CADERNO TÉCNICO

Foto ilustrativa

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS:
PASSO A PASSO DO PROCESSO

A Dia-frag, fabricante nacional de peças para motocicletas e, em especial,
patins e pastilhas de freio, apresenta nesta edição um roteiro para verificação
e troca de patins ou pastilhas. A moto escolhida foi uma CB300 Honda,
porém, os procedimentos são similares para outras aplicações.
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COMO FAZER A TROCA DOS PATINS DE FREIO TRASEIRO
Passo 02 - Com o pedal de freio
acionado é importante manter a
Passo 01 - No sistema de freio seta da alavanca alinhada com
traseiro, observe no espelho de o indicador no espelho de freio.
freio o indicador de desgaste da Importante ressaltar que caso, a
regulagem fique acima ou abaixo
lona de freio.
do indicado, poderá ocasionar o
superaquecimento do sistema ou
o pedal de freio ficar muito baixo.

Passo 03 - As ferramentas ne- Passo 04 - Início da desmontagem
cessárias para desmontagem e do eixo para retirada da roda.
troca do patins de freio: chave
de boca 12 e torquimetro.

Passo 05 - Em seguida a desmon- Passo 06 - Retirada do eixo da Passo 07 - Retirada da roda da Passo 08 - Retirada do espelho
tagem do varão de freio.
roda.
balança da motocicleta. Atenção: de freio.
para o simples detalhe de proteger
a corrente ou a balança da motocicleta, evitando sujar de graxa ou
até mesmo de riscar a balança.

Passo 09 - Realize a limpeza do
tambor de freio para retirada de
impurezas, como: areia, pó da
lona de freio, possíveis pedaços
do rolamento ou até mesmo pedações da mola do patins de freio.

Passo 10 - Realize uma breve
limpeza do espelho e patins de
freio para retirada de impurezas,
em geral, antes do manuseio.

Passo 11 - Verifique a existência
de ranhuras, desgaste, degraus ou
buracos no cubo de freio. Importante realizar a troca do mesmo,
caso apresente características
de desgaste excessivo.

Passo 12A - Exemplo de cubo
com desgaste e ranhuras.

Passo 12B - Exemplo de cubo Passo 13 - Espelho de freio com Passo 14 - Sequência para retira- Passo 14B - Sequência para retirada
com desgaste e ranhuras.
os patins de freio gastos a serem da do patins de freio do espelho do patins de freio do espelho.
substituídos.
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Passo 14C - Sequência para retira- Passo 14D - Sequência para reti- Passo 15 - Realize a desmontada do patins de freio do espelho. rada do patins de freio do espelho. gem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 15B - Realize a desmontagem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 15C - Realize a desmontagem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 15E - Realize a desmontagem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 15F - Realize a desmontagem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 15G - Realize a limpeza do Passo 16 - Realize a lubrificação do Passo 17 - E a lubrificação com
tambor de freio para retirada de alojamento do abre patins.
graxa do abre patins.
impurezas, como: areia, pó da
lona de freio, possíveis pedaços
do rolamento ou até mesmo pedações da mola do patins de freio.

Passo 18 - Faça a remontagem do
abre patins e da alavanca de freio.
Atenção para o posicionamento
dos componentes conforme indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 18B - Faça a remontagem
do abre patins e da alavanca de
freio. Atenção para o posicionamento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 18E - Faça a remontagem
do abre patins e da alavanca de
freio. Atenção para o posicionamento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.
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Passo 15D - Realize a desmontagem da alavanca de freio e abre
patins para realização de limpeza
e lubrificação. Importante para
manter o pedal de freio sempre
leve e sensível.

Passo 18C - Faça a remontagem
do abre patins e da alavanca de
freio. Atenção para o posicionamento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 18D - Faça a remontagem
do abre patins e da alavanca de
freio. Atenção para o posicionamento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 18F - Faça a remontagem
do abre patins e da alavanca de
freio. Atenção para o posicionamento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 18G - Faça a remontagem Passo 19 - Realize o aperto do
do abre patins e da alavanca de parafuso da alavanca com torquifreio. Atenção para o posiciona- metro ajustado em 1 kgf.
mento dos componentes conforme
indicado no abre patins, espelho,
e indicador.

Passo 20B - Substituindo por Passo 21 - Remontagem dos
novos patins e molas de freio li- novos patins de freio no espelho.
nha Urban-Pro motoprofissional
Dia-frag.

Passo 20 - Substituindo por novos
patins e molas de freio linha Urban-Pro motoprofissional Dia-frag.

Passo 21B - Remontagem dos Passo 21C - Remontagem dos
novos patins de freio no espelho. novos patins de freio no espelho.

Passo 21D - Remontagem dos Passo 22 - Em seguida a recolo- Passo 22B - Em seguida a re- Passo 23 - Posteriormente a
novos patins de freio no espelho. cação do espelho de freio na roda. colocação do espelho de freio recolocação da corrente e do
na roda.
eixo da roda.

Passo 23B - Posteriormente, a Passo 24 - Recolocação do esti- Passo 24B - Recolocação do Passo 25 - Realize o aperto da
recolocação da corrente e do cador da corrente e porca no eixo. esticador da corrente e porca porca do eixo.
eixo da roda.
no eixo.
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Passo 26 - E em seguida a confe- Passo 27 - Finalize o aperto do Passo 28 - Remonte o varão de
rência da regulagem da corrente. porca do eixo da roda com tor- freio e ajuste do patins conforme
quimetro ajustado em 9 kgf.
indicação do espelho. Importante
quando acionado o pedal de freio,
o indicador estar alinhado com
o indicado no espelho de freio.

