CADERNO TÉCNICO
A Dia-frag, fabricante nacional de peças para motocicletas, apresenta nesta edição um roteiro para
troca dos rolamentos nos cubos dianteiro e traseiro
conforme especificações técnicas das motos CG 125
FAN e CG TITAN 150. Porém os procedimentos e cuidados são similares para as outras aplicações.

KIT RODA MONTADA DIA-FRAG
DIANTEIRA CG 125

KIT RODA MONTADA DIA-FRAG TRASEIRA CG 125

KIT FERRAMENTAS PARA
SUBSTITUIÇÃO DOS
ROLAMENTOS E ESPAÇADORES

KIT RODA MONTADA DIA-FRAG TRASEIRA CG 150 TITAN

BUCHA ESPAÇADORA E ROLAMENTOS

TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO DIANTEIRO CG 125 FAN E CG 150 TITAN

Passo 01 - Verificar o alinhamento
da roda
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Passo 02 - Usar rolamentos e espaçadores Passo 03 - Passar graxa no rolamento.
novos

Passo 04 - Posicionar o rolamento na ver- Passo 05 - Utilizar o instalador e adaptador
tical com a blindagem para o lado de fora conforme o tamanho do rolamento para
encaixe no cubo.
evitando a contaminação.

Passo 06 - Rolamento completamente
encaixado.

Passo 07 - Em seguida, virar a roda ou cubo Passo 08 - Bucha espaçadora centralizada
para encaixar de forma centralizada a bucha e pronta para receber o outro rolamento
espaçadora com o rolamento já instalado do conjunto.
do outro lado.

Passo 09 - Rolamento completamente
encaixado.

Passo 11 - Encaixar o rolamento na posição
vertical com blindagem para o lado de fora,
evitando contaminação.

Passo 12 - Utilizar o instalador com o adaptador de acordo com o tamanho do rolamento
para encaixe no cubo com o auxílio de um
martelo.

Passo 10 - Passar a graxa no rolamento.

Passo 13 - Rolamento externo Passo 14 - Rolamento interno Passo 15 - Posicionando retentor Passo 16 - Retentor de pó posiposicionado com bucha
posicionado com a bucha es- de pó.
cionado e finalizado com os ropaçadora.
lamentos e bucha devidamente
instalados e prontos para o uso.

•
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CADERNO TÉCNICO
TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO CG 125 FAN

Passo 01 - Verificar o alinhamento da roda. Passo 02 - usar rolamentos e espaçadores
novos.

Passo 03 - Passar graxa no rolamento.

Passo 04 - Encaixar o rolamento no cubo Passo 05 - Utilizar o instalador junto com
na posição vertical com a blindagem para o adaptador de acordo com o tamanho do
rolamento para encaixe dentro do cubo com
o lado de fora evitando a contaminação.
o auxílio de um martelo

Passo 06 - Rolamento completamente encaixado na posição correta.

Passo 07 - Encaixar o rolamento
no cubo na posição vertical com
a blindagem para o lado de fora
evitando a contaminação.

Passo 08 - Utilizar o instalador Passo 09 - Rolamento complejunto com o adaptador de acordo tamente encaixado na posição
com o tamanho do rolamento correta.
para o encaixe dentro do cubo
com o auxílio de um martelo.

Passo 10 - Em seguida virar a roda
ou cubo para encaixar a bucha
espaçadora centralizando-a com
o rolamento já posicionado pelo
lado externo.

Passo 11 - Bucha espaçadora
centralizada e pronta para
receber os outros dois rolamentos
do conjunto.

Passo 12 - Passar graxa nos rola- Passo 13 - Posicionando o retenmentos e os encaixar na posição tor de pó.
vertical com a blindagem para o
lado de fora com auxílio do instalador, adaptador e martelo. (No
caso da CG 125 FAN serão dois
rolamentos no cubo traseiro)

Passo 14 - Retentor de pó posicionado e finalizado com os
rolamentos e bucha devidamente
instalados e prontos para uso.
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TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO CG 150 TITAN

Passo 01 - Verificar o alinhamento da roda Passo 02 - Passar graxa e encaixar o rolamento
e utilizar rolamentos e espaçadores novos. na posição vertical com a blindagem para o
lado externo a fim de evitar contaminação.

Passo 03 - Utilizar o instalador junto com
o adaptador de acordo com o tamanho do
rolamento para encaixe dentro do cubo com
o auxílio de um martelo.

Passo 04 - Rolamento comple- Passo 05 - Em seguida, virar a Passo 06 - Coxins da coroa adi- Passo 07 - Anel o ring posiciotamente encaixado na posição roda ou cubo para encaixar a bu- cionados e pronto para receber nado, lubrificado e pronto para
correta.
cha espaçadora centralizando-a o anel o ring novo.
receber a coroa.
com o rolamento já posicionado
e adicionar os coxins da coroa.

DETALHES IMPORTANTES DURANTE A TROCA OU MONTAGEM DOS ROLAMENTOS

Utilizar ferramenta de torque, o torquimetro Utilizar o torque coreto conforme especifipara realização do ajuste e aperto da roda cações do fabricante a fim de evitar compressão excessiva das peças e redução de
na motocicleta.
sua vida útil.

Em caso de re-utilização das mesmas buchas
espaçadoras, verifique com o auxílio de um
paquímetro se as medidas estão dentro das
especificações determinadas pelo fabricante.
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