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Prefácio
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● A configuração das instruções de reparações segue a ordem lógica das operações a serem executadas: retirada, desmonte, reparos, montagem, recolocação.
● Todo o conteúdo é dividido em capítulos independentes, que correspondem aos grupos construtivos.
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● A utilização de ferramentas especiais BMW, quando necessária, é descrita na execução dos trabalhos.
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Assinatura do mecânico

Serviço anual
BMW

Encomenda Nº

Revisão BMW
a cada 20 000 km

Placa

Serviço de
manutenção BMW
a cada 10 000 km

Cliente

Revisão BMW
a 1000 km

BMW AG Divisão de Motocicletas
Plano de manutenções
R 1100 S

Ler a memória de erros com o MoDiTeC
Trocar o óleo com o motor quente, trocar o cartucho do filtro de óleo
A cada 3 meses ou o mais tardar a cada 3.000 km, se o veículo for utilizado exclusivamente em
percursos curtos ou e temperaturas externas abaixo de 0°C *)
Trocar o óleo do câmbio com óleo quente

a cada

o mais tardar a cada 2 anos

2 anos

Trocar o óleo da transmissão traseira com o óleo quente
40 000

Limpar o sensor de indução da roda traseira
a cada 40.000 km ou no máximo a cada 2 anos*)
Substituir o filtro do combustível

a cada
2 anos

)

*

Em regra, a cada 40.000 km; no caso de combustível de má qualidade, a cada 20.000 km

40 000

Controlar o nível do eletrólito da bateria, se necessário, encher com água destilada
Se necessário, limpar e lubrificar os bornes da bateria
Substituir o filtro do ar
a cada 10.000 km ou, se necessário, mais freqüentemente,
no caso de fortes condições de poeira ou sujeira*)
Trocar a correia Poly-V

*)

Trocar a correia Poly-V a cada 60.000 km, não ajustar

60 000

Controlar o nível do fluido dos freios dianteiro e traseiro e, se necessário, completar

)

*

Examinar o sistema de freios quanto ao funcionamento e a vazamentos; reparar/substituir se necessário
Controlar o desgaste das pastilhas e dos discos do freio, substituir, se necessário

*)

*)

Trocar anualmente o fluido para freios
Controlar o nível do líquido da embreagem
Trocar o fluido de arrefecimento
a cada 40.000 km ou no máximo a cada 2 anos

40 000

*)

a cada
2 anos

Controlar aperto dos parafusos da roda traseira
Controlar a folga de virada da roda traseira
Verificar os rolamentos oscilantes (sem folga), ajustar se necessário

*)

Engraxar o apoio lateral
Controlar o funcionamento do interruptor do cavalete lateral
Examinar velas de ignição
Substituir as velas

*)

Reapertar os parafusos dos cabeçotes dos cilindros
Controlar/regular a folga das válvulas
Controlar se o cabo do acelerador desliza livremente e não está com desgaste ou dobras; se necessário,
substituí-lo

*)

Controlar a folga do cabo do acelerador
Controlar a sincronização e, se necessário, consertar os vazamentos

*)

Controle final, com exame da segurança da moto e do funcionamento:
–

Estado dos pneus, das rodas e pressão dos pneus

–

Sistema de iluminação e sinalização

–

Luzes de controle

–

Embreagem, câmbio

–

Freio de mão e de pedal, direção

–

Instrumentos

–

se necessário, viagem de inspeção
)

*

Será cobrado em separado
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BMW AG Divisão de Motocicletas
Controle gratuito de pré-entrega
R 1100 S
BMW
Controle gratuito de
pré-entrega

Cliente

Placa

Encomenda Nº

Assinatura do mecânico

Controlar se o caixote de transporte não está danificado

Moto:
–

Abertura da embalagem

–

Acabamento

–

Verificação de eventuais danos

–

Verificação do fornecimento:

Ferramentas de bordo
Documentos de bordo
Chaves
Equipamento especial

Encher e carregar a bateria (marcar a data da carga)

Controlar o nível do óleo do motor com motor frio e, se necessário, completar

Controlar o nível do fluido da embreagem e do fluido dos freios dianteiro e traseiro

Controlar o ajuste dos faróis e, se necessário, regular

Controlar o aperto dos parafusos da roda traseira
(controlar o torque de aperto!)

Controlar a pressão dos pneus

Encher o tanque do combustível

Controle do funcionamento como prova final:
–

Embreagem, câmbio de marchas

–

Freio de mão e de pedal

–

Sistema das luzes e de sinalização, sinalizadores, instrumentos

–

Controlar o funcionamento do equipamento especial, ABS

–

se necessário, viagem de inspeção

Anotar a revisão de pré-entrega no «Manual de Manutenção»

Limpeza final

Data da entrega:
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00

Torques de aperto
Modelo

R 1100 S

União

Nm

11 Motor
Cabeçote dos cilindros
Sequência de aperto:
1. Apertar em cruz as porcas do cabeçote dos
cilindros (lubrificados)
1.1 Apertar todas as porcas com torque de
união

20

1.2 Apertar todas as porcas com ângulo
de aperto de

90°

1.3 Apertar todas as porcas com ângulo
de aperto de

90°

2. Parafuso M 10

40

3. Parafuso M 6

9

Após 1000 km apertar em cruz as porcas do cabeçote
dos cilindros:
1. Soltar uma porca
2. Apertar a porca com pré-tensão
3. Apertar a porca com ângulo de aperto

20
180°

4. Soltar/apertar parafuso M10

40

Suporte de direção no cabeçote de cilindros

9

Tampa do mancal do eixo do balanceiro

15

Contraporca do parafuso de ajuste da válvula

8

Tampa do cabeçote dos cilindros no cabeçote dos
cilindros

9

Tampa do eixo de cames no cabeçote dos cilindros

9

Bocal de admissão no cabeçote dos cilindros

9

Eixo de cames de comando das válvulas
Pinhão da corrente no eixo de cames

65

Tampa dos mancais do eixo de cames

15

Chapa de base do alternador
Parafuso M 6

9

Parafuso M 8

20

Eixo secundário
Pinhão da corrente na árvore das manivelas

10

Roda dentada para corrente no eixo secundário

70

Caixa do tensor de corrente no cárter do motor

9

Filtro do óleo
Filtro do óleo

11

Parafuso de drenagem do óleo

32

00.5

Modelo

R 1100 S

União

Nm

11 Motor
Bomba do óleo
Ralo de aspiração no cárter do motor

9

Tampa da bomba de óleo

9

Válvula limitadora da pressão

42

Interruptor da pressão do óleo

30

Radiador do óleo
Tubo de óleo de refrigeração no cárter do motor

10

Parafuso vazado do tubo de óleo de refrigeração com
válvula de ventilação do óleo

25

Radiador do óleo no quadro do revestimento

9

Tubo de retorno do radiador de óleo no cárter do
motor

35

Junção do radiador de óleo no cárter do motor

9

Cilindros
Sequência de aperto:
1. Parafuso M 8

20

2. Parafuso M 6

9

3. Parafuso da chumaceira da barra de guia da
corrente

18

Corrente de distribuição
Tensor da corrente

32

Bielas
Tampa da cabeça da biela
Torque de união
Ângulo de aperto

20
80°

Bloco do motor
Sequência de aperto:
1. Parafuso M10 (lubrificado)
com pré-fixação
Ângulo de aperto

25
90°

2. Parafuso M 8 (lubrificado)

22

3. Parafuso M 6

9

00.6

Modelo

R 1100 S

União

Nm

12 Sistema elétrico do motor
Motor de partida no motor

20

Cobertura do motor de partida no cárter do câmbio

7

Alternador trifásico na chapa de base do alternador

20

Braçadeira de aperto e fixação no alternador

20

Espaçador no alternador

20

Polia no alternador
Gerador de série 560 W
Equipamento especial 700 W

não desaparafusar!
50

Polia no eixo do motor

50

Pré-tensão da correia Poly-V

8

Vela de ignição

20

13 Carburação
Sonda da temperatura do óleo do cárter do motor

25

Sonda da temperatura do ar no corpo do filtro de ar

10

16 Tanque e tubulação do combustível
Tanque do combustível no quadro principal

10

18 Sistema de escapamento
Coletor do escapamento no cabeçote dos cilindros

21

Braçadeira de ligação do coletor

45 (lubrificar a superfície de contato da braçadeira com Never Seeze)

Coletor no pré-silenciador

12

Silenciador no tubo do pré-silenciador

55 (lubrificar a superfície de contato da braçadeira com Never Seeze)

Sonda Lambda no silenciador

45 (lubrificar a rosca com Never Seeze)

21 Embreagem
Cárter da embreagem
Torque de união
Ângulo de aperto contínua

40 (rosca de parafuso levemente lubrificada)
32°

Tampa do cárter

12

Cilindro auxiliar no câmbio

9

Cabo da embreagem em comando manual

18

00.7

Modelo

R 1100 S

União

Nm

23 Câmbio
Parafuso de drenagem do óleo

55

Parafuso de enchimento do óleo

23

Câmbio no motor

22

Alavanca do pedal no sistema de apoio dos pés

21

Pedal da embreagem no eixo principal

9

Tampa do câmbio no câmbio

9

31 Forquilha da roda dianteira
Parafusos de aperto do eixo de encaixe

22

Bloqueio da forquilha no elemento triangular

22

Ponte da forquilha telescópica no tubo corrediço

25 (limpar a rosca+Loctite 243)

Articulação esférica na ponte em forquilha

230 (lubrificar levemente a rosca com Never
Seeze)

Articulação esférica na ponte do tubo corrediço

230 (lubrificar levemente a rosca com Never
Seeze)

Braço longitudinal na articulação esférica

130 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Quadro na articulação

130 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Braço longitudinal no motor
Tampa roscada no braço longitudinal

direita 73
esquerda 42 (lubrificar levemente a rosca com Never
Seeze)

Amortecedor ao quadro dianteiro

43

Amortecedor telescópico no braço
longitudinal

50

32 Guidão
Guidão ao tubo da cobertura

21

Guidão na ponte da forquilha

9 (limpar a rosca+Loctite 243)

33 Tração traseira
Parafuso de enchimento de óleo

23

Parafuso de drenagem do óleo

23

Anel roscado

118 (Hylomar SQ 32 M)

Porca sextavada pinhão de engate do grupo cônico

200 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Cobertura do cárter no cárter do eixo traseiro

35

Moente de mancal rígido da forquilha oscilante no
quadro principal

9

Moente de mancal móvel da forquilha oscilante no
quadro principal

7 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Moente de mancal rígido da forquilha oscilante na
transmissão traseira

160 (limpar a rosca+Loctite 2701)

00.8

Modelo

R 1100 S

União

Nm

33 Tração traseira
Moente de mancal móvel da forquilha oscilante na
transmissão traseira

7 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Contraporca do moente de mancal móvel
da forquilha oscilante

160

Parafuso na tração traseira/quadro principal

43
(carregar a moto com cerca de 85 kg e apertar o
parafuso livre)

Amortecedor no quadro principal

50

Suspensão na forquilha oscilante da roda traseira

50

34 Sistema de freios
Pinça dos freios no tubo corrediço

40

Pinça do freio na transmissão traseira

40

Disco do freio na roda dianteira

21 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Disco do freio na tração traseira

21 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Cilindro mestre do freio no sistema de apoio dos pés

8

Pedal do freio no sistema de apoio dos pés

21 (limpar a rosca+Loctite 2701)

Cabos dos freios/Tubo flexível do freio nos componentes do freio
18
Tubo flexível do freio nos comandos em manopla do
freio

18

Sensor do ABS

4 (manual)

Parafuso de evacuação do ar da pinça do
freio dianteiro

14

Parafuso de evacuação do ar da pinça do
freio traseiro

6

Parafuso de evacuação do ar do modulador
de pressão

9

Pino roscado no bocal de enchimento

10

Unidade ABS no alojamento
Parafuso M 6

9

36 Rodas e pneus
Parafusos de aperto do eixo de encaixe

22

Atarraxamento do eixo de encaixe

30

Roda traseira na tração traseira
Aparafusar os parafusos da roda com a mão
e apertar em cruz
Pré-tensão

50

Tensão final

105

00.9

Modelo

R 1100 S

União

Nm

46 Quadro
Quadro principal no motor, pinos M12

82

Parafusos no quadro principal

58

Quadro principal no motor
Parafuso M10 superior direito

Pré-tensão

13

Tensão final

42

Parafuso M10 superior esquerdo

42

Pinos M10 superiores (parafusos no motor)

50

Parafuso M10 longo quadro/câmbio

55

Parafuso M12 inferior

80

Parafuso M8 longo inferior

24

Quadro traseiro no quadro principal

31

Suporte do cavalete lateral no motor
Parafuso M8

21

Parafuso M12

80

Cavalete lateral no quadro de suporte

42 (limpar a rosca + Loctite 243)

Cavalete principal no quadro principal

42

Sistema de apoio dos pés no quadro principal

21

Suporte do apoio dos pés do passageiro no
quadro traseiro

21

Quadro do revestimento dianteiro no quadro
dianteiro

21

51 Equipamento
Espelho

10 (limpar a rosca + Loctite 243)

Fechadura da ignição e trava do guidão na
ponte da forquilha

15 (microencapsulada)

61 Sistema elétrico geral
Buzina no suporte

21

Cabo de ligação à terra ao cárter do motor

7

00.10

Tabela dos combustíveis e lubrificantes
Denominação

Utilização

Referência

Quantidade

Lubrificantes
Staburags NBU 30 PTM Massa com alto poder lubrificante

07 55 9 056 992 Tubo de 75 gr.

Optimoly MP 3

Massa com alto poder lubrificante

07 55 9 062 476 Tubo de 100 gr.

Optimoly TA

Massa de montagem a alta temperatura

18 21 9 062 599 Tubo de 100 gr.

Graxa de silicone 300
pesada

Massa lubrificante dos amortecedores

07 58 9 058 193 Tubo de 10 gr.

Retinax EP 2

Graxa para rodas, cabeçote do guidão,
rolamentos com rolos cônicos

83 22 9 407 845 Tubo de 100 gr.

Spray de contato

Spray de contato

81 22 9 400 208 Spray de 300 ml

Spray para correntes

Corrente motora

72 60 2 316 676 Spray de 50 ml
72 60 2 316 667 Spray de 300 ml

3-Bond 1110 B

Vedante para superfícies

07 58 9 056 998 Tubo de 5 gr.

3-Bond 1209

Vedante para superfícies

07 58 9 062 376 Tubo de 30 gr.

omni VISC 1002

Vedante para superfícies

07 58 1 465 170 Tubo de 90 gr.

Loctite 574

Vedante para superfícies

81 22 9 407 301 Tubo de 50 ml

Curil K 2

Massa vedante termocondutora

81 22 9 400 243 Lata de 250 gr.

Hylomar SQ 32 M

Massa vedante de elasticidade
permanente

81 22 9 400 339 Tubo de 100 gr.

Loctite 648

Cola para montagem/com poucafolga

07 58 9 067 732 Frasco de 5 gr.

Loctite 638

Cola para montagem/com muita folga

07 58 9 056 030 Frasco de 10 ml

Loctite 243

Freio de parafusos fixação média

07 58 9 056 031 Frasco de 10 ml

Loctite 270

Freio de parafusos fixação forte

81 22 9 400 086 Frasco de 10 ml

Loctite 2701

Freio de parafusos fixação forte

33 17 2 331 095 Frasco de 10 ml

Loctite 454

Cola a base de cianoacrilato (gel)

07 58 9 062 157 Tubo de 20 gr.

Agente de limpeza de
freios

Agente de limpeza de freios

83 11 9 407 848 Spray de 600 ml

Metal Polish

Produto de limpeza para materiais
cromados

82 14 9 400 890 Tubo de 100 gr.

Penetrant MR 68

Detector de fissuras para o cárter de
alumínio

83 19 9 407 855 Spray de 500 ml

Gerador MR 70

Detector de fissuras para o cárter de
alumínio

81 22 9 407 495 Spray de 500 ml

Vedante

Colas e freios

Agente de limpeza

Detector

Acessório para a montagem
Spray refrigerante BMW Spray refrigerante

00.11

83 19 9 407 762 Spray 300 ml

00.12

Controle gratuito de pré-entrega
Vista geral da embalagem

00.13

Controle dos danos do caixote de
transporte

•

Na entrega da motocicleta, controlar
imediatamente se o caixote de transporte não
está danificado e se o conteúdo não sofreu
danos.

Acabamento da moto

•

Retirar a moto da plataforma elevadora.

Em caso de danos na Alemanha

•
•
•

Anotar o dano no guia de entrega.
Ler a folha de instruções sobre danos de
transporte.
O fornecedor (por ex., companhia de transportes
ou DB ) e a
Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH
Abteilung ZW - 12
80788 München
Tel. 089/14327-632
Fax. 089/14327-709
devem ser informados imediatamente.

Em caso de danos em um país de
importação

•
•

•

Anotar o dano no guia de entrega.
É válido o regulamento específico vigente em
cada país.
Em caso de dúvidas, dirigir-se a:
Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH
Abteilung ZW - 12
D - 80788 München
Tel. 089/14327-632
Fax. 089/14327-709
Informar imediatamente o fornecedor (por ex.,
companhia de transportes).

Abertura da embalagem da
motocicleta

•
•

–
–
–

•

Remover a tampa.
Retirar os acessórios soltos:
Chave de reserva
Manual do Proprietário
Pára-brisa e parafusos de fixação
Levantar as escoras transversais utilizando
alavancas de montagem.

e Atenção:

Não tirar as escoras transversais batendo com um
martelo, para evitar danos à motocicleta.

•
•

Remover as paredes frontais.
Remover as laterais.

e Atenção:

Tirar os pregos que estiverem salientes no fundo do
caixote ou que estiverem soltos.

•

Providenciar a eliminação ecológica da
embalagem de acordo com a Circular Nº 23/91
- Venda.

00.14

S000030

•

Parafusar cuidadosamente a mão os parafusos
de fixação.

Controlar se a moto não sofreu
danos

•
•
•
•
•
–
–
–

•

Controlar possíveis danos.
«Aviso urgente» a
BMW AG, Sparte Motorrad, UX-VS-1
Número de fax
089-382-33220
Eliminar o defeito.
Para as peças de reposição, encomendá-las
através do catálogo eletrônico.
Ajuste dos custos através do sistema de
garantia (nível 4). Número do defeito:
Peças ausentes
10 01 00 00 00
Peças danificadas
10 02 00 00 00
Peças fornecidas erroneamente 10 03 00 00 00
Caso partes necessárias não estiverem contidas
no catálogo eletrônico (por ex., partes do
equipamento oficial), enviar o módulo de
pedido ao:
Número de fax
030-3396-2262

Verificar se o fornecimento está
completo
–
–
–

Proporção do equipamento especial
Ferramentas de bordo
Documentos de bordo

S000020

Abastecimento e carga da bateria

Abastecimento e carga da bateria

Destaque/levantamento do tanque de
combustível

d Advertência:

•
•

Desmontar o banco.
Desmontar o revestimento lateral à esquerda e à
direita.

O eletrólito da bateria tem forte ação corrosiva!
Proteger os olhos, o rosto, as mãos, a pintura e as
vestes!

e
Atenção:
O combustível é facilmente inflamável e é nocivo à

•
•

saúde. Respeitar as normas de segurança em vigor!

•
•
•

•
•

Afrouxar o tanque de combustível.
Levantar a parte traseira do tanque de combustível segurando-o com uma ferramenta (por ex.,
um pedaço de madeira).

•
•
•

Desaparafusar o tensor de borracha da bateria.
Soltar a mangueira de evacuação do ar da bateria.
Retirar a bateria.
Encher a bateria com eletrólito até a marca MAX.
Deixar a bateria descansar por, no mínimo, 1 hora.
Agitar levemente a bateria para que as bolhas de
ar remanescentes possam sair.
Se necessário, encher com eletrólito até a marca
MAX.
Recarregar a bateria, deixando-a descansar por
24 horas.

Corrente de carga (A)
............. 10 % do valor da capacidade nominal (Ah)

•
•

Se necessário, completar o nível do eletrólito
com água destilada até a marca MAX.
Anotar a data de carga na bateria.

