================================================
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Re: Tornado - vale a pena?
Postado por TopsMan - 2005/06/12 20:14
_____________________________________

É isso ai synval.... ainda bem q vc entendeu q a intençao do Tracker n é te roubar, e sim lançar a ideia para discussão !
Bem vindo ao forum, e pode ter certeza q a galera aq é tudo gnt boa.... tenho certeza q vc vai ajudar a enriquecer os
debates.

no mais, vamo acelerar nos teclados aq galera !!! 'bora fazer o clube das motocas um espaço aberto a discussão e ao
entendimento...
abraço.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por odacir - 2005/06/13 06:47
_____________________________________

Pôxa rapaziada. Comecei a ler as mensagens nesta segunda página e me assustei.....rsrsrsrs
Pensei que ia voar pedrada....... 8O
Synval, seja muito bem vindo ao nosso clube. Ainda bem que o assunto se resolveu de forma pacífica.
Sobre a questão. Sei o que é essa questão de cópia sem autorização de matérias que você, ou qualquer outro membro,
ou mesmo não membro tenha escrito. A grande questão, é que quem está copiando, nem se dá conta disso.
É mais ou menos isso: você não sabe o quanto dói até sentir em você mesmo, não é verdade?
Synval, parabéns pela matéria. É mesmo de alto nível. Gosto disso.
Abração pra todos!
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Synval - 2005/06/13 14:15
_____________________________________

Obrigado Odacir...
Abraço/Synval
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por crosschao - 2005/06/13 20:31
_____________________________________

Pôxa rapaziada. Comecei a ler as mensagens nesta segunda página e me assustei.....rsrsrsrs
Pensei que ia voar pedrada....... 8O
Synval, seja muito bem vindo ao nosso clube. Ainda bem que o assunto se resolveu de forma pacífica.
Sobre a questão. Sei o que é essa questão de cópia sem autorização de matérias que você, ou qualquer outro membro,
ou mesmo não membro tenha escrito. A grande questão, é que quem está copiando, nem se dá conta disso.
É mais ou menos isso: você não sabe o quanto dói até sentir em você mesmo, não é verdade?
Synval, parabéns pela matéria. É mesmo de alto nível. Gosto disso.
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Abração pra todos!

amigo oda, ape=sar da frequencia baixa estamos atento ok , e outra a moçada eh 1000000, sem estress
abraço
a
todos
cross
122
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/06/14 00:48
_____________________________________

Caro Synval,agradeço o vosso 'perdão',embora na minha retórica vazia,segundo você é claro ,eu tenha deixado bastante
claro,que não havia a mínima intenção de prejudicá-lo ,se você entendeu ou não,paciência.
Quanto ao fato de haver "acelera ou toma couro" associado ao meu nick,saiba o tão ofendido acusador, que o Arlindo é
meu amigo pessoal há 28 anos,e esse jargão era um dos comentários feitos sempre por nós do Rio Trail Clube do qual
fui fundador em 1982,e do qual era Diretor Técnico,ou seja ,levantava roteiros e organizava enduros,tanto de
regularidade e de velocidade, bem antes do Arlindo ter-se juntado a nós ou ter sequer editado a revista Motolama,talvez
se o amigo quiser se queixar ao Arlindo,ou a qualquer dos meus amigos de trilhas em Carvalhos-MG,com referência ao
lema usado pelo TRACC,que é de todos nós trei eiros,pode ficar à vontade.
Em relação ao Adalto,que também nos conhecemos rapidamente em um enduro em Rio Bonito-RJ, ano passado,se
você se der ao trabalho de ler a minha resposta a você,postada aqui no dia 06/06/2005 ,verá que as minhas
explicações foram completas e bastante esclarecedoras,nada mais tendo a declarar ao tão afrontado articulista;espero não
ter usado muito da minha retórica vazia.
Ah!Em tempo,desculpe-me por não ter respondido antes às suas simpáticas palavras,mas ocorre que estava em viagem
em uma fazenda no Xingú,e a NET por lá é coisa para o futuro ainda.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por odacir - 2005/06/17 15:47
_____________________________________

