Caderno técnico
A Dia-frag, fabricante nacional de peças para
motocicletas apresenta nesta edição um roteiro para
montagem, alinhamento e centralização de rodas. A
roda escolhida foi a traseira de uma Titan 150, porém os
procedimentos são similares para outras aplicações

Passo a passo para montagem de rodas com raiação de 36 raios
em X atualmente utilizado pelas montadoras

Material necessário para
montagem de roda

No caso dos raios, importante
separar os raios internos dos
raios externos, 16 raios de
cada: o raio externo tem a
maior curva na cabeça
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Ferramentas necessárias para
montagem de roda

No caso dos raios, importante
separar os raios internos dos
raios externos, 16 raios de
cada: o raio externo tem a
maior curva na cabeça

Iniciando a montagem por um
raio interno (de fora para dentro)
do lado direito do cubo

Raio já montado no cubo

MONTAR O SEGUNDO RAIO NA POSIÇÃO DO QUINTO FURO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, CONFORME DEMONSTRAção

Segundo raio já montado
e esta é a referência para a
posição de montagem de
todos os outros raios

Montar todos os raios
internos com espaço de um
furo entre eles

Todos os raios internos já
montados

Após montagem dos raios
internos, posicionar os raios
cruzados, sendo os da parte
superior para a esquerda e
os da inferior para a direita

Posicionar o aro conforme demostrado, posicionando o início da raiação
entre a furação do bico de ar. Observe que os furos dos niples já estão
direcionados para a posição do raio

•
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MONTAGEM DOS NIPLEs

Pré-ajuste dos niples.
Em média metade da rosca
do raio

Reajuste os niples por igual

Roda pré-montada somente
com os raios internos

MONTAR TODOS OS RAIOS EXTERNOS (DE DENTRO PARA FORA) DO CUBO

Posicionar o raio externo na posição contrária do raio interno do mesmo
lado, conforme demonstrado. O raio coincidirá naturalmente com a furação
do niple e assim sucessivamente para os dois lados
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RODA MONTADA COM TODOS OS RAIOS PRÉ-AJUSTADOS POR IGUAL

Com a roda no suporte de alinhamento,
centralize o cubo tendo como referência a face
da raiação, conforme demostrado

• Uma dica importante:
use o furo do bico de ar
como referência para
começo e fim do reaperto
dos raios

Referência para
alinhamento do aro
centralizado

Com a chave de raio
própria, ajuste os
niples de acordo com
a necessidade para
corrigir o balanço
axial e radial da roda.
No final todos os
raios deverão estar
torqueados por igual
e sem balanço no aro
ao girar no suporte.
O bom resultado do
alinhamento depende
da experiência e
paciência do mecânico.

RODA TOTALMENTE MONTADA

AGRADECIMENTOS:
DIA-FRAG Indústria e Comércio de Motopeças.
Mecânico Edson Cordeiro
Material considerado na montagem: Cubo de Roda, Jogo de Raios e Aro DIA-FRAG.
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