00.15

e
Atenção:
Fechar bem, primeiro, o pólo positivo e, depois, o

Controle do óleo do motor a frio e,
se necessário, enchimento

pólo negativo da bateria.

•
•
•
•
•
•
•

Lubrificar os pólos da bateria com graxa antiácido.
Montar a bateria.
Fixar o tanque de combustível.
Montar o revestimento lateral à esquerda e à
direita.
Montar o banco.
Ligar a ignição.
Girar, completamente, uma ou duas vezes, a
manopla do acelerador com o motor desligado.
A Motronic detecta a posição da borboleta.

MAX
MIN

L
Indicação:
Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode pejudicar brevemente o
funcionamento do motor na partida seguinte.

X

Torque de aperto:
Depósito de combustível no quadro
traseiro......................................................... 10 Nm

S000040

•

Controle do nível de óleo com a moto em
posição horizontal, se necessário, apoiá-la ao
cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.

e

Atenção:
O óleo do motor nunca deve superar a marca
«MAX».

Nível nominal: ................................................ MAX

00.16

Controle do nível do fluido da
embreagem

Controle do nível do fluido dos
freios

e
Atenção:
As partes envernizadas nunca devem entrar em

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com

contato com o fluido dos freios, pois eles podem
estragar seriamente a carroceria.

componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•

Colocar a moto na vertical, e, se necessário,
apoiá-la ao cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.
Rodar o guidão completamente para a direita.

Freio da roda traseira

•

Colocar a moto na vertical e, se necessário,
apoiá-la ao cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.

MAX

S000050

•

S000060

Controle do nível do fluido da embreagem.

Nível nominal com junta da embreagem nova: ....
.......................................................Centro do visor

•

Controlar o nível do fluido dos freios através do
respectivo vidro de inspeção no revestimento
lateral direito.

Nível nominal: ................................................ MAX

Freio da roda dianteira

•
•

Colocar a moto na vertical e, se necessário,
apoiá-la ao cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.
Guidão reto.

MAX

S000071

Nível nominal: ................................................ MAX

00.17

Controle dos faróis, se necessário,
regulagem

Controle do aperto dos parafusos
da roda traseira

X Torque de aperto:

Parafusos de fixação da roda traseira ........ 105 Nm

Controle da pressão dos pneus

•

Controlar/calibrar a pressão dos pneus.

Pressão dos pneus:
Somente o condutor ..................... dianteiro 2,2 bar
....................................................... traseiro 2,5 bar
Com passageiro............................ dianteiro 2,5 bar
....................................................... traseiro 2,7 bar
S000240

•
•
•
•

A moto deve ser colocada sobre um terreno
plano.
Carregar a moto com, aproximadamente, 80 kg
(condutor).
Colocar a alavanca regulável em posição
horizontal (posição base).
Corrigir a profundidade do facho luminoso,
utilizando o parafuso de regulagem.

Regulagem lateral:
......Parafuso de regulagem à esquerda do projetor
Ragulagem da altura:
........... Parafuso de regulagem à direita do projetor
Girando para a esquerda:.....................mais longe
Girando para a direita:.......................... mais perto

S000080

Dimensão de orientação
......................... . -12 cm a uma distância de 10 m

00.18

Com passageiro + bagagens ........ dianteiro 2,5 bar
....................................................... traseiro 2,9 bar

Verificação do funcionamento como
controle final

•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
–

•
•
•

Embreagem
Controlar a mobilidade do câmbio.
Freio de mão e freio de pé
Controlar as luzes e o sistema de sinalização:
Luzes de posição dianteira e traseira
Iluminação dos instrumentos
Luzes baixas, altas, sinal de luz
Luz do freio (acionamento dos freios dianteiros/
traseiros)
Piscas esquerdo/direito
Sistema de piscas de emergência
Buzina
Sinalizadores de controle
Instrumentos
Se necessário, controlar o funcionamento do
equipamento especial:
ABS, fazer um teste. Dirigindo a uma velocidade
acima de 5 km/h, ambos os sinalizadores do
ABS devem apagar.
Se necessário, fazer um teste na estrada.
Confirmar a entrega no Manual de Manutenção.
Em caso de defeitos, ver Controlar se a moto
não sofreu danos.

Limpeza final

•

Entrega da moto
Na entrega da moto, o cliente deverá familiarizar-se
com a moto, para garantir a sua segurança e
satisfação.

•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
–
–
–
–

É necessário informar o cliente a respeito de:
Documentos de bordo e respectivo alojamento
Ferramentas de bordo e respectivo alojamento
Pré-carregamento das molas em relação ao
peso do conjunto
Controle do fluido dos freios/da embreagem
Possibilidade de ajuste da alavanca de mão
Ajuste dos espelhos
Comandos
Instrumentos e indicadores de advertência
Eventuais equipamentos a pedido e acessórios
especiais
Ruídos do auto-diagnóstico periódico do ABS
Informar, ainda, ao cliente:
Advertências para o amaciamento e intervalos
de manutenção
Controle de segurança
O nível do fluido da embreagem sobe com o
passar do tempo (desgaste da junta)
O controle do nível de óleo do motor deve ser
feito, pelo menos, 10 minutos após a parada do
motor e a moto deve estar no plano

Limpar a moto.

L Indicação:

Não usar aparelhos de vaporização ou de alta
pressão. Jatos de água de alta pressão podem
danificar as juntas, o sistema hidráulico ou os
circuitos elétricos.

00.19

Manutenção

Troca do óleo do motor,
substituição do filtro do óleo

Codificação dos intervalos de
manutenção
–
–
–
–

Revisão 1000 km
Serviço de manutenção BMW
Revisão BMW
Serviço anual BMW

I
II
III
IV

Leitura da memória de erros
MoDiTeC

(Revisões I, II, III, IV)

L Indicação:

Em caso de uso unicamente por breves períodos ou
sob temperaturas externas inferiores a 0°C, trocar o
óleo e o filtro de óleo a cada 3 meses ou aos
3 000 km.

•
•

Se necessário, utilizar o cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
Trocar o óleo com o motor quente.

(Revisões I, II, III, IV)

•
•
•
•

Desmontar o banco.
Ligar o BMW MoDiTeC ao conector de
diagnósticos.
Consultar a memória de erros.
Se necessário, executar as reparações
indicadas.

S000040

•

Desapertar a tampa roscada.

11 4 650
C000030

•
•
•
•
•
•

Desapertar o parafuso de drenagem do óleo e
drenar o óleo.
Parafusar o parafuso de drenagem do óleo com
um novo anel de vedação.
Desparafusar o filtro do óleo com a chave
especial, N° BMW 11 4 650.
Lubrificar com óleo o anel de vedação do novo
filtro e parafusá-lo.
Colocar o óleo.
Fechar a tampa em parafuso.

e
Atenção:
O óleo do motor nunca deve superar a marca
«MAX».

00.20

X

Torque de aperto:
Filtro do óleo ................................................ 11 Nm
Parafuso de drenagem do óleo ................... 32 Nm
Quantidade de óleo do motor:
com substituição do filtro de óleo .................. 3,75 l
sem substituição do filtro de óleo................... 3,50 l
Quantidade de óleo entre
as marcas MIN e MAX.................................... 0,50 l

Troca do óleo do câmbio mecânico
(Revisões III, IV)
no mínimo a cada 2 anos

•

Tipo de óleo do motor
Óleo de marca HD para motores com ciclo Otto,
com classificação API SF, SG, SH; acréscimos com
CD ou CE são admissíveis.
Óleo de marca HD, classificação CCMC G4, G5;
acréscimo com PD2 é admissível.

Trocar o óleo do câmbio com o motor quente.

1
2

23 4 690
S000120

•
•
•
•
•
•

Desapertar o parafuso de enchimento do
óleo (1).
Desapertar o parafuso de drenagem do óleo (2)
com uma chave Allen, N° BMW 23 4 690 e uma
chave dinamométrica, e drenar o óleo.
Limpar o ímã do parafuso de drenagem do óleo.
Parafusar o parafuso de drenagem do óleo com
o novo anel de vedação.
Encher com óleo o câmbio.
Parafusar o parafuso de enchimento do óleo
com o novo anel de vedação.

X
Torque de aperto:
Parafuso de drenagem do óleo .................... 55 Nm
Parafuso de enchimento de óleo.................. 23 Nm
Quantidade:
Novo enchimento/troca do óleo ........ cerca de 0,8 l
Tipos de óleo para câmbios:
Óleo para engrenagens hipóides de marca da
classe SAE 90 API GL 5

00.21

Troca do óleo da transmissão
traseira; limpeza do transdutor de
indução da roda traseira
(Revisões I, III, IV)
a cada 40 000 km ou, no mínimo a cada 2 anos

•

Executar a troca do óleo com o motor quente.

1

3
2

S000130

•
•
•
•
•
•

Desaparafusar o parafuso de enchimento do
óleo (1).
Desaparafusar o parafuso de drenagem (2) e
deixar escorrer o óleo.
Parafusar o parafuso de drenagem do óleo com
um novo anel de vedação.
Encher com óleo o câmbio.
Parafusar o parafuso de enchimento de óleo
com um novo anel de vedação.
Afrouxar o transdutor de indução (3), retirá-lo e
limpá-lo.

X
Torque de aperto:
Parafuso de drenagem do óleo .................... 23 Nm
Parafuso de enchimento do óleo.................. 23 Nm
Quantidade:
até a borda inferior da
abertura de enchimento .................. cerca de 0,25 l
Tipo de óleo para a transmissão traseira:
Óleo para engrenagens hipóides de marca da
classe SAE 90 API GL 5

00.22

13 3 010

S160010

Substituição do filtro do
combustível
(Revisão III)
Geralmente a cada 40 000 km, se o combustível
for de baixa qualidade, a cada 20 000 km

•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar primeiro o revestimento da esquerda
e, depois, o da direita.
Desaparafusar a mangueira de ar do corpo do
filtro de ar e retirá-la.

e Atenção:

O combustível é facilmente inflamável e prejudicial à
saúde. Respeitar as normas de segurança em vigor!

•
•
•
•

Afrouxar o tanque de combustível.
Vedar, desaparafusar e retirar a tubulação de
entrada e saída do combustível com o alicate
para mangueiras, N° BMW 13 3 010.
Retirar o conector da unidade da bomba do
combustível.
Retirar o tanque do combustível.

00.23

1

2

S160020

•
•
•
•

Esvaziar o tanque do combustível.
Desmontar a bomba do combustível.
Desaparafusar as mangueiras flexíveis do filtro
do combustível (1).
Substituir o filtro do combustível.

e Atenção:

Prestar atenção no sentido do fluxo do combustível
no filtro.

•

Fechar as abraçadeiras dos tubos com o alicate,
N° BMW 13 1 500.

e Atenção:

Utilizar anel O-Ring (2) em perfeito estado.

X

Torque de aperto:
Grupo bomba do combustível ....................... 5 Nm

00.24

e Atenção:

No fim da montagem, controlar a vedação da
unidade da bomba de combustível.

L Indicação:

Prestar atenção em colocar corretamente os tubos
de evacuação do ar.

S000020

Controle/enchimento do nível do
eletrólito da bateria, limpeza/engraxe
dos pólos da bateria
(Revisões III, IV)

•
•
•
•
•

Substituição do filtro do ar
(Revisão III)
Em caso de filtro de ar muito sujo, substituir a
cada 10 000 km ou, se necessário, até com mais
frequência

Se necessário, desaparafusar o tanque do
combustível e levantar a parte traseira.
Desaparafusar o tensor de borracha da bateria.
Controlar o nível do ácido da bateria.
Completar o nível do ácido com água destilada
até a marca MAX.
Engraxar os pólos da bateria.

Graxa anti-ácido para pólos de bateria:
..........................................por ex., Bosch Ft 40 V1

S000010

•
•
•
•
•

Desmontar a parte superior do corpo do filtro do
ar.
Substituir o cartucho do filtro de ar.
Montar o tanque do combustível.
Prestar atenção a colocar corretamente os tubos
de evacuação do ar.
Montar o revestimento lateral à esquerda e à
direita.

X
Torque de aperto:
Tanque de combustível no quadro traseiro .. 10 Nm
00.25

Substituição da correia Poly-V
(a cada 60 000 km)
(Revisão III)
• Se necessário, desaparafusar o tanque de
combustível e puxá-lo para trás.

3
2

4
12 3 510

1
RS110480

•

C000060

•
•
•

Desmontar a cobertura de proteção da tampa
das velas.
Remover a proteção das velas com a
ferramenta, N° BMW 12 3 520.
Desatarraxar as velas com a chave apropriada,
N° BMW 12 3 510.

Afrouxar os parafusos de fixação do
alternador (1,3,4) e, eventualmente, montar uma
correia Poly-V nova.

Norma de ajuste da correia Poly-V:
Norma de montagem da correia Poly-V:
• Aplicar a correia Poly-V, tensioná-la e girar uma
vez o motor, afrouxar a correia.
Norma de tensão da correia Poly-V:
1. Parafasar levemente a mão a porca sextavada (1)
ao parafuso de ajuste (2) (sem ferramentas!).
2. Apertar o parafuso de ajuste (2) com a chave
dinamométrica e mantê-lo apertado.
3. Apertar a porca superior de fixação (3) e remover
a carga do parafuso de ajuste.
4. Apertar bem os parafusos e as porcas.
Torque de aperto:
Pré-tensão da correia Poly-V ......................... 8 Nm
Alternador trifásico na chapa de base do
alternador..................................................... 20 Nm

RS110490

•

Desmontar a tampa dianteira.

00.26

Controle e, se necessário,
reparação/substituição do
funcionamento e da retenção do
sistema de freios

Freio da roda traseira

•

Colocar a moto na vertical, se necessário apoiála ao cavelete auxiliar, N° BMW 00 1 560.

(Revisão III)

•

Prova de retenção do sistema de freios.

Controle do nível do fluido dos
freios
MAX
MIN

(Revisões I, II, III)

L Indicação:

O volume do fluido dos freios (min./max.) é
suficiente para compensar a variação da espessura
das pastilhas até o limite de desgaste.
Normalmente, não são necessários enchimentos
devidos ao desgaste das pastilhas.
Se o nível cai para baixo do mínimo, é causa de
outro defeito.

S000060

Nível nominal
com pastilhas de freios novas ......................... MAX
com pastilhas de freios desgastadas não
abaixo ............................................................. MIN
Tipo de fluido dos freios .............................DOT 4

Freio da roda dianteira

•

Colocar a moto na vertical, se necessário apoiála ao cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.

MAX
MIN

S000070

•

Guidão reto.

Nível nominal
com pastilhas de freios novas ......................... MAX

•

Rodar o guidão para a esquerda.

Nível nominal
com pastilhas de freios
desgastadas não abaixo .................................. MIN

Tipo de fluido dos freios..............................DOT 4

00.27

Controle do desgaste/substituição
das pastilhas e dos discos dos
freios

Controle do desgaste dos discos dos
freios

(Revisões II, III)

Controle do desgaste das pastilhas
dianteiras

S000160

•
S000140

•

Controle/medida da espessura das pastilhas.

e
Atenção:
Não descer abaixo do nível de espessura mínimo das
pastilhas dos freios!
Substituir somente as pastilhas completas.

Espessura mínima das pastilhas: .............1,0 mm

Controle do desgaste das pastilhas
traseiras

S000150

•
•

Através da abertura (seta) da pastilha interna,
não se deve ver o disco do freio.
Se necessário, controlar/medir a espessura das
pastilhas.

e Atenção:

Não descer abaixo do nível de espessura mínimo das
pastilhas dos freios!
Substituir somente as pastilhas completas.

Espessura mínima das pastilhas: .............1,5 mm
00.28

Controlar cuidadosamente se os discos dos
freios não estão trincados, danificados,
deformados, riscados ou desgastados.

Limite de desgaste dos discos dos freios:
dianteiro:.................................................... 4,0 mm
traseiro:...................................................... 4,5 mm

Substituição das pastilhas dos freios
da roda dianteira

Substituição das pastilhas dos freios
da roda traseira

RS340021

•

S000180

•
•
•
•
•

Desaparafusar/retirar a pinça do freio.

•

Desaparafusar/retirar a pinça do freio.
Remover a chaveta (seta) do pino de segurança.
Remover a haste de segurança do lado da roda.
Remover as pastilhas dos freios.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.
Antes de montar a pinça do freio, empurrar
completamente para trás os pistões.

X

Torque de aperto:
Pinça do freio na tração traseira................... 40 Nm

S000170

•
•
•
•
•

Remover a chaveta (seta) do pino de segurança.
Retirar o pino de segurança.
Remover as pastilhas dos freios.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.
Antes de montar a pinça do freio, empurrar
completamente para trás os pistões com a
respectiva ferramenta, Nº BMW 34 1 500.

X

Torque de aperto:
Pinça dos freios no tubo corrediço............... 40 Nm

00.29

Troca do fluido dos freios e
evacuação do ar do sistema dos
freios
Substituição anual do fluido dos freios
(Revisão IV)

Evacuação do ar/substituição do
fluido do freio dianteiro

L Indicação:

Esta descrição vale para o aparelho de enchimento
e evacuação do ar dos freios com aspiração do
fluido da pinça do freio.
Em caso de uso de aparelhos diferentes, seguir as
instruções do fabricante.

•

Retirar as pinças do freio.

e
Atenção:
Durante o desmonte e a montagem, não dobrar a
pinça do freio!
As pastilhas dos freios poderiam ser danificadas!

•

KR340280

•

Encher com o fuido dos freios até a marca
«MAX» (seta).

e
Atenção:
Não despejar o fluido dos freios nos furos dos
bloqueios da tampa do alojamento.

•
a

[ABS] Evacuar antes o modulador de pressão.
......... Ver Serviços suplementares com [ABS]

Desmontar as pastilhas dos freios.

1

2

34 1 500

S000261
S000190

•
•
•
•
•
•

Apertar bem os pistões da pinça direita com a
ferramenta, N° BMW 34 1 500.
Rodar o guidão para a esquerda.
Desaparafusar o interruptor combinado do
guidão à direita.
Afrouxar o parafuso de bloqueio do suporte do
comando do freio e girá-lo até que o reservatório
de compensação fique na horizontal.
Apertar bem o parafuso de bloqueio.
Remover a tampa do alojamento com a
membrana de borracha.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•

e Atenção:

O nível do fluido dos freios não deve descer abaixo
da marca «MIN» durante a operação de evacuação
do ar, caso contrário, o ar é aspirado no sistema
dos freios.
Neste caso, será necessário repetir a operação de
evacuação do ar.

•
•

00.30

Enrolar com um pano o bocal de enchimento
situado na pinça direita do freio.
Desparafusar o pino roscado sextavado interno
(1) do bocal da pinça direita do freio.
Conectar o aparelho para a evacuação de ar dos
freios no parafuso de evacuação (2).
Parafusar o parafuso de evacuação de ar até o
final no bocal de enchimento (válvula no bocal
fechada).
Abrir meia volta o parafuso de evacuação de ar
(válvula aberta).
Aspirar o fluido dos freios enquanto não sair
claro e sem bolhas.

Desapertar o parafuso de evacuação de ar.
Remover o aparelho para a evacuação de ar dos
freios do parafuso de evacuação.

•

Remover o adaptador, Nº BMW 34 1 530,
parafusar e apertar bem o pino roscado
sextavado.

Serviços suplementares com [ABS]

e
Atenção:
Se o pino não estiver roscado no bocal de
abastecimento, não mover a moto!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligar o aparelho para evacuação do ar dos freios
ao parafuso de evacuação da pinça esquerda do
freio.
Abrir o parafuso de evacuação do ar, rodando
meia volta.
Aspirar o fluido dos freios enquanto não sair
claro e sem bolhas.
Fechar o parafuso de evacuação de ar.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.
Colocar o fluido dos freios até atingir a marca
MAX.
Remover todo resíduo de fluido dos freios da
borda do reservatório, do diafragma de borracha
e da tampa e montar cuidadosamente os
componentes.
Alinhar o comando do freio de mão com a marca
no tubo do guidão.
Controlar, então, o nível do fluido dos freios.
Colocar a moto na vertical, se necessário apoiála ao cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.