Bom pessoal, estive meio sem tempo para o fórum nos últimos dias (hoje, sexta-feira de chuva a coisa está bem
folgada aqui), e também tenho notado que o número de postagem (que nunca foi algo realmente elevado) caiu pra
caramba nesta semana.
Dando uma "re-olhada" nos tópicos e minhas postagem, acho que este caso aqui teve uma certa "infelicidade" no meu
comentário.
Não sei se tem haver com a baixa movimentação no fórum, mas acho que acabei deixando de comentar o lado do Tracker
neste tópico.
Uma coisa que quero comentar aqui no fórum, é algo que muitos já sabem (e sentiram na pele). Devemos cuidar muito
ao usar as palavras na internet, em particular atenção nos fóruns, onde como você não está em franca conversa cara a
cara com as pessoas, nem sempre as suas palavras reflerem exatamente o que você quis dizer. Lembro-me muito bem
de um caso (por sorte o cara é meu amigo no mundo real, e falo com ele de vez em quanto) com o Marcelo4t. Ele
começou a participar do fórum, fazendo comentários e tal, e acabou ficando meio chateado, com o "descaso" do pessoal
com as suas respostas. Isto é, ele comentava, dava dicas, e ninguém comentava as respostas dele! Resumindo: não
era nada disso, mas pra ele pareceu que ele estava sendo ignorado percebem?
Já houve outros casos, onde também escrevi e acabei me expressando mal, e acontecendo exatamente a mesma
coisa que fiz agora com o Tracker.
Quanto ao tracker, não tenho nenhuma reclamação, ao contrário, é um usuário que tenta ajudar e passar seu
conhecimento aqui no clube, participando ativamente do fórum. Como não comentei nada a respeito dele, acho que deu a
impressão de que SÓ PUXEI A SARDINHA PRO LADO DO SINVAL.
Pessoal, peço desculpas, em especial ao Tracker, por ter (com certeza) te deixado chateado com a minha "ignorância" na
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resposta acima. De forma alguma a intenção foi te deixar chateado te ignorando. Pode ter toda certeza, que na hora que
respondi (com certeza meio correndo), nem percebi a injustiça sendo praticada.
Gostaria sinceramente de poder continuar contando com a sua participação aqui no clube. Não sei se você anda sumido
devido a correria, ou tem a ver com isso, mas de qualquer forma meu comentário foi infeliz. Por isso a retratação.
Preferi escrever isso diretamente aqui no tópico, para já ficar público este meu pedido de desculpas. E também para
pedir a todos, que quando eu fizer algum comentário que chatear ou ignorar alguém, por favor, falem comigo, talvez
nem tenha sido minha intenção fazer isso, ok.
Um bom final de semana a todos vocês.
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/06/19 03:17
_____________________________________

Caro Odacir
Você ,mais uma vez ,demonstra como deve ser,e porque é o nosso 'cacique'!
abrs
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por caveira - 2005/06/19 22:04
_____________________________________

gostei de ver tu admitir o erro...
"é fazendo merda q tu aduba a vida" (eu sei q todos sabem desse ditado, mas sempre falo... pois é pura verdade)
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por odacir - 2005/06/20 07:31
_____________________________________

gostei de ver tu admitir o erro...

Eu nunca aceitaria perder um amigo, por simplesmente não querer admitir um erro meu. De forma
alguma. Nem no mundo real, nem os amigos virtuais. Com toda certeza.

Caro Odacir
Você ,mais uma vez ,demonstra como deve ser,e porque é o nosso 'cacique'

Cara, obrigado pela parte que me toca. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria sido tão afoito na
resposta a ponto de escrever como escrevi. Mas já que não tem como mesmo, espero que esta
situação possa ser revertida. Sei que o vaso quebrado nunca mais se torna o mesmo, mas espero
que aceite minhas explicações e desculpas, e volte a frequentar o clube da mesma forma que fazia.
A propósito, nestes últimos tempos, de poucas atualizações, foi você quem mais contribuiu para o clube, enviando
conteúdo (quase que o único) para as notícias do clube.
Acho que você tem muito mais amigos e simpatizantes que o contrário aqui no clube.
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Cacique chama índio pra aldeia de volta...... hehehehhehe
Um forte abraço Tracker!
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2005/06/21 03:08
_____________________________________

Acho que você tem muito mais amigos e simpatizantes que o contrário aqui no clube.
Cacique chama índio pra aldeia de volta...... hehehehhehe
Assim espero amigo,pois atendendo ao seu chamado,já estou de volta!
abrs
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por odacir - 2005/06/23 20:01
_____________________________________

Assim espero amigo,pois atendendo ao seu chamado,já estou de volta!

Pois é cara, e quem sumiu essa semana fui eu. Já expliquei em outro lugar. Essa semana foi braba. Fiquei fora quase
a semana toda. Estou chegando num computador agora. Já haviam até fortes rumores de que eu tinha sido preso.
Ah, e ainda falta alguns outros elementos se apresentarem....rsrsrs
Logo o resto do pessoal aparece.
Abraço!
============================================================================

Minha simples opinião
Postado por hanshf - 2007/04/03 10:20
_____________________________________