Passo 28C - Remonte o varão de
freio e ajuste do patins conforme
indicação do espelho. Importante
quando acionado o pedal de freio,
o indicador estar alinhado com
o indicado no espelho de freio.

Passo 28B - Remonte o varão de
freio e ajuste do patins conforme
indicação do espelho. Importante
quando acionado o pedal de freio,
o indicador estar alinhado com
o indicado no espelho de freio.

Passo 29 - Confira o ajuste do
freio através do pedal de freio.
Tolerândia média de 5 a 10 mm
de folga.

COMO FAZER A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO

Passo 01 - Verificação do sistema Passo 01B - Verificação do sistema Passo 02 - Ferramentas necessáde freio dianteiro à disco.
de freio dianteiro à disco.
rias para realização da troca das
pastilhas de freio: Chave Allen 6
e chave de boca 12.

Passo 03 - Importante realizar a
medição do disco de freio para
verificação de desgaste. Consulte
especificação do fabricante para
conferência.

Passo 04 - Importante também
a verificação do disco de freio
quanto a existência de ranhuras
e riscos. Havendo desgaste excessivo, é necessário substituir.

Passo 07 - Em seguida realize
a desmontagem dos parafusos
de fixação da pinça de freio na
bengala.
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Passo 05 - Sempre realize a conferencia do nível do fluido no cilindro de freio. Consulte o manual
quanto ao fluido recomendado e
necessidade de troca, pois com
o uso frequênte, o fluido pode
entrar em ebulição, perdendo as
propriedades e ação.

Passo 06 - Inicie a desmontagem
do sistema afrouxando os pinos
da pastilha de freio utilizando à
chave Allen.

Passo 07B - Em seguida realize Passo 08 - Remova a pinça de Passo 09 - Remova os pinos das
a desmontagem dos parafusos freio na bengala.
pastilhas de freio.
de fixação da pinça de freio na
bengala.

Passo 10 - Remova as pastilhas
de freio da pinça. Atenção para
a mola membrana de apoio às
pastilhas.

Passo 10B - Remova as pastilhas
de freio da pinça. Atenção para
a mola membrana de apoio às
pastilhas.

Passo 11 - Detalhe da mola membrana de apoio as pastilhas . No caso
da perda, haverá ruído excessivo
no sistema de frenagem mesmo
quando não estiver em uso.

Passo 11B - Detalhe da mola Passo 12 - Remova o suporte da
membrana de apoio as pasti- pinça para limpeza e lubrificação.
lhas . No caso da perda, haverá
ruído excessivo no cistema de
frenagem, mesmo quando não
estiver em uso.

Passo 13 - Limpe e lubrifique o
suporte com graxa. Importante
para o bom funcionamento do
freio.

Passo 14 - Recue os pistões da
pinça com um alicate. Importante
para o fluido de freio recuar, e
aliviar os pistões, abrindo espaço
para as novas pastilhas de freio.

Passo 14B - Recue os pistões da Passo 15 - Remonte o suporte
pinça com um alicate. Importante na pinça de freio.
para o fluido de freio recuar, e
aliviar os pistões, abrindo espaço
para as novas pastilhas de freio.

Recomendação - Realize a
substituição das pastilhas de
freio por novas, utlizando linha
semi-metálica Dura Tech Dia-frag.

Recomendação - Importante
mencionar as diferenças e classificação das pastilhas de freio; sendo
destinadas ao uso urbano ou tam- Passo 16 - Remonte as novas
bém definidas como orgânica, uso pastilhas de freio.
urbano, rodovias ou também off road
definida como semi-metálica e uso
em competições, on ou off-road definidas como metálica e sinterizadas.
A Dia-frag dispõe atualmente das
pastilhas a seguir:

Passo 15B - Remonte o suporte
na pinça de freio.

•

motomagazine 77

CADERNO TÉCNICO

Passo 16B - Remonte as novas Passo 16C - Remonte as novas Passo 17 - Remonte os pinos de Passo 17B - Remonte os pinos
de fixação da pastilha de freio.
pastilhas de freio.
pastilhas de freio.
fixação da pastilha de freio.

Passo 17C - Remonte os pinos Passo 18 - Recolocação da pinça Passo 18B - Recolocação da pinça Passo 19 - Para maior segurança
de fixação da pastilha de freio. de freio na bengala.
de freio na bengala.
do sistema, aplique cola travante
no parafuso de fixação da pinça
na bengala.

Passo 19B - Para maior segurança
do sistema, aplique cola travante
no parafuso de fixação da pinça
na bengala.

Passo 20 - Realize o aperto dos
parafusos da pinça e ajuste final
com torquimetro ajustando em
2,8 kfg.

Passo 21B - Importante: antes Pronto, motocicleta com sistema
do uso da motocicleta, realize o de freio revisado e apto para o uso!
bombeamento através do manete
para o ajuste final das novas pastilhas de freio no disco de freio.
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Passo 20B - Realize o aperto dos
parafusos da pinça e ajuste final
com torquimetro ajustando em
2,8 kfg.

Passo 21 - Importante: antes do
uso da motocicleta realize o bombeamento atraves do manete para
o ajuste final das novas pastilhas
de freio no disco de freio.

Agradecimentos:
Freios Dia-frag
Oficina mecânica
Motoracing - Monte Alto - SP
Motocicleta utilizada: CB 300 R