S000200

•
•
•
•

Antes de evacuar a pinça do freio, ligar ao
parafuso de evacuação do ar do modulador de
pressão do freio da roda dianteira (seta), marca
VR (freio da roda traseira, marca HR).
Abrir o parafuso de evacuação do ar, rodando
meia volta.
Aspirar o fluido dos freios até começar a sair
claro e sem bolhas.
Fechar o parafuso de evacuação de ar.

X
Torque de aperto:
Parafuso de evacuação do ar do modulador
de pressão ..................................................... 9 Nm

MAX
MIN

S000071

•

Guidão reto.

Nível nominal
com pastilhas de freios novas ......................... MAX

•

Rodar o guidão para a esquerda.

Nível nominal
com pastilhas de freios
desgastadas não abaixo .................................. MIN

•

Controlar o funcionamento do circuito dos freios.

Tipo de fluido dos freios..............................DOT 4

X

Torque de aperto:
Pinça do freio no tubo da forquilha............... 40 Nm
Pino roscado no bocal de abastecimento .... 10 Nm
Parafuso de evacuação do ar na pinça do
freio dianteiro ............................................... 14 Nm
00.31

Evacuação do ar/substituição do
fluido do freio traseiro

•
•

•

•
•

a

•
•

[ABS] Evacuar o ar primeiro do modulador de
pressão.
......... Ver Serviços suplementares com [ABS]
Utilizar o cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560.
Retirar a tampa do reservatorio.

S000060

Encher com o fluido dos freios até a marca
«MAX».

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•

Desmontar a pinça do freio.
Desmontar a pastilha interna.
Colocar a pinça do freio em posição horizontal.

34 1 500
S000210

•
•
•

Tipo de fluido dos freios .............................DOT 4

X

Torque de aperto:
Parafuso de evacuação do ar na pinça
traseira ........................................................... 6 Nm
Pinça do freio na transmissão traseira.......... 40 Nm

MAX
MIN

•

Fechar o parafuso de evacuação de ar.
Encher com o fluido dos freios até a marca
«MAX».
A montagem é feita na sequência contrária.
Controlar o funcionamento do circuito dos freios.

Apertar bem os pistões com a ferramenta,
Nº BMW 34 1 500.
Ligar o aparelho de evacuação do ar dos freios e
abrir o parafuso de evacuação.
Aspirar o fluido dos freios até começar a sair
claro e sem bolhas.

e
Atenção:
O nível do fluido dos freios não deve descer abaixo
da marca «MIN» durante a operação de evacuação
do ar, caso contrário, o ar é aspirado no sistema
dos freios.
Neste caso será necessário repetir a operação de
evacuação do ar.

00.32

Controle do nível do fluido da
embreagem

Troca do fluido da embreagem
(Revisões III, IV)
a cada 40 000 km ou, no máximo, a cada 2 anos

(Revisões I, II, III)

•
•

Apoiar a moto no cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
Rodar o guidão para a direita até o fim do curso.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

L Indicação:

Esta descrição vale para o aparelho de enchimento
e de evacuação do ar dos freios com aspiração do
fluido dos freios mediante depressão nos tubos de
evacuação.
Em caso de uso de aparelhos diferentes, seguir as
instruções do fabricante.

MIN

•
•
S000051

•

Usar o cavalete auxiliar, N° BMW 00 1 560, e
rodar o guidão para a direita até o fim do curso.
Remover a tampa do alojamento com a
membrana de borracha.
Encher com o fluido de freios.

Nível do fluido:
não abaixo ...................................................... MIN

1

Nível nominal com junta da embreagem nova: ....
.......................................................Centro do visor

3

L
Indicação:
Em caso de desgaste do disco da embreagem, o
nível do fluido ao interno do reservatório aumenta.

•
•

Se necessário, retirar a tampa do depósito com
um corpo de enchimento.
Corrigir o nível do fluido. Marcação no
reservatório igual à dos freios.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•

Colocar a tampa do alojamento com um
espaçador.
Parafusar cuidadosamente a tampa do
alojamento.

Tipo de fluido dos freios .............................. DOT 4

2

•
•
•
•
•
•
•

S000251

Puxar para trás a mangueira protetora (1).
Enrolar com um pano o bocal de enchimento.
Desapertar o perno roscado sextavado interno
(2) do bocal de enchimento.
Conectar o aparelho para a evacuação de ar dos
freios com o parafuso de evacuação (3).
Parafusar o parafuso de evacuação de ar até o
final no bocal de enchimento (válvula no bocal
fechada).
Abrir meia volta o parafuso de evacuação de ar
(válvula aberta).
Aspirar o fluido dos freios enquanto não sair
claro e sem bolhas.

e Atenção:

O nível do fluido dos freios não deve cair abaixo da
borda inferior do anel, caso contrário o ar é aspirado
no circuito da embreagem. Neste caso, será
necessário repetir a operação de evacuação do ar.

•
•
•

Soltar o parafuso de evacuação de ar.
Remover o aparelho para a evacuação de ar dos
freios do parafuso de evacuação.
Parafusar o pino roscado sextavado interno (2)
no bocal de enchimento e apertá-lo.

00.33

e Atenção:

Não utilizar a moto sem o pino roscado no bocal!

Controle do aperto dos parafusos
de roda traseira
(Revisão I)

•
•
•

Corrigir o nível do fluido.
Colocar a tampa do alojamento com a
membrana de borracha.
Parafusar cuidadosamente a tampa do
alojamento.

X
Torque de aperto:
Pino roscado no bocal de enchimento ......... 10 Nm
Combustíveis e lubrificantes
Fluido dos freios............................................DOT 4

•

Apertar os parafusos de fixação da roda traseira
com a chave dinamométrica.

X Torque de aperto:

Parafusos de fixação da roda traseira ........ 105 Nm

Controle da folga da virada da roda
traseira
(Revisão III)

•
•

Rodar a roda traseira para a frente e para trás no
seu eixo.
Se existir folga, alinhar novamente a tração
traseira ou substituir os rolamentos.

Controle dos rolamentos do braço
oscilante e, se necessário, ajuste
(Revisões I, III)

•

00.34

Segurar a roda traseira pelo pneu e tentar movêla para o lado, forçando o quadro.

Lubrificação do cavalete lateral

Controle/substituição das velas

(Revisões I, II, III)

(Revisão II) controle/(Revisão III) substituição

12 3 510

S000220

•
•

Verificar se o cavalete lateral funciona
corretamente e, se necessário, lubrificá-lo.
Lubrificar o casquilho (seta).

Lubrificante:
para casquilho............................. Shell Retinax EP2

C000060

•

Desaparafusar as velas com a chave especial,
N° BMW 12 3 510.

e Atenção:

Não dobrar os elétrodos, para evitar que quebrem!

Controle do funcionamento do
interruptor do cavalete lateral

Distância entre os elétrodos: ................... 0,8 mm
Limite de desgaste: ................................... 1,0 mm

(Revisões I, II, III, IV)

X

•
•
•

Torque de aperto:
Vela de ignição ............................................ 20 Nm

Apoiar a moto ao cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
Engatar a marcha e ligar a ignição.
Abrir lentamente o cavalete lateral, observando,
ao mesmo tempo, o sinalizador da marcha lenta.

L
Indicação:
Durante esta operação, o sinalizador da marcha
lenta deverá acender-se por pouco tempo.

00.35

Vedação do cabeçote dos cilindros

Controle/ajuste da folga das
válvulas

(Revisão I)
(Revisões I, II, III)

C000210
RS110980

•

Retirar a tampa do cabeçote dos cilindros.

•

e
Atenção:
Recolher o óleo que sair!

Controlar a folga das válvulas com o calibre
apalpador e, se necessário, corrigir/fixar.

Regulagem da folga das válvulas com o motor
frio (máx. 35 °C):
Lado admissão.......................................... 0,15 mm
Lado descarga escapamento.................... 0,30 mm

X

Torque de aperto:
Contraporca................................................... 8 Nm

PMS

•
•

C000070

•

Engatar uma marcha e girar a roda traseira ou
levar o pistão a PMS ignição girando a polia.

PMS ignição:
• Aparece a indicação PMS, as válvulas de
admissão e evacuação do cilindro
correspondente estão fechadas.

•

Fechar novamente as porcas do cabeçote dos
cilindros.

Norma de aperto após 1.000 km
1. Fechar cada porca do cabeçote em ordem
cruzada
1.1. Afrouxar uma porca
1.2. Apertar a porca com torque de
pré-aperto ............................................. 20 Nm
1.3. Apertar a porca com um ângulo
de aperto de ............................................ 180°
2. Soltar/apertar parafuso M10 ................. 40 Nm

00.36

Controlar novamente a folga da válvula; o calibre
apalpador deve passar entre a haste da válvula e
o parafuso de ajuste sem encontrar grande
resistência.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.

e
Atenção:
Prestar atenção à colocação correta das vedações!
Vedações e superfícies de vedação não devem ter
óleo/graxa.

X

Torque de aperto:
Tampa do cabeçote dos cilindros .................. 9 Nm

Controlar se o tirante do acelerador
não está emperrado, arranhado ou
dobrado; se necessário, substituí-lo
Controle da folga do tirante do
acelerador
Controle/ajuste da rotação em
marcha lenta e da sincronia das
borboletas

•

Folga do tirante Bowden
do acelerador: ........................................ ca. 2 mm

•

Ligar o tubo flexível do sincronizador BMW ao
bocal a vácuo e os tubos ao BMW MoDiTeC.

•

Regular a rotação em marcha lenta com os
parafusos de ajuste durante a marcha
sincronizada.

(Revisões I, II, III, IV)

•

Aquecer o motor com um giro de teste ou deixálo ligado, parado, por cerca de 10 minutos.

Ajustar a folga dos tirantes Bowden nas
borboletas esquerda e direita com os parafusos
apropriados.

Rotação em marcha lenta:.............. 1100 ±50 min-1

e
Atenção:
L
Indicação:
Tempo máximo com a moto parada = 20 minutos.
Controlar se ambas as borboletas estão fechadas.
Temperatura do óleo: ..................no mínimo 90 °C

Atenção:
Os parafusos de contato protegidos das borboletas
não devem ser modificados, caso contrário será
necessário um novo ajuste de base da rotação em
marcha lenta no fabricante

S000090

•

Puxar para trás a proteção de borracha (seta) do
tirante do acelerador e do ar.
Regular a folga do tirante do acelerador e do ar
com o parafuso de ajuste.

•

Folga do tirante Bowden do ar: ............. ca. 1 mm
Folga do tirante Bowden
do acelerador: ........................................ ca. 1 mm

•

•

•

Desmontar o revestimento lateral à esquerda e à
direita.

S000100

•

Com o parafuso de ajuste, reduzir levemente a
folga da borboleta esquerda, até que seja
modificada a indicação no tester do
sincronizador.
Com o parafuso de ajuste, levar novamente a
indicação ao valor de saída com uma leve
contra-rotação.
Apertar bem a contraporca.

L Indicação:

Enquanto fecha-se a contraporca, a indicação não
deve modificar-se!

•

Operar da mesma maneira com a borboleta
direita.

L Indicação:

Quando não existe folga, pode-se ouvir ruídos de
golpes vindos das borboletas!

S000100

00.37

Verificação final com prova da
segurança na estrada da moto
(Revisões I, II, III, IV)
Controle das condições gerais
• Controlar as rodas e os pneus.
• Controlar/calibrar a pressão dos pneus.
• Controlar/corrigir o nível do óleo do motor
somente após 10 minutos do teste com a moto
parada/na estrada.

S000090

•
•

Ajustar a folga do tirante do acelerador com os
parafusos de ajuste (seta).
Colocar a cabertura de borracha em cima do
parafuso de ajuste.

Folga do tirante Bowden
do acelerador: ..................................... ca. 0,5 mm

S000110

•
•
•
•

Ajustar sem folga o tirante do ar com o parafuso
de ajuste (seta).
Empurrar a cobertura de borracha para cima do
parafuso de ajuste.
Controlar o ajuste rodando o guidão
completamente para a esquerda e para a direita.
Durante esta operação, o número de giros não
deve mudar.
Controlar a sincronia das borboletas acelerando,
várias vezes, do mínimo até cerca de
n = 2500 min-1. (No tester do sincronizador, a
indicação deve aumentar ou diminuir
correspondentemente). Se necessário, corrigir
ajustando os parafusos de ajuste da ligação dos
tirantes Bowden.

L
Indicação:
Controlar se ambas as borboletas retornam ao
ponto de contato quando a manopla do acelerador
está fechada.

•
•

Apertar as contraporcas e controlar, outra vez, a
sincronia.
Fechar os furos em depressão.

00.38

Pressão dos pneus:
Somente o condutor ..................... dianteiro
....................................................... traseiro
com passageiro ............................ dianteiro
....................................................... traseiro
com passageiro e bagagem .......... dianteiro
....................................................... traseiro

2,2
2,5
2,5
2,7
2,5
2,9

Controle do funcionamento
Iluminação
Sistema de sinalização
Buzina
Instrumentos
Equipamentos especiais
Embreagem
Câmbio
Guidão
Freio de mão e de pé
Se necessário, fazer uma prova na estrada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bar
bar
bar
bar
bar
bar

11 Motor
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R 1100 S

Motor, generalidades
Modelo do motor

Motor boxer a quatro tempos, montado longitudinalmente, de quatro válvulas, com um eixo de cames à cabeça para cada cilindro, refrigerado a ar,
canal de escapamento refrigerado a óleo e injeção eletrônica.

Localização do número do motor

Bloco do motor

Diâmetro do cilindro

mm 99

Curso

mm 70,5

Cilindrada efetiva

cm3 1085

Relação de compressão
Potência nominal

11,3 : 1
kW(PS)/min-1

Torque de aperto máx.

72(98)/7500

Nm/min-1 97/5750

Número máximo de rotações admissível

min-1 8210

Rotação em marcha lenta

min-1 1100±50

Sentido de rotação

visto na instalação de ignição, em sentido horário

Pressão de compressão boa
normal
má

bar acima de
bar
bar abaixo de

Ø de admissão/cabeçote dos cilindros

mm 45

10
8,5...10
8,5

Sistema de lubrificação
Volume de circulação teórico a 6000 min-1
Óleo de lubrificação
Óleo de refrigeração
Filtro do óleo

l 30
l 33
no circuito principal

Diferença de pressão para abertura da
válvula de derivação

bar 1,5

Luz de controlo da pressão do óleo acende
a menos de

bar 0,3

Válvula limitadora da pressão abre a

bar 5,5

Pressão de serviço

bar 3,5...6,0

Quantidade de óleo necessário para o
enchimento sem troca do filtro
com troca do filtro
min/máx
Consumo de óleo admissível

l 3,50
l 3,75
l 0,5
l/1000 km 1,0

Bomba de óleo
Bomba de óleo

2 bombas Duocentric

Profundidade do cárter
Óleo de refrigeracão
Óleo lubrificante

mm 11,02 ... 11,05
mm 10,02...10,05

Altura do rotor
Óleo de refrigeracão
Óleo lubrificante

mm 10,95...10,98
mm 9,95...9,98

Folga axial

mm 0,04...0,1
Limite de desgaste

mm 0,25
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Válvulas
Angulação das válvulas

° 41

Folga da válvula, com o motor frio (máx. 35 °C)
Válvula de admissão

mm 0,15

Válvula de escapamento

mm 0,30

Tempo de comando de distribuição das válvulas

sem folga das válvulas, com uma elevação
de 3 mm

A válvula de admissão se abre a

5° depois do PMS

A válvula de admissão é cortada a

33° depois do PMI

A válvula de escapamento se abre a

27° antes do PMI

A válvula de escapamento é cortada a

5° antes do PMS
Tolerância ± 3°

Ø da cabeça da válvula
Lado admissão

mm 34

Lado descarga escapamento

mm 29

Ø da haste Lado admissão

mm 4,966...4,980

Limite de desgaste

mm 4,946

Lado descarga escapamento

mm 4,956..4,970

Limite de desgaste

mm 4,936

Altura da cabeça da válvula
Lado admissão

mm 1,00 ± 0,2

Limite de desgaste

mm 0,5

Lado descarga escapamento

mm 1,00 ± 0,2

Limite de desgaste

mm 0,5

Máx. batimento da cabeça na sede
Admissão, escapamento

mm 0,035

Anilha da sede da válvula
Ângulo da sede da válvula
Lado admissão

° 45

Lado descarga escapamento

° 45

Largura da sede da válvula
Lado admissão

mm 1,1 ± 0,15

Limite de desgaste

mm 2,5

Lado descarga escapamento

mm 1,4 ± 0,15

Limite de desgaste

mm 3,0

Sede da válvula, Ø externo (cota para retificação da sede)
Lado admissão

mm 33,4 ± 0,1

Lado descarga escapamento

mm 28,4 ± 0,1

Ø da anilha da sede (tolerância +0,2 mm)
Lado admissão

mm 36,617...36,633

Lado descarga escapamento

mm 32,134...32,150

Ø da sede no cabeçote dos cilindros (tolerância +0,2 mm)

11.6

Lado admissão

mm 36,500...36,525

Lado descarga escapamento

mm 32,000...32,025

Dados Técnicos
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Guia de válvula
Guia de válvula

Ø externo

mm 12,533...12,544

Diâmetro de furo no cabeçote dos cilindros

mm 12,500...12,518

Cobertura

mm 0,015...0,044

Fases de reparação
Guia de válvula sobressalente
Ø externo

mm 12,550...12,561

Guia da válvula de tolerância
Ø externo

mm 12,733...12,744

Guia de válvula

mm 5,0...5,012

Ø interno

Folga radial Lado admissão

mm 0,020...0,046

Limite de desgaste

mm 0,15

Lado descarga escapamento

mm 0,030...0,056

Limite de desgaste

mm 0,17

Mola da válvula
Comprimento de mola, desarmada
Limite de desgaste

mm 41,1
mm 39,0

Balanceiro
Ø de furo

mm 16,016...16,027

Ø do eixo do balanceiro

mm 15,973...15,984

Folga radial

Folga axial

mm 0,032...0,054
Limite de desgaste

mm 0,1

min.

mm 0,05

máx.

mm 0,40

Eixo de cames de comando das válvulas
Ângulo de abertura do ressalto de admissão/escape

300°

Inclinação dos ressaltos de admissão/escape

109°/106°

Identificação

Marcação em
posição 4

Curso da válvula de admissão

mm 9,7 (folga da válvula = 0)

Curso da válvula de escape

mm 9,3 (folga da válvula = 0)

Ø furo do rolamento do eixo de cames

mm 21,02...21,04

Ø do eixo de cames

mm 20,97...21,00

Folga radial

mm 0,02...0,07
Limite de desgaste

mm 0,15

Largura do rolamento de guia

mm 15,92...15,95

Largura do rolamento do eixo de cames

mm 16,0...16,05

Folga axial

mm 0,08...0,13
Limite de desgaste

mm 0,25
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Touche hidráulico
Ø externo

mm 23,947...23,960

Ø de furo na cabeçote dos cilindros

mm 24,000...24,021

Folga radial

mm 0,040...0,074
Limite de desgaste

mm 0,18

Eixo secundário
Ø da abertura no bloco do motor
à frente/atrás

mm 25,020...25,041

Ø do eixo secundário
à frente/atrás

mm 24,959...24,980

Folga radial

mm 0,040...0,082
Limite de desgaste

mm 0,17

Árvore de manivelas
Marcação do rolamento principal e dos moentes de
impulso na manivela da árvore dianteira
sem marcação a tinta

Nível de retificação 0

com marcação a tinta

Nível de retificação 1 (-0,25mm)