Saudações a todos .
Bem... eu iniciei minha vidinha trilhando numa tornado...
E sinceramente é a melhora relação custo benefício do mercado.
no caso eu não passei pela situação ( MOTO + Preparação ) em ralação ao custo. Porque a pessoa que me vendeu montou
e nunca vez trilha.
mudou-se e eu comprei a moto com peças originais e mais de trilha.
Acho também que a tornado exige muito preparo físico e uma força maior nas situações "indesejáveis", mas quando está
rodando é uma moto fácil de tocar...
Cito também a largura da moto que exige uma atenção maior , porque onde agrale passa Apertado a tornado leva
pedra.... garfo com proteção é a solução , senão tome adesivo com reforço.
Certamente a suspenção tem que ser aumentada. ( quem já passou pela trilha perdidas em Nova Lima -MG sabe disso )
Outro ponto forte é a grande quantidade de acessórios e peças que se encontra. de preços e qualidades diferentes.
os outros modelos que toquei, ( incluindo minha nova aquisição uma agrale para meu filho porque ele tombou e quase
machuca) são mais agresivas , mas a tornado apresenta para um treieiro hobista um bom resultado.
Na minha tornado já tive as seguintes alterações.
Guidão - Wirtz com Extensão
Tanque de plastico 14 litros
Protetor de Motor - Corona e Framax ( este é bom)
Protetor de quadro - Framax
Guia de corrente Manete wirtz - (essa foi substituida logo pela opção de R$3,50, motivo? tocada ruim heheheheh)
Escapamento MA - agora o BRC
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Pneus dianteiros- Michelin + Metezeler MC5
Pneus traseiros- Michelin + Metezeler MC5
Filtro de espuma
Outra coisa adesivei toda a moto e , no final isso valeu a pela porque estendeu a proteção contra arranhoes e
ela pode ser vista através o blog
http://trilhaemnovalima.blogspot.com
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por dlarroque - 2007/04/05 22:03
_____________________________________

Pessoal,
Estive vendo tudo que rolou neste tópico e gostaria de emitir minha opinião.
Não vejo problemas em se publicar artigos para que possamos debatê-los. Afinal, estamos justamente em um forum de
discução.
Creio que a infelicidade foi de não se apontar o autor. Digo infelicidade, pois é inconcebível supor que alguém com o
caráter do Traker, com sua experiência e com seu grande coração (que sempre está apoiando roias como eu, e muitos
que conheço), pudesse querer se "apropriar" de material de outro. Diante do pioneirismo do enduro brasileiro em pessoa
(Traker), isso chega a ser até engraçado.
O que acontece é que quando tratamos de "direitos autorais" obviamente os autores devem batalhar para resguardar
seus direitos etc e tal, e isso é justo.
Contudo, deixando para trás o campo legal, existe uma diferença brutal, eticamente falando, entre utilizar um artigo de
outro em benefício próprio, para obter vantagem (lucro), e utilizar um artigo de outro autor no intuito de informar
(principalmente a um mané "roia" como eu) sobre algo que pode ser extremamente útil a esta comunidade.
Caso o artigo não tivesse sido postado aqui, eu mesmo não teria acesso a este conteúdo. O que é extermamente
positivo sua exposição neste espaço.
Isto na verdade é uma prestação de serviço a esta comunidade e entendo que são sempre bem vindas as informações de
qualidade como esta, seja de quem for.
Esta é minha opinião.
Sempre gosto de lembrar que respeito aos que não pensam como eu.
Traker, que vc possa postar mais outras 2.055 vezes para nossa felicidade! (Enrolou o cabo e passou o Cacique Oda
com 1.842...rs.)
Sds
Daniel Larroque
Goiânia - GO
============================================================================

Re: Tornado - vale a pena?
Postado por Tracker - 2007/04/10 01:18
_____________________________________

Estive vendo tudo que rolou neste tópico e gostaria de emitir minha opinião.
Não vejo problemas em se publicar artigos para que possamos debatê-los. Afinal, estamos justamente em um forum de
discução.
Creio que a infelicidade foi de não se apontar o autor. Digo infelicidade, pois é inconcebível supor que alguém com o
caráter do Traker, com sua experiência e com seu grande coração (que sempre está apoiando roias como eu, e muitos
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que conheço), pudesse querer se "apropriar" de material de outro. Diante do pioneirismo do enduro brasileiro em pessoa
(Traker), isso chega a ser até engraçado.
O que acontece é que quando tratamos de "direitos autorais" obviamente os autores devem batalhar para resguardar
seus direitos etc e tal, e isso é justo.
Contudo, deixando para trás o campo legal, existe uma diferença brutal, eticamente falando, entre utilizar um artigo de
outro em benefício próprio, para obter vantagem (lucro), e utilizar um artigo de outro autor no intuito de informar
(principalmente a um mané "roia" como eu) sobre algo que pode ser extremamente útil a esta comunidade.
Caso o artigo não tivesse sido postado aqui, eu mesmo não teria acesso a este conteúdo. O que é extermamente
positivo sua exposição neste espaço.
Isto na verdade é uma prestação de serviço a esta comunidade e entendo que são sempre bem vindas as informações de
qualidade como esta, seja de quem for.
Esta é minha opinião.
Sempre gosto de lembrar que respeito aos que não pensam como eu.
Traker, que vc possa postar mais outras 2.055 vezes para nossa felicidade! (Enrolou o cabo e passou o Cacique Oda
com 1.842...rs.)
Sds
Daniel Larroque
Goiânia - GO
Valeu Daniel,bom seria se todos tivessem a mente aberta visando o bem comum geral,certamente o mundo seria mais
agradável e a convivência humana mais amena. :wink:
============================================================================
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