Nível de retificação 0
(nível de retificação 1 = —0,25mm)
Ø da abertura no rolamento de guia

mm 64,949...64,969

Ø do rolamento de guia

mm verde: 59,964...60,003
mm amarelo: 59,974...60,013

Ø do moente de apoio

mm verde: 59,939...59,948
mm amarelo: 59,949...59,958

Folga radial

mm 0,016...0,064
Limite de desgaste

mm 0,1

Ø da abertura no rolamento principal

mm 60,000...60,019

Ø do rolamento principal

mm verde: 54,998...55,039
mm amarelo: 55,008...55,049

Ø do moente de apoio

mm verde: 54,971...54,980
mm amarelo: 54,981...54,990

Folga radial

mm 0,018...0,068
Limite de desgaste

mm 0,13

Largura do rolamento de guia

mm 24,890...24,940

Largura do rolamento do moente de apoio

mm 25,020...25,053

Folga axial

mm 0,080...0,163
Limite de desgaste

mm 0,2

Nível de retificação 0
(nível de retificação 1 = –0,25mm)
Ø moente

mm 47,975...47,991

Largura do rolamento do moente de impulso

mm 22,065...22,195
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Bielas
Ø da abertura no bronze da biela

mm 51,000...51,013

Bronze da biela Ø

mm 48,016...48,050

Folga radial

mm 0,025...0,075
Limite de desgaste

mm 0,13

Largura do olhal maior da biela

mm 21,883...21,935

Folga axial da biela

mm 0,130...0,312

Limite de desgaste

mm 0,5

Ø da abertura do olhal menor da biela

mm 22,015...22,025

Folga radial

mm 0,015...0,030
Limite de desgaste

mm 0,06

Distância entre centros dos diâmetros de furo

mm 125

Desvio de paralelismo máx. dos olhais da
biela a 150 mm de distância

mm 0,07

Cilindros
Ø de furo

(20 mm do topo)
A

mm 98,992...99,000

Limite de desgaste

mm 99,050

B

mm 99,000...99,008

Limite de desgaste

mm 99,058

Folga de desgaste total de pistões e cilindros

mm 0,12

Ovalização admitida para o diâmetro interno
do cilindro
20 mm do topo

mm 0,03

100 mm do topo

mm 0,04

Pistões
Ø do pistão

(Nível de medição A — vide verificar pistões e cilindros)
A

mm 98,971...98,983

Limite de desgaste

mm 98,895

B

mm 98,983...98,995

Limite de desgaste

mm 98,905

AB

mm 98,979...98,987

Limite de desgaste

mm 98,900

Folga para montagem

mm 0,005...0,029

Folga de desgaste total de pistões e cilindros

mm 0,12

Ø da abertura da cavilha do pistão

mm 22,005...22,011

Classes de pesos
Diferenças de peso numa categoria
Sentido de montagem

+e—
gramas 10 (completo com cavilhas e segmentos)
Seta na base do pistão aponta para o lado de escape
Fixação de montagem para o lado de escape (vide montar o pistão)
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Segmentos de pistão
1ª ranhura

Segmento
assimétrico, convexo, oval
Altura

mm 1,170...1,190

Limite de desgaste

mm 1,1

Folga longitudinal
Limite de desgaste
Folga dos castelos entre as caixas dos
segmentos
Limite de desgaste
2ª ranhura

mm 0,8
mm 0,030...0,070
mm 0,15

Segmento de compressão chanfrado
Altura

mm 1,175...1,190

Limite de desgaste

mm 1,1

Folga longitudinal
Limite de desgaste
Folga dos castelos entre as caixas dos
segmentos
Limite de desgaste
3ª ranhura

mm 0,1...0,3

mm 0,1...0,3
mm 0,8
mm 0,030...0,065
mm 0,15

Anel 3 - S
Altura

mm 2,0

Limite de desgaste

mm 1,9

Folga longitudinal
Limite de desgaste
Folga dos castelos entre as caixas dos
segmentos
Limite de desgaste
Sentido de montagem dos segmentos de pistão

mm 0,30...0,60
mm 1,20
mm 0,020...0,055
mm 0,15
Indicação Top para cima

Cavilha do pistão
Ø da cavilha do pistão
Limite de desgaste

mm 21,995...22,000
mm 21,960

Ø da abertura no pistão

mm 22,005...22,011

Folga radial no pistão

mm 0,005...0,016

Limite de desgaste

mm 0,070
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Vista em seção do motor

11.11

Circuito do óleo lubrificante

11.12

Circuito do óleo de refrigeracão

11.13

11.14

Remoção do motor

L
Indicação:
O eixo secundário, as correntes de distribuição, os
patins tensores/de guia e a árvore de manivelas podem ser desmontados somente com o a remoção
do motor. As demais partes, podem ser desmontadas com o motor montado.

•
•

•
•
•
•
•
•

Afrouxar os os moentes de mancal rígidos.
Afrouxar a escora da tração traseira.
Desaparafusar os moentes de mancal rígidos e
móveis/desmontar a tração traseira.
Desaparafusar o parafuso superior do amortecedor.
[ABS] Desinserir o conector do modulador de
pressão.
[ABS] Desaparafusar a tubulação dos freios do
modulador de pressão.

Drenar o óleo do motor.
[ABS] Esvaziar completamente a sistema dos
freios.

00 1 520

S340071

S110010

•
•
•
•
•
•

Montar na moto o cavalete, N° BMW 00 1 520.
Desmontar o banco.
Desmontar o revestimento lateral esquerdo.
Desmontar o revestimento lateral direito.
Desmontar a entrada de ar de admissão.
Afrouxar o tanque de combustível.

e Atenção:

O combustível é facilmente inflamável e prejudicial à
saúde. Respeitar as normas de segurança em vigor!

•
•
•
•

Vedar, afrouxar e retirar a tubulação de entrada
e saída de combustível com o alicate para mangueiras, N° BMW 13 3 010.
Retirar o conector da unidade da bomba de
combustível.
Retirar o tanque de combustível.
Desmontar a bateria.

e Atenção:

Desconectar, primeiro, o pólo negativo e, depois, o
pólo positivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

[ABS] Retirar a tampa e desaparafusar os tubos.

e Atenção:

Respeitar totalmente as instruções de reparações.
aDesmontar o grupo construtivo 34/unidade ABS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[ABS] Desapafusar e desmontar o modulador de
pressão.
Retirar o revestimento traseiro direito.
Desinserir o conector dos cabos traseiro.
[ABS] Soltar o conector do sensor.
Soltar o conector do interruptor das luzes do
freio.
Soltar o conector do transdutor de indução do
taquímetro.
Desaparafusar a chapa de apoio dos pés direita.
[ABS] Desmontar a tubulação dos freios traseiros.
Desaparafusar os tirantes do câmbio do cabeçote esférico.
Soltar o conector da sonda lambda.
Desaparafusar o silenciador final do pré-silenciador.
Desmontar a sonda lambda.
Desaparafusar o quadro principal e levantá-lo
com um guindaste, N° BMW 46 5 640.

Afrouxar a pinça do freio traseiro.
[ABS] Desmontar o sensor traseiro.
Desmontar o transdutor de indução da tração
traseira.
A parte traseira da moto é mais pesada, por esse
motivo, ligar a parte dianteira à ponte com uma
correia.
Desmontar a roda traseira.
Retirar a fita panduit do fole da forquilha oscilante da tração traseira.
Os pinos da forquilha são fixados com Loctite,
aquecer, no máximo, a 120 °C.
Desaparafusar a porca do rolamento móvel da
forquilha.
Afrouxar os moentes de mancal móveis.
11.15

•
•
•
•

Desmontar as coberturas do braço longitudinal.
Retirar a cobertura do parafuso esquerdo.
Remover o anel de segurança direito e desmontar a cobertura de proteção.
Afrouxar o parafuso direito e extrair o eixo para a
esquerda.

e Atenção:

Não arranhar o braço longitudinal!

•
•
•
•
S330170

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirar o eixo articulado utilizando uma chave de
fenda.
Soltar o conector do indicador da temperatura
do ar do corpo do filtro do ar.
Desaparafusar as abraçadeiras dos tubos dos
bocais de admissão.
Inserir os bocais de admissão no corpo do filtro
de ar.
Com um alicate, N° BMW 17 5 500, retirar a braçadeira do tubo de evacuação do ar do corpo do
filtro do ar.
Desmontar o coletor de ar.
Desmontar a cobertura do motor de partida.
Desmontar o motor de partida.
Soltar o conector do interruptor do câmbio.
Desaparafusar o cilindro de entrada da embreagem e retirá-lo da caixa.
Soltar o suporte da bateria e puxá-lo para cima
da fixação de borracha.
Desinserir o distribuidor de combustível com os
bicos de injeção e desmontá-lo.
Soltar o câmbio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L Indicação:

23 1 820

Caso contrário, a forquilha se abriria.

•
•

23 1 820

•
•
•
•
•
•

RS230010

Durante a desmontagem e a montagem, extrair
o câmbio utilizando os pinos de guia,
N° BMW 23 1 820.
Desmontar o pára-brisa.
Fixar o elemento triangular no alto do guindaste,
N° BMW 46 5 640.
Separar o amortecedor do braço longitudinal.
Aquecer a fixação da junção articulada esférica
do braço longitudinal, até, no máximo, 120 °C e
soltá-la.
Retirar o bocal da borboleta.

11.16

Puxar para frente a forquilha telescópica.
Desmontar o braço longitudinal.
Soltar os tubos de retorno do radiador do óleo
do radiador do óleo.
Soltar os tubos de retorno do radiador de óleo
do quadro do revestimento.
Soltar os tubos de emissão do radiador do óleo
do motor.
Desinserir o conector do indicador da temperatura do óleo.
Desinserir o conector do interruptor da pressão
do óleo.
Soltar os cabos do alternador de corrente
trifásica.
Soltar as linhas da chapa de passagem dos cabos /do motor.
Soltar o conector do transdutor de Hall.
Desaparafusar os pinos do quadro dianteiro e
desmontá-lo.
Retirar as coberturas das velas com o extrator,
N° BMW 12 3 520.
Desconectar a central Motronic.
Desmontar o suporte da bateria.
Soltar o cabo de ligação à terra da bateria
Retirar o conector do cavalete lateral.
Desmontar o cavalete lateral com a placa de
apoio.
Desmontar o coletor.
Desmontar o pré-silenciador.
Ligar o elemento triangular inferior ao elemento
triangular superior utilizando uma correia.

Levantar completamente a parte dianteira da
moto com um guindaste.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.

00 0 630

RS110010

Desmonte do motor

•
•

Fixar no cárter do motor o alojamento,
N° BMW 11 0 630.
Colocar o motor no cavalete de montagem.

11 4 650
RS110950

•
•

Drenar o óleo do motor.
Desmontar o filtro de óleo com a chave especial,
N° BMW 11 4 650.

11.17

12 3 510

RS110020

Desmonte da tampa do cabeçote dos
cilindros

•
•

Desaparafusar as velas com a chave especial,
N° BMW 12 3 510.
Retirar a tampa do cabeçote de cilindros.

e Atenção:

Recolher o óleo que sair!

11.18

11 5 640
PMS

RS110030

Parada do motor em posição PMS

•
•

Retirar a cobertura dianteira.
Girando a polia, levar o pistão a PMS ignição.

PMS da ignição
1. A marca PMS aparece e
2. as válvulas de admissão e escape do cilindro
respectivo são fechadas.

•

Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.

11 2 650
PMS

RS110461

L Indicação:

O motor pode ser bloqueado no PMS com o dispositivo de freio, N° BMW 11 2 650, através do furo na
caixa da embreagem e no cárter do motor.

11.19

RS110060

Desmontagem/montagem do tensor
da corrente de distribuição

e
Atenção:
Não trocar os pistões tensores da corente. Em caso
de remontagem, utilizar uma guarnição nova.

Instruções para a montagem do dispositivo tensor da corrente
Desmontagem:
• Desmontar o dispositivo tensor da corrente de
distribuição, e, então, retirar a engrenagem do
eixo de cames.
Montagem:
• Montar primeiro a engrenagem do eixo de cames, e, então, o tensor da corrente de distribuição.

e Atenção:

Se a ordem das operações não for observada, o
pistão de tensão da corrente do lado esquerdo poderá cair no vão da corrente.

X

Torque de aperto:
Tensor da corrente....................................... 32 Nm

11.20

2

M6 x 60
M6 x 30

M6 x 30
M6 x 30

1
S110110

Remoção do suporte de comando

•
•

Desmontar o suporte de comando.
Fixar o balanceiro com uma fita de borracha (2).

L Indicação:

Se não forem feitas operações no suporte de comando, desmontar o suporte junto ao cabeçote de
cilindros.

RS110051

•
•

Desmontar a cobertura da engrenagem do eixo
de cames.
Afrouxar/remover a engrenagem do eixo de
cames.

L
Indicação:
Se a engrenagem do eixo de cames afrouxado (1)
não for desmontada, deverá ser protegida contra
eventuais quedas no cárter do motor (por ex., através de uma abraçadeira de cabos).

11.21

M8 x 40

M8 x 30

M8 x 40

RS110080

Desmontagem/montagem do suporte
de comando

•
•
•

Desmontar as tampas dos mancais.
Enfiar um mandril apropriado no furo (seta) do
eixo do balanceiro e retirar o eixo do alojamento
com um motor rotatório alternado.
Retirar as hastes do touche hidráulico.

e Atenção:

Não trocar os eixos dos balanceiros a as hastes do
touche hidráulico.

11.22

M8 x 65

1

3

2

RS110090

•
•

Desmontar a tampa do mancal do eixo de
cames (1).
Desmontar o eixo de cames junto ao
alojamento (2).
Desmontar os touche hidráulicos.

•

Montar na sequência contrária.

•

e
Atenção:
Não trocar os touche hidráulicos.
e
Atenção:
Observar o sentido da montagem da tampa do
mancal do eixo de cames (3). A parte cavada do
eixo do balanceiro deve ser alinhada aos furos de
fixação.

RS110100

L
Indicação:
inserir as hastes dos touche hidráulicos aos cabe-

•

çotes das juntas esféricas dos balanceiros, fechar
os dois balanceiros com uma fita tensora de borracha, fixando as hastes do balanceiro.

Folga axial do balanceiro:
mín. .......................................................... 0,05 mm
máx. ......................................................... 0,40 mm

Regular no mínimo a folga axial, deslocando o
alojamento.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 8 da tampa do mancal
do eixo do balanceiro .................................. 15 Nm
Parafuso M 8 da tampa do mancal
do eixo de cames......................................... 15 Nm
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M10 x 70
M6 x 30

M6 x 30

M6 x 30

RS110110

Remoção do cabeçote dos cilindros

11.24

11 1 250

11 5 690

RS110130

Desmontagem, controle, reparação,
montagem do cabeçote de cilindros
Desmontagem e montagem das válvulas

e Atenção:

Não arranhar a superfície de vedação do cabeçote
dos cilindros. Utilizar um apoio limpo e sem arranhões.

•
•
•
•
•
•

Aplicar o dispositivo de tensão para as molas
das válvulas, N° BMW 11 5 690, no cabeçote
dos cilindros.
Tensionar as molas das válvulas.
Soltar os cones das válvulas dos pratos com um
leve golpe no disco da válvula.
Retirar os semi-cones.
Afrouxar as molas das válvulas.
Desmontar o prato superior/inferior, as molas e
as válvulas.

Desmontagem das vedações das hastes das
válvulas
• Retirar as vedações da haste da válvula com o
alicate, N° BMW 11 1 250.

L Indicação:

Se uma válvula tiver sido desmontada, será necessário substituir a vedação da haste da válvula.

11.25

Controle do desgaste das válvulas
• Eliminar os resíduos de combustão das válvulas.
• Controlar as medidas das válvulas.
a ...........................................ver Dados Técnicos
Retífica da base da válvula

D

B
RS110890

e Atenção:

Durante a retífica, a largura (B) e o diâmetro (D) da
base da válvula devem ser absolutamente respeitados.
a

...........................................ver Dados Técnicos

Controle e reparação do cabeçote dos cilindros
Eliminar os resíduos de combustão na câmera
de combustão.
• Controlar se a superfície de vedação foi danificada/entortada. Aplainar, se necessário.

•

Aplainar a
superfície de retenção: ....... tornear 0,2 mm máx.
Controle do desgaste do guia das válvulas
• Controlar o furo do guia das válvulas.
a ...........................................ver Dados Técnicos

11.26

Substituição dos guias das válvulas
• Aquecer o cabeçote de cilindros lenta e uniformemente no forno a 200 °C.

e Atenção:

Ao usar as partes aquecidas, utilizar luvas de
proteção.

•
•
•
–
–
–

Retirar os guias das válvulas com um dispositivo
de freio Ø 5 mm, N° BMW 11 5 674, do lado da
câmera de combustão.
Esfriar o cabeçote dos cilindros até que atinja a
temperatura ambiente (ca. 20 °C).
Examinar o furo do guia da válvula para:
Retirada de material,
alargamento cônico e
precisão dimensional no campo de tolerância H7
(12,500...12,518 mm).

L Indicação:

Os guias das válvulas são colocados com um acoplamento de 0,015 a 0,044 mm no cabeçote dos cilindros.
O furo guia das válvulas não está danificado e
tem precisão dimensional no campo de tolerância H7 12,5.
• Utilizar o guia da válvula original
12,5 U6 (12,533...12,544 mm).
• Medir os guias das válvulas mediante um micrômetro.

•
•
•

Aquecer o cabeçote dos cilindros lenta e uniformemente no forno a 200 °C.
Cobrir o guia da válvula com talco para a absorção de líquidos.
Esfriar o guia da válvula com gelo seco.

e Atenção:

Imediatamente antes da introdução, a temperatura
deve ser de –40 °C.

•
•
•
•
•

Apoiar o cabeçote dos cilindros a uma superfície
plana.
Aplicar o guia da válvula esfriada ao mandril de
introdução Ø5mm, N° BMW 11 5 673.
Encaixar os guias das válvulas rápida e imediatamente no cabeçote dos cilindros.
Esfriar o cabeçote dos cilindros até que atinja a
temperatura ambiente, ca. 20 °C.
Controlar o furo interno do guia da válvula.

L
Indicação:
Os guias das válvulas para a reparação são preparados com a medida interna de 5,01 H7 mm.
Na maioria dos casos, após a introdução do guia da
válvula, a ovalação entra no campo de tolerância
5,00 H7 mm.
Caso o furo seja muito estreito, torneá-lo.

O furo guia da válvula não está danificado, mas é
levemente maior que o campo de tolerância
H7 12,5.
• Utilizar um guia da válvula de reposição de
12,550 a 12,561 mm.
O furo de guia da válvula está danificado ou não
apresenta precisão dimensional no campo de tolerância H7 12,5.
• Utilizar um guia da válvula de aumento
12,7 U6 (12,733...12,744 mm).
Método de reparação 1 – tornear o furo
(furo danificado ou sem precisão dimensional)
• Determinar o diâmetro efetivo do guia da válvula
mediante um micrômetro.
• Ovalar o furo com um torno de Ø12,7 H7 mm
(12,700...12,718 mm).
Método de reparação 2 – tornear o guia da válvula
(o furo não deve estar danificado)
• Determinar o diâmetro efetivo mediante um micrômetro para interiores.
• Calcular o diâmetro prescrito do guia da válvula:
Ø medida prescrita do guia da válvula = Ø furo + medida do acoplamento firme (0,015...0,044 mm).
• Usar um guia da válvula de tolerância 12,7 U6
(12,733...12,744 mm).
• Tornear o guia da válvula de tolerância na medida prescrita.

11.27

11 5 602

11 5 690

RS110160

Montagem da válvula e da vedação da haste da
válvula

L Indicação:

Caso tenha sido desmontada uma válvula, será necessário substituir a vedação da haste da válvula.

•
•
•

Montar a válvula com a haste lubrificada.
Aplicar um pedaço pequeno de mangueira encaixado (seta) à extremidade da haste da válvula.
Montar a vedação da haste da válvula com o percussor Ø5mm, N° BMW 11 5 602.

e
Atenção:
Retirar a mangueira encaixado!
•
•

Colocar o prato inferior, a mola da válvula e o
prato superior.
Tensionar as molas das válvulas com o dispositivo especial, N° BMW 11 5 690.

L
Indicação:
Inserir os semi-cones da válvula, utilizando graxa
(para simplificar a montagem).

e Atenção:

Controlar se os semi-cones estão colocados corretamente nas ranhuras das hastes das válvulas.

•
•

Afrouxar as molas das válvulas.
Controlar a retenção das válvulas.

11.28

1

RS110170

Remoção dos cilindros

•
•

Desaparafusar o parafuso do rolamento do
guia (1).
Desaparafusar os parafusos de fixação dos cilindros e retirar os cilindros.

e Atenção:

Ao retirar os cilindros, evitar que o pistão bata no
cárter do motor.

Remoção/desmontagem dos pistões

•
•
•
•
•

Desmontar os dois anéis de segurança da
cavilha.
Remover a cavilha com a mão.
Retirar o pistão.
Desmontar com cuidado os segmentos usando
um alicate próprio.
Eliminar os resíduos de carbono no corpo dos
pistões e limpá-los.

e
Atenção:
Não trocar os pistões, as cavilhas ou os segmentos.

11.29

Controle dos pistões e dos cilindros

Remontagem dos pistões

Temperatura de referência: ........................ 20 °C

1.
TOP

100

20

2.
3.

RS110180

•

a

Medir o torneamento dos cilindros com um medidor de diâmetro para internos de 20 mm e de
100 mm do alto em direção à cavilha e no ângulo
direito.
.......................................... Ver Dados Técnicos

S110170

•

a

A

Colocar cuidadosamente no pistão os segmentos, na seguinte sequência, com um alicate especial:
3a ranhura - anel 3-S
2a ranhura - segmento levemente aparado
1a ranhura - segmento assimétrico, convexo,
oval
.......................................... Ver Dados Técnicos

L
Indicação:
Montar a junta da mola guia do anel 3-S, defasado
em cerca de 180°, no sentido da junta do anel raspador de óleo.

RS110970

Plano de medida A: ...................................... 6 mm
.......................................... Ver Dados Técnicos

a

•

Colocar os segmentos no cilindro.

RS110200

•
a

Determinar a folga longitudinal dos segmentos
com um calibre apalpador.
.......................................... Ver Dados Técnicos

11.30

PMS

11 2 500

11 5 640

RS110210

Remoção/reposição das bielas

e Atenção:

Lubrificar os rolamentos.

•
•
•

Girar o eixo do motor em posição PMS.
Fixar a caixa da embreagem com o dispositivo
de parada, N° BMW 11 5 640.
Desmontar a biela.

•

Parafusar a mão os parafusos das bielas e apertar bem com o indicador do ângulo de aperto,
N° BMW 11 2 500.

L
Indicação:
e
Atenção:
As bielas podem ser desmontadas e montadas inUsar somente uma vez os parafusos das bielas.
clusive com o eixo do motor removido.

e Atenção:

Não trocar as bielas e os bronzes.
Marcar a posição de montagem da biela com um
pincel atômico.

•

X
Torque de aperto:
Parafusos das bielas com óleo
Torque de união........................................... 20 Nm
Ângulo de aperto ............................................. 80 °

Montar novamente as bielas.

11.31

3
11 5 640

2
1
S110020

Remoção/reposição da chapa de base
do alternador com o motor montado

Substituição do retentor do óleo radial
da chapa de base do alternador

e
Atenção:
Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
Isolá-lo!

•
•
•
•
•

Afrouxar a buzina.
Desmontar os tubos do radiador do óleo.
Desligar o conector do sensor de Hall.
Desmontar o motor de partida.
Desmontar a fixação do braço longitudinal traseiro.

11 5 680

Remoção da chapa de base do
alternador

•
•
•
•

Afrouxar o alternador.
Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Desmontar a polia (1).
Desmontar o relé magnético (2).

RS110240

•
•

Levantar cuidadosamente o retentor de óleo radial com uma chave de fenda.
Encaixar o retentor do óleo novo com percussor
e bucha, N° BMW 11 5 680.

L
Indicação:
Para o desmonte completo da chapa de base do al- L Indicação:
ternador, deixar montado o relé magnético (2).

•

Desmontar a chapa de base do alternador (3).

11.32

Enfiar o retentor de óleo radial novo na chanfradura
da bucha, modelá-lo e retirá-lo.

11 5 640

2
3
7

8

4

1

6

5

S110030

Remoção do comando do eixo
secundário

S110120

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encaixar as marcas (setas) do pinhão da corrente e da roda da corrente.
Desaparafusar os tubos do óleo de
refrigeracão (1)/puxar para frente os tubos.
Desmontar o dispositivo tensor da corrente (2).
Desmontar o patim tensor da corrente (3).
Desmontar o patim guia da corrente (4).
Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Afrouxar a fixação da roda da corrente (5).
Desmontar o pinhão (6) e a corrente de
distribuição (7).
Se necessário, desmontar o pinhão da
corrente (8).

11.33

3

1
M6 x 45

2
M6 x 50

M6 x 45

M6 x 50

Desmonte da bomba de óleo

•
•

Desmontar a tampa da bomba de óleo (1).
Retirar a bomba de óleo completa (2) junto à tubulação do óleo de refrigeracão (3) e desmontála.

e Atenção:

Prestar atenção à posição de montagem das partes
a montar.

11.34

M6 x 45

RS110410

11 5 640
S210010

Desmonte do retentor do óleo radial
da árvore de manivelas com o motor
montado

•
•

L Indicação:

Durante o desmonte do bloco do motor é possível
retirar o retentor do óleo radial.

Fixar a caixa da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Desmontar a embreagem.

00 8 582
00 8 581
00 8 583

S110100

•
S110040

•

Levantar cuidadosamente o retentor do óleo radial com uma chave de fenda.

•

Colocar cuidadosamente no anel retentor do
óleo a ferramenta especial, N° BMW 00 8 583.
Parafusar a barra de tração, N° BMW 00 8 581,
no ponto predisposto e remover o anel retentor
do óleo usando o peso especial,
N° BMW 00 8 582.

e Atenção:

Não danificar as superfícies de vedação do cárter e
da árvore de manivelas.

11.35

M8 x 35

M8 x 35

M8 x 80

M8 x 80

M10 x 100

M10 x 100

RS110261

Desmontagem do bloco do motor

•
•

Girar o motor na posição lateral.
Desaparafusar os parafusos do lado direito.

11.36

RS110260

•
•
•
Girar o motor na posição lateral.
Desaparafusar os parafusos do lado esquerdo.
Retirar a parte superior do bloco do motor.

11.37

M6 x 50

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 50

M6 x 25

M6 x 50

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 50

M6 x 50

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 25

M6 x 25

M6 x 50

M10 x 100

M10 x 100

S110050

Remoção da árvore de manivelas,
eixo secundário, patim tensor e patim
corrediço da corrente de distribuição

11.38

Remoção/reposição dos ralos de
aspiração do óleo

Remoção das bielas

•
•

Posicionar a árvore de manivelas em uma torno
com garras de segurança.
Desmontar as bielas.

e Atenção:

Não trocar as bielas.

Controle das bielas

•
a

Controlar as medidas das bielas.
.......................................... Ver Dados Técnicos

e
Atenção:
Bielas sinterizadas não devem ser endireitadas –
Perigo de quebra!
S110060

X
e Atenção:

Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm

Controlar se a guarnição O-Ring está montada e
não está danificada.

Substituição do visor do óleo

•
•

Com uma chave de fenda grande, furar o vidro
de plástico e levantar o visor do óleo.
Lubrificar com óleo de motor o visor novo na superfície de retenção e encaixá-lo com o percussor, N° BMW 00 5 550.

Remoção/reposição do termostato
do óleo
1

3

2

S110070

•
•
•
•

Soltar a tubulação do radiador do óleo do quadro do revestimento.
Desaparafusar a junção da tubulação do radiador de óleo do cárter do motor.
Remover a chapa de sustentação (1), o elemento
regulador (2) e a mola (3).
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm
11.39

RS110310

Medida das folgas dos mancais da
árvore de manivelas
Medida da folga radial dos mancais
• Medir os pinos dos mancais da árvore de manivelas com um micrômetro para exteriores a cruz
sob dois planos, A e B.
• Anotar os valores de medida no respectivo protocolo.
a .......................................... Ver Dados Técnicos

e Atenção:

O eixo do motor pode ser retificado somente no etapa 0; em seguida, deve ser temperado e acabado.
Identificação das etapas de retificação através de
uma listra colorida no braço da manivela dianteira.
a ................................ Ver Dados Técnicos
Se é necessário substituir os bronzes, respeitar a
marcação colorida nos pinos da manivela e nos rolamentos da biela.

11.40

1

RS110320

Montagem dos mancais da árvore de manivelas
• Preparar o pino com o patim tensor/patim corrediço (1) para a centragem.
• Parafusar bem os parafusos M 8 e M 10.

X

Torque de aperto/sequência de aperto:
1. Parafuso M 10 (lubrificado)
com pré-aperto .... 25 Nm
Ângulo de aperto ...... 90°
2. Parafuso M 8 (lubrificado) ......................... 22 Nm

•
•
a

Medição da folga axial dos mancais
• Inserir a árvore de manivelas no cárter do motor.
• Preparar o pino com o patim tensor/patim corrediço (1) para a centragem.
• Apertar bem os parafusos do cárter.

00 2 500

Medir os rolamentos do eixo do motor dianteiro/
traseiro em direção de carga.
Anotar os valores da medida no protocolo respectivo e determinar as folgas dos rolamentos
da árvore de manivelas.
.......................................... Ver Dados Técnicos

00 2 510
RS110910

•
•
a

Parafusar o dispositivo de medição,
N° BMW 00 2 500, com calibre,
N° BMW 00 2 510, no furo roscado da chapa de
base do alternador.
Mover o eixo do motor axialmente para frente e
para trás; ler a folga no calibre.
.......................................... Ver Dados Técnicos

11.41

RS110340

Medição da folga dos rolamentos das
bielas

•

Medir o pino da manivela da árvore de manivelas
com um micrômetro para exteriores defasado de
90o.

11 2 210
RS110360

•
•
RS110350

•
•

Preparar os bronzes e montar as bielas.
Com o indicador do ângulo de aperto,
N° BMW 11 2 210, apertar bem o parafuso da
biela.

X

Torque de aperto:
Parafusos das bielas lubrificados
Torque de união ........................................... 20 Nm
Ângulo de aperto............................................... 80°

11.42

a

Medir os rolamentos das bielas com um medidor
de diâmetros para interiores em sentido de pressão.
Anotar os valores de medida no protocolo e determinar as folgas dos rolamentos das bielas.
.......................................... Ver Dados Técnicos

Montagem do motor
Reposição das bielas

11 2 500

RS110370

•
•

Posicionar o eixo do motor em uma morsa com
tenazes de proteção.
Parafusar manualmente os parafusos da biela lubrificados e apertar bem com o indicador do ângulo de aperto, N° BMW 11 2 500.

e Atenção:

Lubrificar os rolamentos!
Não trocar as bielas e os bronzes.
Substituir sempre os parafusos das bielas.
Marcar a posição d montagem da biela com um pincel atômico.

X

Torque de aperto:
Parafusos das bielas (lubrificados)
Torque de união ........................................... 20 Nm
Ângulo de aperto............................................... 80°

11.43

u
2

1

3

S110080

Remontagem da árvore de manivelas

e Atenção:

Lubrificar os rolamentos!

Montagem do patim tensor e do patim
corrediço da corrente de distribuição

•
•

Assegurar a vedação do pino com o patim tensor e com o patim corrediço no lado do acoplamento (seta na figura) com 3-Bond 1209.
Parafusar o parafuso do rolamento (1) do patim
tensor da corrente, usando uma vedação nova.

X

Torque de aperto:
Parafuso do patim de guia da corrente......... 18 Nm

11.44

Montagem do eixo secundário/
corrente de distribuição

•

Montar o eixo secundário deixando o furo do
pino de registro do eixo secundário (2) alinhado
à superfície de separação do eixo do motor.

e
Atenção:
As correntes de distribuição (3) devem aderir por
acoplamento geométrico às rodas das correntes do
eixo de cames.

1

M6 x 50

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 25

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 35

M10 x 100
M6 x 35

M6 x 50

M6 x 50
M6 x 50

M6 x 50

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 35

M6 x 25

M6 x 25

M6 x 50

M6 x 50

M10 x 100

u

RS110920

Montagem do cárter do motor

•
•

Aplicar às superfícies limpas e sem graxa (seta
na figura) 3-Bond 1209.
Fixar a corrente de distribuição com uma fita de
borracha (1) ao patim tensor e ao patim corrediço.

11.45

M8 x 35

M8 x 35

M8 x 80

M8 x 80

M10 x 100

M10 x 100

RS110391

•

Parafusar as partes do bloco do motor.

X

Torque de aperto/sequência de aperto:
1. Parafuso M 10 (lubrificado)
com pré-aperto ..... 25 Nm
Ângulo de aperto ....... 90°
2. Parafuso M 8 (lubrificado) ......................... 22 Nm
3. Parafuso M 6.............................................. 9 Nm

11.46

11 5 702

11 5 703

11 5 703

11 5 703

11 5 702

11 5 703

11 5 703

11 5 701

00 5 500

11 5 662
11 5 661

11 5 662

00 5 500

11 5 661

11 5 661
00 5 500

11.47

Montagem dos retentores do óleo
radiais da árvore de manivelas
Montagem dos retentores do óleo radiais no
lado da árvore de manivelas
• Moldar cuidadosamente, a mão, a plaqueta de
retenção do retentor do óleo radial (1).
• Lubrificar o retentor do óleo radial na área da superfície de retenção e de deslize.
• Enfiar o retentor do óleo com o lado fechado virado em direção à embreagem acima da bucha,
N° BMW 11 5 702, e a bucha,
N° BMW 11 5 703, (2).
• Retirar a bucha (3).
• Enfiar a bucha junta ao retentor do óleo na árvore
de manivelas (4).
• Inserir o retentor do óleo com a ferramenta,
N° BMW 11 5 701, junto à bucha (5).
• Retirar a bucha (6).
Montagem do retentor do óleo radial no lado da
árvore de manivela
• Modelar cuidadosamente, a mão, a plaqueta de
retenção do retentor do óleo radial (7).
• Lubrificar o retentor do óleo radial na área da superfície de retenção e deslize.
• Enfiar o retentor do óleo com o lado fechado virado em direção à embreagem acima da bucha,
N° BMW 11 5 662, e no percussor,
N° BMW 11 5 661, com o punho. Colocar a ferramenta, N° BMW 00 5 500, (8).
• Remover a bucha (9).
• Inserir o retentor do óleo com o percussor (10).

11.48

2

1

11 5 640
S210010

Remontagem do cárter da
embreagem

e
Atenção:
Para o cárter e a cobertura utilizar sempre parafusos
novos.

•
•
•

Montar o cárter da embreagem com a
marcação (1) virada em direção à marcação (2)
do eixo dos motores.
Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Parafusar provisoriamente todos os parafusos e
apertar bem.

X

Torque de aperto:
Cárter da embreagem no eixo do motor
(roscas dos parafusos lubrificadas) .............. 40 Nm
Ângulo de aperto............................................... 32°

11.49

2

1

3
M6 x 45

4
5
6

7

M6 x 50

M6 x 45
M6 x 50

Montagem da bomba de óleo

e Atenção:

Lubrificar as superfícies de deslize!

•
•

Colocar o rotor externo (1) da bomba de óleo na
carcaça da bomba.
Colocar a carcaça da bomba de óleo junto à tubulação do óleo de refrigeracão (2).

e
Atenção:
Utilizar somente guarnição O-Ring (3) em perfeitas
condições.

•
•

Colocar a lingueta (4), o rotor externo (5) e o rotor
interno (6) da bomba do óleo de refrigeracão.
Parafusar a cobertura da carcaça da bomba do
óleo (7).

e Atenção:

Considerar os diversos comprimentos dos parafusos.

X
Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm
Válvula limitadora da pressão ....................... 42 Nm
Interruptor de pressão de óleo ..................... 30 Nm

11.50

M6 x 45

RS110411

11 5 640
5
4

1

3
6
2
S110030

Reposição do comando do eixo
secundário

•

Colocar a marcação do eixo do motor considerando a marcação do eixo secundário.

e
Atenção:
Executar o ajuste, como indicado.
b ........................................... Ver Dados Técnicos

•
•

Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Montar o pinhão da corrente (1).

•

Apertar bem a tubulação do óleo de
refrigeracão (6).

e Atenção:

Utilizar um anel de vedação novo.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 6................................................ 10 Nm
Parafuso oco da tubulação do óleo
de refrigeração com válvula de
ventilação do óleo ........................................ 25 Nm

X

Torque de aperto:
Parafuso M 6................................................ 10 Nm

•

Montar a corrente do eixo de entrada com o
pinhão (2).

X

Torque de aperto:
Parafuso de fixação do pinhão ..................... 70 Nm

•
•
•

Montar/assegurar o patim de guia da
corrente (3).
Montar/assegurar o patim tensor da corrente (4).
Montar a caixa do tensor da corrente (5) junto ao
pistão e à mola.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm

11.51

X

RS110430

Reposição dos pistões

•
•

Girar para cima o corte do anel raspador de óleo
(seta).
Montar o corte no segmento defasado em 120°.

Para a produção X = montagem no sentido do lado
descarregado.

e Atenção:

Prestar atenção na perfeita colocação dos anéis de
segurança no pino!
Lubrificar as superfícies de deslize!
Usar em um motor somente pistões de uma classe
de peso.

Identificação: ..............................................+ ou —
a .......................................... Ver Dados Técnicos

e Atenção:

Montar somente em pares os pistões e os cilindros.
Não trocar os pistões e os pinos!

Identificação do tamanho dos pistões:
Corpo do pistão A, B, AB (a escolher, para o cilindro
A ou B), e cilindros A, B.

11.52

11 2 900

u

1

RS110420

Reposição dos cilindros

•
•
•
•
•
•
•

Aplicar à superfície de vedação da base do cilindro, limpa e sem graxa (seta na figura)
3-Bond 1209.
Lubrificar a superfície de vedação dos cilindros.
Com a fita tensora, N° BMW 11 2 900, unir os
segmentos.
Montar os cilindros, e, ao mesmo tempo, conduzir a corrente de distribuição, o patim tensor e o
patim de guia através do vão das correntes.
Apertar bem os cilindros.
Parafusar o parafuso do rolamento do patim de
guia da corrente (1) usando uma vedação nova.
Inserir o pinhão da corrente.

X

Torque de aperto/sequência de aperto:
1. Parafuso M 8............................................ 20 Nm
2. Parafuso M 6.............................................. 9 Nm
3. Parafuso do rolamento do patim de guia
da corrente ................................................ 18 Nm

11.53

2

M6 x 60

M6 x 30

M6 x 30

1
M6 x 30

S110130

Reposição do cabeçote dos cilindros

•

•
•

•

•
•

Montar a vedação do cabeçote dos cilindros.
Enfiar o cabeçote dos cilindros/introduzir o pinhão do eixo de cames posicionado (1) junto à
corrente de distribuição no vão da corrente.
Montar o suporte de comando (2).
Apertar bem o cabeçote dos cilindros.

e Atenção:

Montar o colar (seta) da porca do cabeçote dos cilindros em direção ao cabeçote dos cilindros.

X

Torque de aperto/sequência de aperto:
1. Apertar as porcas do cabeçote dos cilindros
(lubrificados) operando em cruz
1.1 Apertar todas as porcas ......................... 20 Nm
1.2 Apertar todas as porcas com ângulo de
aperto ......................................................... 90°
1.3 Apertar todas as porcas com ângulo de
aperto ......................................................... 90°
2. Parafuso M 10........................................ 40 Nm
3. Parafuso M 6............................................ 9 Nm

X
Torque de aperto:
Apertar novamente após 1000 km
Parafusar as porcas do cabeçote dos cilindros em
sequência cruzada
1. Soltar uma porca
2. Apertar a porca com pré-tensão ............. 20 Nm
3. Apertar a porca com ângulo de aperto...... 180°
4. Soltar/apertar parafuso M10 ................... 40 Nm

11.54

•

Aplicar a engrenagem eixo de cames seguindo
as indicações de ajuste.
Fixar a caixa da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Apertar bem a engrenagem do eixo de cames.

X

Torque de aperto:
Aperto da engrenagem do eixo de cames.... 65 Nm

•
•
•
•
•

Conduzir a engrenagem eixo de cames, lado esquerdo, com o pino no eixo de cames e levar o
cilindro esquerdo ao PMS ignição.
Aplicar a engrenagem eixo de cames seguindo
as indicações de ajuste.
Apertar bem a engrenagem eixo de cames.
Montar o dispositivo tensor da corrente.
Controlar a marcação das engrenagens eixo de
cames seguindo as prescrições de ajuste.

X

Torque de aperto:
Tensor da corrente....................................... 32 Nm

RS110980

Regulagem da folga das válvulas

•
•
•

Levar o pistão ao PMS ignição.
Medir a folga das válvulas com um calibre apalpador.
Corrigir/fixar a folga das válvulas com o parafuso
de ajuste.

Ajuste da folga das válvulas com o motor frio
(máx. 35 °C):
Lado admissão..........................................0,15 mm
Lado descarga escapamento ....................0,30 mm

X

Torque de aperto:
Contraporca ................................................... 8 Nm

•

Controlar novamente a folga das válvula; o calibre apalpador deve poder passar, com uma leve
resistência, entre a haste da válvula e o balanceiro.

11.55

Reposição do cabeçote dos cilindros
direito
Indicação de ajuste

e
Atenção:
Durante a montagem, começar sempre a partir do
cilindro direito.

S110120

Cilindro direito = no PMS ignição:
as marcações (setas) da roda da corrente/do eixo
secundário e do pinhão da corrente/árvore de manivelas devem estar frente a frente.

X
S110140

•

Fixar o PMS ignição com o dispositivo de freio,
N° BMW 11 2 650, através do furo na caixa da
embreagem e no cárter do motor.

L Indicação:

Com o motor montado, ajustar o PMS ignição com
o porta-calibre, N° BMW 00 2 650, e o calibre,
N° BMW 00 2 510.

Cilindro direito = no PMS ignição:
O pino de fixação (seta) da engrenagem do eixo de
cames direito deve estar virado para baixo.
A marcação (seta) e a ponta do dente no pinhão do
eixo de cames direito devem ser viradas, exatamente, em direção à marcação X no suporte de comando.

•

Controlar novamente o ajuste com o tensor da
corrente de distribuição.

11.56

Reposição do cabeçote dos cilindros
esquerdo
Indicação de ajuste

e
Atenção:
Durante a montagem, começar sempre a partir do
cilindro direito.

RS110962

Cilindro esquerdo = no PMS ignição: as marcações
(setas) da roda da corrente/do eixo secundário e do
pinhão da corrente/árvore de manivelas devem estar viradas para baixo

X
S110150

•

Fixar o PMS ignição com o dispositivo de freio,
N° BMW 11 2 650, através do furo na caixa da
embreagem e no cárter do motor.

L Indicação:

Com o motor montado, ajustar o PMS ignição com
o porta-calibre, N° BMW 00 2 650, e o calibre,
N° BMW 00 2 510.

Cilindro esquerdo = no PMS ignição:
O pino de fixação (seta) da engrenagem do eixo de
cames esquerdo deve estar virado para cima.
A marcação (seta) e a ponta do pinhão do eixo de
cames esquerdo devem estar viradas, exatamente,
em direção à marcação X do suporte de comando.

•

Controlar novamente o ajuste com o tensor da
corrente de distribuição.

11.57

RS110050

•

Montar a cobertura com guarnições O-Ring em
perfeitas condições.

X
Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm

RS110940

•

Montar a cobertura do cabeçote dos cilindros.

e Atenção:

Colocar as guarnições nos lugares corretos! As
guarnições e as superfícies não devem ter óleo ou
graxa.

X

Torque de aperto:
Parafuso da cobertura.................................... 9 Nm

RS110100

•

Se necessário, ajustar no mínimo a folga axial
operando no alojamento.

Folga axial do balanceiro:
min. ...........................................................0,05 mm
máx. ..........................................................0,40 mm

RS110440

•

Apertar bem o bocal de admissão.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 6.................................................. 9 Nm

11.58

5

11 5 640
11 5 680

1
2
3

u
4
S110090

Reposição da chapa de base do
alternador

•
•
•

Aplicar a bucha, N° BMW 11 5 680, na árvore de
manivelas.
Aplicar 3-Bond 1209 na superfície de vedação
(seta na figura), limpa e sem graxa.
Montar a chapa de base do alternador.

X

Torque de aperto:
Parafuso M 8 ............................................... 20 Nm
Parafuso M 6 ................................................. 9 Nm

Reposição do relé magnético/da polia

•
•
•
•

Montar a placa do relé magnético (1).
Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Fixar o rotor (2) do sensor de Hall com, por ex.,
cola rápida Loctite na polia Poly-V (3).
Montar a polia Poly-V.

e Atenção:

Montar a fixação do rotor do sensor de Hall (4) na ranhura/eixo do motor (5).

X

Torque de aperto:
Parafuso de fixação da polia ........................ 50 Nm

11.59

11 2 650

RS110461

Ajuste da ignição
• Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de fixação, N° BMW 11 2 650.
• Ligar o BMW MoDiTeC, com o cabo adaptador,
à placa do sensor de Hall.
• Executar o ajuste como foi executado o teste.
• Retirar a tampa PMS.

11.60

3
2

1
RS110480

Reposição do alternador

•

Repor o alternador.

Norma de ajuste da correia Poly-V:
Norma de colocação da correia Poly-V:

•
•

Parafusar levemente, a mão, a porca
sextavada (1) ao parafuso de ajuste (2) (sem ferramenta!)
Esticar o parafuso de ajuste (2) com uma chave
dinamométrica, apertar bem a porca de fixação
superior (3), liberar o parafuso de ajuste e apertar
bem os parafusos.

X

Torque de aperto:
Tensão da correia Poly-V
com parafuso de registro ............................... 8 Nm
Alternador trifásico na chapa de base
do alternador................................................ 20 Nm

RS110490

•

Montar a chapa dianteira.

11.61

Reposição do motor

•

11 4 650
RS110950

•
•

Montar o filtro do óleo com a chave especial,
N° BMW 11 4 650.
Parafusar o parafuso de evacuação do óleo utilizando uma vedação nova.

X
Torque de aperto:
Filtro do óleo (superfície de vedação
levemente lubrificada) .................................. 11 Nm
Parafuso de drenagem do óleo .................... 32 Nm

12 3 510

RS000010

•

Montar as velas com a chave especial,
N° BMW 12 3 510.

X

Torque de aperto:
Vela de ignição............................................. 20 Nm

11.62

A reposição deve ser feita na sequência contária
do desmonte.

12 Sistema elétrico do motor
12

Conteúdo
Dados Técnicos

Página
.............................................................................................................................3

Remoção/reposição da bobina de ignição e do cabo de ignição
Controle do valor de resistência da bobina de ignição

....................5

.................................................5

Remoção/reposição do alternador

....................................................................................6
Norma de ajuste da correia Poly-V: .....................................................................................................6

Desmontagem/montagem doalternador
Controle do alternador

.........................................................................7

.................................................................................................................7

Controle do contato de ligação à terra do indutor

..........................................................7

Desmontagem/montagem do alternador

........................................................................8
(Equipamento especial 50 A) ...............................................................................................................8

Controle do alternador

.................................................................................................................8

Controle do contato de ligação à terra do indutor
Remoção/reposição do motor de partida

......................................................................9

Desmontagem/montagem do motor de partida
Substituição das escovas

........................................................10

.........................................................................................................10

Controle do motor de partida

..................................................................................................10

Controle do relé do motor de partida

..................................................................................10

Remoção/reposição do relé eletromagnético
Ajuste da ignição

..........................................................8

...........................................................11

..........................................................................................................................12

12.1
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Dados Técnicos

R 1100 S

Motor de partida
Tipo

Volante magnético permanente com planetários

Relação de desmultiplicação da caixa

Planetário 5,5 : 1

Potência

kW 1,1

Alternador
Tipo

Alternador trifásico com regulador integrado totalmente eletrônico
Serie tipo Denso
Equipamento espacial tipo Bosch

Sistema de ignição

Correia Poly-V

Relação de desmultiplicação da caixa

1 : 1,5

Potência máxima

W/V 560/14 (eq. especial: 700/14)

Intensidade máxima de corrente a
4000 min-1
Corrente nominal a 1000

min-1

Número máx. de rotações

A 40 (eq. especial: 50)
A 10 (eq. especial: 18)
min-1 18000 (eq. especial: 20 000)

Vela de ignição
Bosch

FR 6 LDC

Distância entre eletrodos

mm 0,8

Limite de desgaste

mm 1,0

Rosca

métrica M 14 x 1,25

Ignição
Sistema de ignição

Motronic MA 2.4 (controle com diagrama característico)

Sistema de disparo da ignição

Dois dos relés eletromagnéticos comandados
pela árvore de manivela (transdutor de Hall)

Ponto de ignição

°KW 0° … + 43° antes do PMS

Afinação do ponto de ignição estática

°KW Ajuste no PMS

Bobina de ignição
Bobina de ignição de faísca dupla
Resistência: Primária

Marca Beru
Ω ~0,5

entre borne 15 e 1
Secundária

kΩ ~7,5 a frio

entre borne 4a e 4b

12.3

12.4

12 3 520
S120010

Remoção/reposição da bobina de
ignição e do cabo de ignição

•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o tanque de combustível.

Controle do valor de resistência da
bobina de ignição

•

Controlar com BMW MoDiTeC.

e
Atenção:
Desconectar a ignição! Desligar o cabo de ligação à
terra da bateria e isolá-lo!

•
•
•
•
•
•

Retirar a capa das velas com o extraidor,
N° BMW 12 3 520.
Desmontar o cabo de ignição.
Desmontar a bobina de ignição.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

L Indicação:

O desligamento da bateria provoca o cancelamento
de todos os dados registrados (por ex. defeitos,
ajustes) na memória da central Motronic.
A perda de ajustes pode prejudicar bevemente o
funcionamento do motor na partida seguinte.

12.5

3

4

2
1
5

RS110480

Remoção/reposição do alternador

•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o tanque de combustível.

e Atenção:

Desconectar a ignição! Desligar o cabo de ligação à
terra da bateria e isolá-lo!

•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar a central Motronic.
[ABS] Desconectar o modulador de pressão.
Desmontar a tampa dianteira do motor.
Afrouxar os cabos do alternador.
Afrouxar a fixação (1,2,3) do gerador.
Retirar os parafusos de fixação (4) e a porca (5).
Desmontar a correia Poly-V.
Desmontar o alternador.

e Atenção:

Não arranhar as peças, se necessário, protegê-las
com uma fita adesiva.

•
•
•

A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

12.6

L Indicação:

O desligamento da bateria provoca o cancelamento
de todos os dados registrados (por ex. defeitos,
ajustes) na memória da central Motronic.
A perda de ajustes pode prejudicar bevemente o
funcionamento do motor na partida seguinte.

Norma de ajuste da correia Poly-V:
Norma de montagem da correia Poly-V:
• Colocar a correia Poly-V, esticá-la e girar uma
vez o motor e afrouxar a correia.
Norma de tensão da correia Poly-V:
Afrouxar a fixação do alternador (1,2,3).
Apertar provisoriamente a porca sextavada (1)
do parafuso de ajuste (4) (sem ferramentas!).
• Estirar o parafuso de ajuste (4) com uma chave
dinamométrica, apertar até o fim a porca de fixação (3), afrouxar o parafuso de ajuste e apertar
até o fim os parafusos.

•
•

X

Torque de aperto:
Pré-carga da correia Poly-V ........................... 8 Nm
Alternador trifásico na chapa de base
do alternador................................................ 20 Nm

2

3
1

4

S120020

Desmontagem/montagem do
alternador

•
•
•
•
•

Afrouxar os parafusos de fixação (1) da cobertura.
Desaparafusar a porca (2) e retirar a bucha (3).
Desmontar a tampa.
Desmontar o regulador (4).
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

L Indicação:

A polia não deve ser retirada.

Controle do alternador

•

Controlar com BMW MoDiTeC.

Controle do contato de ligação à terra
do indutor

•

Controlar com BMW MoDiTeC.

12.7

1

2
3

RS120050

Desmontagem/montagem do
alternador
(Equipamento especial 50 A)

•
•
•
•
•

Afrouxar os parafusos de fixação (1) da
cobertura.
Desbloquear os fechos (2) e desmontar a
cobertura.
Desmontar o regulador (3).
Desmontar a polia Poly-V.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.

X

Torque de aperto:
Polia no alternador ....................................... 50 Nm

12.8

Controle do alternador

•

Controlar com BMW MoDiTeC.

Controle do contato de ligação à terra
do indutor

•

Controlar com BMW MoDiTeC.

2

3

1

S120030

Remoção/reposição do motor de
partida

e Atenção:

Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
Isolar o cabo de ligação à terra!

•
•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar a fixação (1) da cobertura do motor de
partida.
Desmontar a tampa.
Afrouxar o cabo (2).
Afrouxar a fixação (3) do motor de partida.
Desmontar o motor de partida.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

L
Indicação:
O desligamento da bateria provoca o cancelamento
de todos os dados registrados (por ex. defeitos,
ajustes) na memória da central Motronic.
A perda de ajustes pode prejudicar bevemente o
funcionamento do motor na partida seguinte.

X

Torque de aperto:
Motor de partida no motor ........................... 20 Nm
Cobertura do motor de partida na caixa
de câmbio ..................................................... 7 Nm

12.9

4

7
8

1
5
6

14

2
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3

11

9
13
15
12

RS120080

Desmontagem/montagem do motor
de partida

Controle do motor de partida

•
•
•
•

Controle do relé do motor de partida

•
•
•
•
•

Afrouxar o cabo (1).
Afrouxar os parafusos de fixação (2).
Remover o flange (3).
Remover o interruptor eletromagnético (4) depois de ter desaparafusado os parafusos de
fixação (5).
Desmontar a alavanca da desengate (6) e a
mola (7) do interruptor eletromagnético (8).
Com um pequeno golpe na bucha da engate,
empurrar para trás o casquilho e retirar o anel de
segurança (9).
Retirar a engrenagem do motor de partida (10)
do eixo.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Engraxar a rosca e o anel da engate.

Lubrificante:
................... por ex. óleo silicônico Bosch PZ 2 V 3

Substituição das escovas

•
•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar o cabo (1).
Remover a tampa (11).
Remover a retenção (12) das escovas.
Levantar as molas de retenção (13) das
escovas (14) e retirar as escovas.
Montar as escovas junto à chapa de retenção.
Enfiar o cabo curto (15) no pino roscado.
Montar a tampa (11).
Fixar o cabo (1).

12.10

•
•

Controlar com BMW MoDiTeC.

Controlar com BMW MoDiTeC.

1

4
2
5
3

7
S120040

Remoção/reposição do relé
eletromagnético

•

Fixar o rotor (5) do sensor de Hall com cola
na polia Poly-V (3).

Cola: ............................. por ex., cola rápida Loctite

•
•
•

Desmontar o banco.
Afrouxar a fixação do tanque de combustível.
Puxar para trás o tanque de combustível e segurá-lo na frente com um pedaço de madeira,
por ex.

e Atenção:

Não arranhar as peças, usar, por ex., um pano entre
o tanque de combustível e o quadro.

•
•
•

Desmontar a tampa dianteira do motor.
Afrouxar a fixação (1) do alternador.
Desmontar a correia Poly-V (2).

e
Atenção:
Montar a fixação do rotor do sensor de Hall na ranhura/eixo do motor (7).
Colocar cuidadosamente o cabo do relé eletromagnético. Esticar a correia Poly-V de acordo às normas de ajuste.

•
•

Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

e
Atenção:
Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
L Indicação:
Isolar o cabo de ligação à terra!

•
•
•
•

Desmontar o motor de partida.
Fixar o cárter da embreagem com o dispositivo
de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Desmontar a polia Poly-V (3) com a grelha do rotor do eixo do motor.
Desconectar o conector do relé magnético.

L Indicação:

Eventualmente, assinalar a posição de montagem
do relé magnético para a nova montagem.

•
•

O desligamento da bateria provoca o cancelamento
de todos os dados registrados (por ex. defeitos,
ajustes) na memória da central Motronic.
A perda de ajustes pode prejudicar bevemente o
funcionamento do motor na partida seguinte.

X

Torque de aperto:
Pré-carga da correia Poly-V ........................... 8 Nm
Alternador na chapa
de base do alternador .................................. 20 Nm
Polia no eixo do motor ................................. 50 Nm

Desmontar o relé magnético (4).
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.
12.11

Ajuste da ignição

00 2 650
00 2 510

S120050

•
•
•
•
•
•
•
•

Parafusar o porta-calibre, N° BMW 00 2 650, e o
calibre, N° BMW 00 2 510, na ranhura da vela direita ou esquerda.
Girar o motor até que o pistão não esteja no
PMS.
Posicionar a seta do calibre em zero.
Controlar o ajuste do calibre.
Girar o motor até que o pistão não esteja no
PMS.
A seta do calibre está em zero.
Ligar o BMW MoDiTeC com o cabo adaptador à
chapa do sensor de Hall.
Executar o ajuste como indicado para os tester.

12.12
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R 1100 S

Qualidade de combustível exigida

Super sem chumbo 95 ROZ

Carburação

Motronic MA 2.4

Ø interior do bocal da borboleta do acelerador

mm 45

Borboleta do acelerador em posição de descanso

5°

Filtro do ar

Filtro achatado de papel

13.3

13.4

S130010

Remoção/reposição do corpo do
filtro do ar
a

Operações preliminares ....................................
Ver grupo construtivo 23 (desmonte do câmbio)

13.5

6

4

2
3

5

1
S130020

Remoção/reposição do tubo da
borboleta

e Atenção:

Controlar se as vedações em anel O-Ring (5) no bocal da borboleta estão em perfeitas condições!

•

Colocar o dispositivo de segurança no potenciômetro da borboleta de pinos múltiplos (1) e retirar o conector.

L Indicação:

Retirar o potenciômetro da borboleta somente
quando deve ser substituído (é necessário um ajuste de base — ver instruções do diagnóstico da
Motronic).

•
•
•
•
•

Desaparafusar o fusível (2) e os parafusos (3).
Retirar o apoio (4) com os tubos do combustível.
Se necessário, remover o injetor.
Afrouxar as braçadeiras dos tubos.
Inserir o bocal de admissão no corpo do filtro de
ar e desmontar o bocal da barboleta.

13.6

•
•

Desencaixar o cabo do acelerador (6) do bocal
da borboleta da esquerda e da direita.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

Ajuste do aumento do número de giros, da rotação
em marcha lenta e do sincronismo
a ................................. Vide grupo construtivo 00

Remoção/reposição do
potenciômetro da borboleta

•

Colocar o dispositivo de segurança no potenciômetro da borboleta de pinos múltiplos (1) e retirar o conector.

L
Indicação:
Retirar o potenciômetro da borboleta somente

Remoção/reposição da central
Motronic

•

Desmontar o tanque de combustível.

e Atenção:

Desligar a ignição, desconectar a linha de ligação à
terra da bateria e isolá-la!

quando deve ser substituído (é necessário um ajuste de base — ver instruções do diagnóstico da
Motronic).

•
•
•

Desmontar o potenciômetro da borboleta.
Ajustar o potenciômetro da borboleta após a
montagem com BMW MoDiTeC.
Marcar os parafusos com verniz.

S130030

•
•
•
•
•
•
•

Desligar o conector do transdutor de Hall.
Desligar o conector da temperatura do óleo de
motor.
Desmontar a central Motronic.
Retirar a faixa dos pinos.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Rodar, uma ou duas vezes, com o motor desligado, a manopla do acelerador, para que a
Motronic possa detectar a posição das
mariposas.

L
Indicação:
Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) memorizados
na memória da central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor durante a partida seguinte.

13.7

13.8

16 Tanque e tubulação
16
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R 1100 S

Tanque de combustível
Capacidade do tanque

l 18

dos quais reserva de

l cerca de 5

Bomba do combustível
Tipo

Bomba de engrenagens

Marca

VDO

Tensão de regime

V 12

Pressão do combustível

bar 3±0,2

Capacidade de injeção

l/h 110

16.3

16.4

13 3 010

S160010

Remoção/reposição do tanque do
combustível

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o vão de admissão do ar.
Soltar o conector da bomba de combustível.
Desinserir a tubulação de evacuação do ar e de
excesso da junção.
Vedar, afrouxar e extrair as tubulações de entrada e de saída do combustível com o alicate para
mangueiras, N° BMW 13 3 010.
Desaparafusar os parafusos de fixação do tanque.
Levantar a parte traseira do tanque.
Puxar para trás o tanque do combustível e retirálo.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

X

Torque de aperto:
Tanque do combustível no quadro .............. 10 Nm

16.5

3

4

5

1
2
S160020

Remoção/reposição do filtro do
combustível, da bomba do
combustível e do indicador do nível
de combustível

e Atenção:

O combustível é facilmente inflamável e é prejudicial
à saúde.
Respeitar as normas de segurança em vigor!

•
•

Esvaziar o tanque do combustível.
Desmontar a unidade da bomba do
combustível (1) e afrouxar as mangueiras (2).

16.6

Remoção/reposição do filtro do
combustível

•

Afrouxar as braçadeiras dos tubos do filtro do
combustível (3).

e
Atenção:
Controlar o sentido do fluxo do combustível no filtro.
•
•

Remoção/reposição do filtro do combustível.
Fixar as braçadeiras dos tubos com o alicate,
N° BMW 13 1 500.

Remoção/reposição da bomba do
combustível, do indicador do nível de
combustível

Remoção/reposição do distribuidor
de combustível e do regulador de
pressão

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Afrouxar as ligações elétricas da bomba do combustível (4).
Afrouxar a braçadeira dos tubos da bomba do
combustível.
Desmontar a bomba do combustível.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Fixar bem as braçadeiras dos tubos com o alicate, N° BMW 13 1 500.

Desmontar o tanque de combustível.
Desmontar a bateria.
[ABS] Desmontar a unidade ABS.
Desmontar o suporte da bateria.

e
Atenção:
Utilizar vedações O-Ring (5) em perfeitas condições.
Após a montagem, controlar a vedação da unidade
da bomba de combustível.

Controle da pressão da bomba do combustível

1

•
•
•
•
•
16 1 500
C160030

•
•

Ligar o manômetro de teste, N° BMW 16 1 500,
no lado da pressão; se necessário, fixá-lo com a
abraçadeira dos cabos.
Girar o motor a baixa rotação.

S160040

Desmontar o distribuidor do combustível com o
regulador de pressão (1) a partir do alojamento.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
[ABS] Evacuar o ar do sistema dos freios.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa descobrir a posição
da borboleta.

L
Indicação:
Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados, (por ex., defeitos, ajustes) da memória
da central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor na partida seguinte.

Pressão do combustível:
Valor nominal ...........................................3±0,2 bar

L
Indicação:
Em caso de pressão do combustível baixa, controlar o filtro do combustível, o regulador de pressão e
a tubulação.

16.7

16.8

18 Sistema de escapamento
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11 7 020

1

S180010

Remoção/reposição do sistema de
escapamento
Remoção/reposição da marmita

•
•

Afrouxar o tanque do combustível e retirá-lo para
trás.
Afrouxar o conector da sonda Lambda e soltar
os cabos.

e
Atenção:
Não utilzar a sonda Lambda com tração.
•
•
•
•
•
•

Desmontar a chapa de apoio da iluminação da
placa.
Desligar os cabos.
Desmontar o suporte da placa.
Desaparafusar a porca da trava da braçadeira do
tubo e dobrá-la.
Afrouxar a braçadeira do silenciador no pré-silenciador.
Desmonte do silenciador final.

L Indicação:

Desmontar o silenciador, batendo com cuidado,
com um martelo de plástico e empurrando, simultaneamente, para trás/para baixo.

•
•
•
•
•
•

Desaparafusar o bocal do pré-silenciador.
Desaparafusar o suporte do pré-silenciador.
Retirar o pré-silenciador do suporte direito/esquerdo.
Desmontar a sonda Lambda (1).
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Apertar bem a sonda Lambda com a bucha es-

pecial, N° BMW 11 7 020.

e Atenção:

Após uma volta na estrada, ler o conteúdo da memória de falhas da Motronic!
Controlar a posição dos cabos da sonda lambda!
Utilizar novas vedações!

X

Torque de aperto:
Braçadeira no silenciador
(lubrificar a superfície de contacto da
braçadeira com Never Seeze) ...................... 55 Nm
Sonda lambda
(lubrificar a rosca com Never Seeze) ............ 45 Nm

Remoção/reposição do coletor de
escapamento

•
•
•
•

Desaparafusar a ligação do bocal no pré-silenciador.
Desaparafusar a ligação do bocal no cabeçote
dos cilindros.
Afrouxar a ligação em tubo do bocal.
Desmontar o coletor.

X
Torque de aperto:
Coletor de escapamento no cabeçote dos
cilindros ....................................................... 21 Nm
Braçadeira no tubo de ligação
(lubrificar a superfície de contacto da
braçadeira com Never Seeze) ...................... 45 Nm
Coletor dos gases de escapamento no
pré-silenciador ............................................. 12 Nm
18.3

18.4

21 Embreagem
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Tipo de embreagem

Embreagem de disco único a seco com mola de
prato engrenada

Comando

Hidráulico através dos cilindros mestre e servo

Ø do pistão do cilindro mestre

mm 13

Ø do pistão do cilindro servo

mm 24

Fluido da embreagem
Ø do disco

Fluido dos feios DOT 4
mm 165

Medida de desgaste

mm 4,8
(Com as pontas de medição do calibre corrediço,
comprimidas manualmente, medir os rebites do
disco da embreagem)

21.3

21.4

2

1

11 5 640

S210010

Remoção/reposição da embreagem
Remoção da embreagem
a

•
•

Operações preliminares ....................................
ver grupo construtivo 23 (desmonte do câmbio)
Bloquear o cárter da embreagem com o dispositivo de bloqueio, N° BMW 11 5 640.
Retirar a embreagem.

Reposição da embreagem

•
•

Montar a fixação do cáter da embreagem (1) na
direção da fixação da árvore de manivelas (2).
Bloquear o cárter da embreagem com o dispositivo de bloqueio, N° BMW 11 5 640.

e Atenção:

Utilizar sempre parafusos novos para o cárter e a
tampa.

•

Parafusar, provisoriamente, todos os parafusos
e apertar bem.

X

e Atenção:
Defasar em 120° as marcações coloridas no cárter
da embreagem, no dispositivo de pressão do disco
e na tampa do cárter.

•
•
•

Fixar a embreagem com os parafusos de
fixação.
Centrar o disco da embreagem com a trava de
centragem, N° BMW 21 2 673.
Apertar os parafusos de fixação, de maneira
cruzada.

Pontos de lubrificação:
Dentes do disco da embreagem e do redutor do
eixo de entrada.
Superfície de apoio da mola de disco no cárter da
embreagem.
Superfície de apoio da mola de disco no prato de
pressão.
............................................... Pasta Optimoly MP3

X

Torque de aperto:
Cobertura do volante do motor .................... 12 Nm

Torque de aperto:
Cárter da embreagem na árvore de manivelas
(rosca de parafuso ligeiramente lubrificada)
Pré-tensão ................................................... 40 Nm
Ângulo de aperto............................................... 32°

•

Colocar a embreagem.

21.5

S210020

Remoção/reposição da tubulação
da embreagem

Remoção/reposição do cilindro
receptor da embreagem

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Desmontar o tanque de combustível.
Desaparafusar a pinça do freio traseiro.
Desmontar a roda traseira.
Retirar a parte superior do amortecedor e empurrá-la para trás.
Esvaziar o sistema da embreagem.

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•

Soltar a linha do cilindro de transmissão.
Soltar as linhas do cilindro receptor da embreagem, utilizando, por exemplo, uma chave de fenda Allen angular.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Encher o circuito da embreagem.

L Indicação:

•

Montar na moto o cavalete, N° BMW 00 1 520.
Desaparafusar a pinça do freio traseiro.
Desmontar a roda traseira.
Desaparafusar o bocal do pré-silenciador.
Soltar a parte supeior do amortecedor e empurrá-la para trás.
Soltar o quadro posterior de alumínio e empurrálo para trás cerca de 5 mm.

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•

Afrouxar o cilindro receptor da embreagem e
puxá-lo para trás com a tubulação.
Soltar a linha do cilindro receptor da embreagem.
Desmontar o cilindro receptor da embreagem.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Encher o circuito da embreagem.

Durante a montagem, utilizar anéis de vedação
novos.

•

X

Durante a montagem, utilizar anéis de vedação
novos.

Torque de aperto:
Cabo da embreagem na caixa de comandos
manuais ....................................................... 18 Nm

L Indicação:
X

Torque de aperto:
Cilindro receptor no câmbio ........................... 9 Nm

21.6

Enchimento/evacuação do ar da
tubulação da embreagem

•

Encher com fluido dos freios.

1

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com

3

componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

L Indicação:

A descrição é válida para aparelhos de enchimento
e evacuação do ar dos freios com aspiração do fluido dos freios com vácuo na tubulação de evacuação.
Em caso de uso de aparelhos diferentes, seguir as
instruções do fabricante.

•
•

Com a ajuda do cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560, apoiar a moto e girar o guidão
para a direita até o fim do curso.
Retirar a tampa do alojamento com a membrana
de borracha.

2

•
•
•
•
•
•
•

S000251

Puxar para trás a mangueira protetora (1).
Enrolar com um pano o bocal de enchimento.
Desapertar o perno roscado sextavado interno
(2) do bocal de enchimento.
Conectar o aparelho para a evacuação de ar dos
freios com o parafuso de evacuação (3).
Parafusar o parafuso de evacuação de ar até o
final no bocal de enchimento (válvula no bocal
fechada).
Abrir meia volta o parafuso de evacuação de ar
(válvula aberta).
Aspirar o fluido dos freios enquanto não sair
claro e sem bolhas.

e
Atenção:
Durante a operação de evacuação, o nível do fluido
dos freios não deve descer abaixo da borda inferior
do anel, ou se aspira ar para o circuito da embreagem. Neste caso, será necessário repetir a operação de evacuação do ar.
S000051

e Atenção:

•
•
•

Soltar o parafuso de evacuação de ar.
Remover o aparelho para a evacuação de ar dos
freios do parafuso de evacuação.
Parafusar o pino roscado sextavado interno (2)
no bocal de enchimento e apertá-lo.

Se a guarnição de embreagem não está desgastada, o nível do fluido (seta) deve coincidir com a borda inferior da marcação e não descer abaixo deste
nível.

e Atenção:

L Indicação:

•
•

Em caso de desgaste do disco de embreagem, o nível do fluido no interior do tanque aumenta.

Se o pino não estiver parafusado no bocal de enchimento, não mover a moto!

•

Corrigir o nível do fluido.
Colocar a tampa do alojamento com a membrana de borracha.
Parafusar cuidadosamente a tampa do alojamento.

X

Torque de aperto:
Pino roscado no bocal de enchimento ......... 10 Nm
Combustíveis e lubrificantes
Líquido dos freios..........................................DOT 4

21.7

21.8
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R 1100 S

Tipo de câmbio

Câmbio de 6 machas com acoplamento de garras e amorteceder de solavancos integrado para
todas as marchas

Tipo de engates

através de pedal e carrete com anti-bloqueio de
caixa

Relação de desmultiplicação da caixa
1ª marcha

3,863

2ª marcha

3,022

3ª marcha

2,393

4ª marcha

1,961

5ª marcha

1,700

6ª marcha

1,511

Tipo de óleo utilizável durante todo o ano

Óleo de câmbio de marca SAE 90 API GL 5

Abastecimento

l ca. 0,8 (até a base do parafuso de enchimento)

Folga axial do segmento de mola no eixo de
entrada

mm 0,4...0,6

Folga axial da 1ª marcha do eixo de saída

mm 0,1...0,33

Folga axial da 2ª marcha do eixo de saída

mm 0,1...0,33

Folga axial da 3ª/4ª marcha (folga do conjunto) do eixo de saída

mm 0,1...0,67

Folga axial do eixo do câmbio

mm 0,1...0,3

Cota do carrete

mm 111,80...111,90

23.3

23.4

Remoção/reposição do câmbio

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•
•
S230030

Torque de aperto:
Pedal do câmbio .......................................... 21 Nm

Remoção do câmbio

•
•
•
•
•
•
•
•

Desaparafrusar a pinça do freio traseiro.
[ABS] Desmontar o sensor traseiro.
Desmontar o transdutor de indução da tração
traseira.
A parte traseira da moto é mais pesada, portanto, ligar a parte dianteira à ponte com uma correia.
Desmontar a roda traseira.
Remover a fita panduit do fole da forquilha oscilante da tração traseira.
Os pinos da forquilha são fixados com Loctite,
aquecer, no máximo, 120 °C.
Desaparafusar a porca do rolamento móvel da
forquilha.
Afrouxar os moentes de mancais móveis.
Afrouxar os moentes de mancais rígidos.
Afrouxar o parafuso da tração traseira.
Desaparafusar os moentes de mancais rígidos e
móveis/desmontar a tração traseira.
Desaparafusar o parafuso do amortecedor.
[ABS] Soltar o conector do modulador de pressão.
[ABS] Soltar a tubulação dos freios do modulador de pressão.

00 1 520

S110010

•
•
•
•
•
•

Apoiar a moto no cavalete, N° BMW 00 1 520.
Desmontar o banco.
Desmontar o revestimento lateral esquerdo.
Desmontar o revestimento lateral direito.
Desmontar a mangueira de ar de admissão.
Afrouxar o tanque de combustível.

S340071

•

[ABS] Retirar a tampa e desaparafusar os tubos.

e
Atenção:
e Atenção:
O combustível é facilmente inflamável, e é prejudici- Respeitar completamente as instruções das
al à saúde. Respeitar as normas de segurança em
vigor!

reparações.
aGrupo construtivo 34/Remoção da unidade ABS

•

•

•
•
•

Vedar, desaparafusar e retirar a tubulação de
entrada e saída do combustível com o alicate
para mangueiras, N° BMW 13 3 010.
Retirar o conector da unidade da bomba de
combustível.
Retirar o tanque de combustível.
Desmontar a bateria.

e Atenção:

Desligar, primeiro, o pólo negativo e, depois, o pólo
positivo.

•

[ABS] Esvaziar o sistema de freios.

•
•
•
•
•
•
•

[ABS] Desaparafusar e desmontar o modulador
de pressão.
Retirar o revestimento traseiro direito.
Soltar o conector dos cabos traseiro.
[ABS] Soltar o conector do sensor.
Soltar o conector do interruptor das luzes de
freio.
Soltar o conector do transdutor de indução do
taquímetro.
Desaparafusar o sistema de apoio dos pés direito.
[ABS] Desmontar a tubulação dos freios traseiros.

23.5

•
•
•
•
•

Desaparafusar os tirantes do câmbio do cabeçote esférico.
Soltar o conector da sonda Lambda.
Desaparafusar o silenciador final do pré-silenciador.
Desmontar a sonda lambda.
Desaparafusar o quadro principal e levantá-lo
com o guindaste, N° BMW 46 5 640.

•
•
•

A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic descubra a posição da borboleta.

L Indicação:

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor na partida seguinte.

S330170

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirar o eixo articulado, utilizando uma chave
de fenda.
Soltar o conector do indicador da temperatura
do ar do corpo do filtro do ar.
Desaparafusar as braçadeiras dos tubos dos bocais de admissão.
Colocar os bocais de admissão no corpo do filtro do ar.
Com um alicate, N° BMW 17 5 500, soltar as
braçadeiras do tubo de evacuação do ar do corpo do filtro do ar.
Desmontar o coletor do ar.
Desmontar a tampa do motor de partida.
Desmontar o motor de partida.
Soltar o conector do interruptor do câmbio.
Desaparafusar o cilindro receptor da embreagem e retirá-lo da caixa.
Soltar o suporte da bateria e retirá-lo, para cima,
a partir da fixação de borracha.
Soltar o distribuidor do combustível, com os bicos de injeção, e desmontá-lo.
Soltar o câmbio.

23 1 820

23 1 820

•

RS230010

Durante a remoção e a reposição, retirar o câmbio utilizando os pinos de guia,
N° BMW 23 1 820.

23.6

23 4 711

23 4 712
00 8 590

23 4 732
23 4 731
C230150

Substituição dos anéis retentores do
óleo na caixa de câmbio e na tampa
da caixa

L
Indicação:
Todos os anéis retentores do óleo, exceto aquele
do lado do eixo de entrada, podem ser substituídos
com o câmbio montado.
Em caso de desmonte total do câmbio, todos os
anéis retentores do óleo devem ser substituídos.
Antes de montar os anéis retentores do óleo, lubrificar levemente as plaquetas de vedação.

Substituição do anel retentor do óleo do eixo de
saída

e
Atenção:
Não desmontar o anel retentor do óleo do eixo de
saída utilizando instrumentos com ponta, para evitar
danos à rodela de plástico colocada atrás anel retentor do óleo do rolamento profundo!

•
•

Extrair o anel retentor do óleo com extrator,
N° BMW 00 8 590.
Colocar o novo anel de retenção, com as plaquetas de vedação viradas paradas para dentro,
com o bocal corrediço, N° BMW 23 4 732, e o
mandril de percussão, N° BMW 23 4 731.

Substituição do anel retentor do óleo do eixo de
entrada, no lado de entrada

•
•

Retirar o anel retentor do óleo com uma chave
de fenda.
Colocar o novo anel de retenção, com as plaquetas de vedação viradas para o interior, com o
bocal corrediço, N° BMW 23 4 712, e o mandril
de percussão, N° BMW 23 4 711.

23.7

23 4 721
23 4 722

00 8 582
00 8 581
00 8 583

23 4 750
23 4 612
23 4 740
C230160

Substituição do anel retentor do óleo do eixo de
entrada, no lado de saída

•
•
•

Colocar no anel retentor do óleo a ferramenta
especial, N° BMW 00 8 583.
Parafusar a barra de tração, N° BMW 00 8 581,
no ponto previsto e desmontar o anel retentor do
óleo usando o peso especial, N° BMW 00 8 582.
Colocar o novo anel de retenção, com as plaquetas de vedação viradas para dentro, com o
mandril guia, N° BMW 23 4 722, e o mandril de
percussão, N° BMW 23 4 721.

Substituição do anel retentor do óleo do carrete

•
•

Retirar o anel retentor do óleo com uma chave
de fenda.
Colocar o novo anel de retenção, com as plaquetas de vedação virados para dentro, com o
mandril de percussão, N° BMW 23 4 750.

Substituição do anel retentor do óleo do eixo de
câmbio

•
•

Retirar o anel retentor do óleo com uma chave
de fenda.
Colocar o novo anel de retenção, com as plaquetas de vedação viradas para dentro, com o
bocal corrediça, N° BMW 23 4 612, e o mandril
de percussão, N° BMW 23 4 740.

23.8

1
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5
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6
S230020

w

Desmonte do câmbio
Desmonte da caixa do câmbio

•
•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar o parafuso de enchimento do óleo/de
controle (2).
Afrouxar o parafuso de drenagem do óleo (7) e
descarregar o óleo do câmbio no reservatório de
recolhimento.
Retirar o dispositivo de evacuação (1).
Desligar o cabo (3) do interruptor da marcha
lenta (4).
Comprimir a mola (5) e retirar o interruptor da
marcha lenta (4).
Desmontar o pedal do câmbio (6).
Dobrar, cuidadosamente, os pinos de centralização (setas) da parte traseira do câmbio.
Afrouxar os parafusos (8) da caixa na tampa.

80 - 100

h

C230020

•

Apoiar o câmbio na tampa da caixa.

e Atenção:

Não danificar a tampa da caixa ou a verniz!

•
•

Aquecer os pontos de apoio na caixa de 80 °C a
100 °C.
Afrouxar a caixa batendo, levemente, com um
martelo de plástico.

23.9

1

10
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9
3
4
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7
S230040

Remoção do carrete

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirar os eixos (1) da forquilha.
Deslocar as forquilhas (3/8) em direção à borda
da tampa (setas).
Retirar o pino de parada (9).
Apertar a lâmina corrediça (5) contra a mola
(seta).
Deslocar a alavanca de parada (6) em direção ao
eixo de entrada (7), mantê-la firme e retirar o carrete (4) com pequenas rotações.
Retirar as articulações e as arruelas espaçadoras.
Afrouxar novamente a alavanca de parada (6).
Desmontar o eixo do câmbio (7) com a arruela
espaçadora.
Desmontar as forquilhas (3).
A forquilha (8) permanece no eixo
intermediário (10).

Desmontagem/montagem do eixo do
câmbio
1
2

3
6

5
KR230050

•
•
•
•

23.10

4

Retirar as molas de torção (5) e a alavanca de
parada (4) do eixo do câmbio (2).
Desmontar as molas de torção cilíndricas (1).
Desmontar a mola de compressão (6) e retirar,
junto, a lâmina corrediça (3).
A montagem deve ser feita na sequência inversa.

1

5

2
4

3

w

80 …100

h

S230050

Remoção dos eixos do câmbio

•
•
•
•

Desmontar a tubulação de evacuação do ar (3).
Aquecer os pontos de apoio na tampa do
câmbio de 80 °C a 100 °C.
Retirar o eixo de entrada (4), o eixo de saída (1)
e o eixo intermediário (5) junto à tampa.
Pegar a forquilha (2) do eixo intermediário.

Substituição dos rolamentos de esfera
profunda do eixo intermediário

00 7 500

KR230070

e
Atenção:
Em caso de substituição dos rolamentos de esfera
profunda, a cota deve ser ajustada novamente.

•
•
•
•

Retirar ambos os rolamentos de esfera profunda
com o extrator universal, N° BMW 00 7 500.
Encaixar os rolamentos de esfera profunda do
eixo intermediário da parte do eixo de saída.
Controlar/ajustar as cotas (a 23.17).
Colocar uma arruela espaçadora, da medida indicada, e encaixar o rolamento de esfera profunda no lado de entrada.

23.11

1
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KR230081

Desmontagem/montagem do eixo de
entrada

•
•

Desmontagem do eixo de entrada

•
•
•

00 7 500

9

KR230090

•
•
•

Prender o eixo de entrada com garras de segurança em um torno.
Com o extrator universal, N° BMW 00 7 500, e o
cabeçote de pressão (seta), retirar o rolamento
de esfera profunda (9) junto à arruela espaçadora (8).
Anotar a dimensão da arruela espaçadora (8).

23.12

Retirar o anel guia (7).
Comprimir o pacote das molas (4) e desmontar a
arruela segmentada (6).
Retirar a arruela de apoio (5), o pacote das
molas (4), a arruela anti-som (3), conjunto de
pressão (2) e a roda constante (1).
Retirar o eixo de entrada (10).
Com o extrator universal, N° BMW 00 7 500, e o
cabeçote de pessão (seta), retirar o rolamento
de esfera profunda (11).

1
2

3
4
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5
6
7
8
10

9

KR230081

Montagem do eixo de entrada
• Lubrificar levemente a superfície de apoio da
roda contínua (1) no eixo de entrada (10) e montar a roda constante.
• Lubrificar levemente os dentes internos do bloco
de encosto (2) e montar o bloco de encosto.
• Colocar a arruela anti-som (3) no bloco de encosto (2).
• Colocar na arruela anti-som (3), o pacote das
molas (4), o anel de segurança (seta) virados
para cima.
• Montar uma arruela de apoio (5) com a mesma
espessura daquela desmontada.
• Comprimir o pacote das molas (4) e introduzir na
ranhura a arruela segmentada (6).
• Montar o anel guia (7), com o colar virado para a
arruela segmentada (6).
• Controlar/ajustar as cotas (a 23.19).
• Colocar uma arruela espaçadora da medida (8)
indicada e encaixar o rolamento de esfera
profunda (9).
• Controlar a folga axial do pacote de molas (4).

L
Indicação:
Se a folga axial não estiver entre as tolerâncias, será
devido a desgaste ou erro de montagem.

Folga axial:
Pacote das molas no eixo ................0,4 … 0,6 mm

23.13
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KR230100

Desmontagem/montagem do eixo de
saída

•

Desmontagem do eixo de saída

•
•

e
Atenção:
Para não danificar os dentes dos rolamentos, alargar cuidadosamente a junta durante o desmontagem!

•
•
•
•
•

00 7 500

20

22

KR230110

•

Com o extrator universal, N° BMW 00 7 500,
retirar o rolamento profundo (22) junto à roda de
troca da 1a marcha (20).

23.14

Retirar a arruela espaçadora (21), a roda de troca
da 1a marcha (20), o rolamento (19) e a arruela
espaçadora (18).
Desmontar a roda corrediça (7).
Retirar o anel de segurança (8), a arruela de
apoio (9), a roda de troca da 3a marcha (10) e o
rolamento (11).
Desmontar a arruela de apoio (12), a roda de troca de 4a marcha (13), o rolamento (14) e a arruela de apoio (15).
Desmontar o anel de segurança (16) e a roda
corrediça da 5a marcha (17).
Girar o eixo de saída (6) e prendê-lo com garras
de segurança no torno.
Com o extraidor universal, N° BMW 00 7 500, retirar o rolamento profundo (1) junto à roda de troca da 2a marcha (4).
Retirar o nivelamento (2), os rolamentos (3), a
roda de troca da 2a marcha (4), e o centro do
pião (5).
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KR230120

•

Montagem do eixo de saída

e Atenção:

L Indicação:

A montagem começa a partir da roda de troca da
4a marcha.
Lubrificar levemente as superfícies de apoio antes
da montagem!

Para não danifica os dentes dos rolamentos, alargar
cuidadosamente a extremidade da junção durante a
montagem!

•
•
•

6

•
•
16

•
•
•

•
•
•

Colocar os rolamentos (14).

KR230130

•

Prender o eixo de saída com garras de segurança no torno, com os dentes virados para cima.
Colocar o anel de segurança (16/seta).
Colocar a arruela de apoio (15).

•

Colocar a roda de troca da 4a marcha (13), com
as cavidades viradas para o anel de
seguraça (16).
Colocar a arruela de apoio (12) e o
rolamento (11).
Colocar a roda de troca da 3a marcha (10), com
as cavidades viradas na direção oposta da roda
de troca da 4a marcha (13).
Montar a arruela de apoio (9) e o anel de
segurança (8).
Após a montagem, medir a folga axial da roda de
troca da 3a e da 4a marchas (a 23.16).
Colocar a roda corrediça da 5a marcha (7), com
as ranhuras da forquilha viradas para a roda de
troca da 3a marcha (10).
Colocar o centro do pião (18) e o rolamento (19).
Montar a roda de troca da 1a marcha (20), com
as cavidades viradas para a roda corrediça (7).
Colocar a arruela de espessura (21) e o rolamento profundo (22).
Após a montagem, controlar a folga axial da roda
de troca da 1a marcha (a 23.16).

23.15
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KR230140

•
•
•
•
•
•
•

Colocar o eixo de saída (6) no torno.
Colocar a roda corrediça da 6a marcha (17), com
a ranhura da forquilha virada para a roda de troca
da 2a marcha (3).
Colocar o centro do pião (5) e o rolamento (4).
Colocar a roda de troca da 2a marcha (3), com
as garras viradas para a roda corrediça da
6a marcha (17).
Controlar/regular as cotas (a 23.19).
Colocar uma arruela espaçadora da medida (2)
indicada e apertar o rolamento em esfera
profunda (1).
Controlar a folga axial da 2a marcha.

KR230150

Controle da folga axial

•
•

Fixar o calibre, N° BMW 00 2 510, ao porta-calibre.
Colocar o calibre na borda da roda de troca e
controlar a folga axial.

e Atenção:

Se a folga axial não entra nas tolerâncias previstas,
foi feito um erro de montagem ou estão desgastados os rolamentos, as arruelas de apoio ou espaçadora ou a roda de troca.
Verificar e substituir as peças em questão.

Folga axial:
Folga axial da 1a marcha .................0,1 … 0,33 mm
Folga axial da 2a marcha .................0,1 … 0,33 mm
Folga axial da 3a/4a marchas
(folga do conjunto) ..........................0,1 … 0,67 mm

23.16
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23 4 765
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23 4 761

1
Controle/ajuste das cotas dos eixos
do câmbio e do carrete
Controle/ajuste das cotas dos eixos
intermediários

e Atenção:

Para controlar e ajustar as cotas, é necessário medir a variação de zero, como descrito, e ajustar com
um nivelamento.
Antes de cada medição, mesmo se não for montado
qualquer eixo, é necessário controlar se os rolamentos profundos estão comprimidos no bloco.

•
•
•
•
•
•
•

3

2

Colocar o calibre, N° BMW 23 4 762, no furo de
fixação traseiro no suporte de medida,
N° BMW 23 4 761, e pré-carregá-lo em 0,2 mm.
Com o calibre, efetuar a compensação a zero na
cota «A» da medida zero, N° BMW 23 4 763.
Retirar os rolamentos de esfera profunda, no
lado de entrada, com o extrator universal,
N° BMW 00 7 500.
Retirar as arruelas espaçadoras.
Colocar o disco medidor, N° BMW 23 4 765, no
eixo intermediário.
Colocar os rolamentos profundos no disco
medidor.
Colocar o eixo intermediário no suporte de
medição.

KR230181

•

Com o calibre, medir a variação de zero da cota
«B» no anel interior do rolamento.
A variação de zero resulta da espessura de «C» da
arruela espaçadora (1).
• Colocar uma arruela (1) espaçadora pedida no
anel interno do rolamento e controlar a variação
de zero.
A=B+C

e
Atenção:
Não superar a variação máxima de zero.
•
•
•

Retirar o eixo intermediário da ferramenta de medição.
Retirar o arruela de espessura, os rolamentos
profundos e o disco medidor.
Colocar uma arruela (1) da espessura indicada,
no eixo intermediário e encaixar os rolamentos
profundos.

Cota de ajuste do eixo intermediário:
Variação máxima de zero .......... -0,05 … 0,00 mm
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Controle/ajuste das cotas dos eixos de saída

e Atenção:

Para controlar e ajustar as cotas, é necessário medir a variação de zero, como descrito, e ajustar com
um nivelamento.
Antes de cada medição, mesmo se não for montado
qualquer eixo, é necessário controlar se os rolamentos profundos estão comprimidos no bloco.

•
•
•
•
•
•
•

Colocar o calibre, N° BMW 23 4 762, no furo de
fixação traseiro do suporte de medição,
N° BMW 23 4 761, e pré-carregá-lo em 0,2 mm.
Com o calibre efetuar a compensação a zero na
cota «A» da medida de zero, N° BMW 23 4 763.
Com o extrator universal, N° BMW 00 7 500, extrair o rolamento de esferas profundas em frente
à saída.
Retirar a arruela espaçadora.
Colocar o disco medidor, N° BMW 23 4 766, no
eixo da saída.
Colocar os rolamentos profundos no disco medidor.
Colocar o eixo de saída no suporte de medição.

23.18

3

2

KR230300

•

Com o calibre, medir avariação de zero da cota
«B» no anel interno do rolamento.
A variação de zero resulta da espessura de «C» da
arruela espaçadora (1).
• Colocar uma arruela (1) espaçadora indicada no
anel interno do rolamento e controlar a variação
de zero.
A=B+C

e
Atenção:
Não superar a variação máxima de zero.
•
•

Retirar a arruela espaçadora, os rolamentos profundos e o disco medidor.
Colocar uma arruela (1) da espessura indicada
no eixo de saída e encaixar os rolamentos
profundos.

Cotas de medição do eixo de saída:
Variação máxima de zero .......... -0,05 … 0,00 mm
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Controle/ajuste das cotas dos eixos de entrada

e Atenção:

Para controlar e ajustar as cotas, é necessário medir a variação de zero, como descrito, e ajustar com
um nivelamento.
Antes de cada medição, mesmo se não for montado
qualquer eixo, é necessário controlar se os rolamentos profundos estão comprimidos no bloco.

•
•
•
•
•
•
•

3

2

Colocar o calibre, N° BMW 23 4 762, no furo de
fixação dianteiro no suporte de medição,
N° BMW 23 4 761, e pré-carregá-lo em 0,2 mm.
Com o calibre, efetuar a compensação em zero
na cota «A» da medida zero, N° BMW 23 4 763.
Retirar o rolamento de esfera profunda, no lado
saída, com o extrator universal,
N° BMW 00 7 500.
Retirar a arruela espaçadora.
Colocar o disco medidor, N° BMW 23 4 764, no
eixo de entrada.
Colocar os rolamentos profundos no disco medidor.
Colocar o eixo de entrada o adaptador,
N° BMW 23 4 767, no suporte de medição.

KR230290

•

Com o calibre, medir a variação de zero da cota
«B» no anel interno do rolamento.
A variação de zero resulta da espessura de «C» da
arruela espaçadora (1).
• Colocar uma arruela (1) espaçadora indicada no
anel interno do rolamento e controlar a variação
de zero.
A=B+C

e
Atenção:
Não superar a variação máxima de zero.
•
•
•

Retirar o eixo de entrada do dispositivo de
medição.
Retirar o adaptador, a arruela espaçadora, os rolamentos profundos e o disco medidor.
Colocar a arruela (1) da espessura indicada e encaixar os rolamentos profundos no eixo de entrada.

Cota de medição do eixo de entrada:
Máxima variação de zero .......... -0,05 … 0,00 mm

23.19

A

KR230190

Controle/ajuste das cotas do carrete
• Colocar a arruela espaçadora e as duas articulações no carrete.
• Medir as cotas «A» com o cursor.
• Se necessário, regular a cota «A» com um nivelamento (seta).
Cota:
Carrete .................................111,80 … 111,90 mm

23.20

Ajuste da distância do eixo do câmbio
C

e
Atenção:
Em caso de substituição da caixa ou do eixo do
câmbio completo, é necessário ajustar a distância
do eixo do câmbio.

KR230220

A

•
•

KR230200

•

Medir a cota «A» da bucha com flange até a superfície de separação da tampa.

Medir a cota «C» do colar do eixo do câmbio até
a parte traseira da bússola.
Calcular a folga axial como segue:

cota «A» + cota «B» = cota «D»
cota «D» - cota «C» = «E»
cota «E» - espessura da arruela = folga axial.
Folga axial:
Eixo do câmbio .................................0,1 … 0,3 mm

B

KR230210

•

Medir a cota «B» da bucha com flange até a superfície de separação da caixa.

23.21

23 4 712

w

80 … 100

h

S230060

Montagem do câmbio

•

Reposição do eixo de entrada, do eixo
de saída e do eixo intermediário

•

Orientar o eixo de entrada, o eixo de saída e o
eixo intermediário de modo que as rodas dentadas encaixem e a forquilha fique na posição da
figura.
Colocar a bucha, N° BMW 23 4 712, nos dentes
do eixo de entrada.

L Indicação:

Isto é necessário somente se o anel retentor do óleo
estiver montado.

1

•
•

Aquecer os pontos de apoio na tampa de 80 a
100 °C.
Introduzir, juntos, o eixo de entrada, o eixo de
saída e o eixo intermediário.

e
Atenção:
Controlar se os eixos do câmbio estão alojados
2

•

corretamente.
C230070

Introduzir a forquilha (1) no eixo intermediário (2).

23.22

•

Montar as forquilhas de engate da 1a/3a e da
2a/4a marchas.

3

3
4

11
5
6
7
8

10

9
S230040

Reposição do eixo do câmbio

Reposição do carrete

•
•
•
•
•
•
•

Colocar uma arruela da espessura indicada e um
centro do pião no lado de entrada do carrete (6)
e fixar com um pouco de graxa.
Mover a alavanca de parada (8) em direção do
eixo primário e montar o tambor seletor.
Girar a alavanca de bloqueio (8) no carrete (6) e
prendê-la junto à lâmina corrediça (7).
Enganchar as forquilhas (5, 10) nos guias.
Montar os eixos (3).
Montar o pino de bloqueio (11).
Colocar a arruela de encosto (4) no carrete.

1
2

•
•

C230060

Colocar uma arruela da espessura indicada na
caixa e montar o eixo do câmbio (1).
Colocar as molas de torção (2) na caixa.

23.23

23 4 732

1

23 4 612

R21230140

•
•

w

Reposição da caixa do câmbio
Montar os pinos de regulagem na tampa.
Montar a tubulação de evacuação do ar (1) na
tampa da caixa.

h

80 … 100

e
Atenção:
As superfícies de vedação não devem apresentar
graxa ou óleo!
A massa para superfícies endurece em 30 minutos;
aplicar e parafusar a caixa durante este período de
tempo!

•
•
•

Aplicar a vedação para superfícies Loctite 574
na superfície de separação da tampa.
Aplicar o bocal de escorrimento,
N° BMW 23 4 732, no eixo de saída.
Aplicar o bocal de escorrimento,
N° BMW 23 4 612, no eixo do câmbio.

23.24

C230020

•

Aquecer as sedes dos rolamentos na caixa,
de 80 a 100 °C e colocar a tampa na caixa.

1
8

2

3

4

5
6

7

S230020

•
•
•

Colocar os parafusos (8) e apertar bem, em cruz.
Montar o indicador da marcha lenta (4) e ligar os
cabos (3).
Montar o dispositivo de evacuação do ar (1).

e
Atenção:
Limpar de possíveis aparas o ímã na válvula de
escape (7)!

•
•

Montar os parafusos de escape do óleo (7).
Montar o parafuso de controle e de enchimento
do óleo (2) com uma nova vedação.
S230080

•

Montar o pedal do câmbio na posição correta.

L Indicação:

Na posição correta, a marcação no pedal do câmbio está alinhada àquela do eixo do câmbio.
Após a montagem do câmbio, efetuar uma prova de
funcionamento.

Torque de aperto:
Pedal da embreagem no eixo principal .......... 9 Nm

23.25

23.26

31 Forquilha da roda dianteira
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31.2

31

Dados Técnicos

R 1100 S

Sistema de guia da roda dianteira
Tipo

BMW-Telelever com suspensão independente

Forquilha telescópica
Incidência na roda anterior em posição
normal
Ângulo de virada máxima
Curso total da mola
Superfície da forquilha

mm 100
° 2x31
mm 110
em cromado duro

Ø exterior da forquilha

mm 35,0

Máximo batimento admissível da forquilha

mm 0,4

Óleo para a forquilha telescópica – marcas
autorizadas
Capacidade de enchimento por cada
longarina da forquilha

Óleo BMW para forquilha telescópica
l 0,17

Amortecedor telescópico
Tipo

Amortecedor telescópico com mola de pressão
helicoidal e amortecedores monotubo de pressão a gas:
Amortecimento regulável sem escalonamentos

31.3

31.4

1

31 5 600

S310010

Remoção/reposição da forquilha
telescópica
Remoção/reposição da forquilha
telescópica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montar na moto o cavalete, N° BMW 00 1 520.
Desmontar a roda dianteira.
Desmontar o pára-lama.
[ABS] Afrouxar o sensor.
Afrouxar a fixação da tubulação do freio.
Aquecer a fixação do braço longitudinal a
120 °C, no máximo, e afrouxá-la.
Separar a presa da forquilha do elemento triangular superior.
Retirar o anel de segurança (1) do elemento triangular superior.
Afrouxar o bloqueio do guidão.
Desaparafusar a ponte em forquilha.
Retirar, por baixo/desmontar a forquilha telescópica.

•

Desligar o conector de ligação da fechadura da
ignição.

•

Aquecer a junção no quadro a 120 °C, no máximo e desaparafusá-la com a bucha em tubo e o
hexágono, N° BMW 31 5 600.
Desmontar a ponte da forquilha.
Desmontar a fechadura de ignição/o bloqueador
do guidão.
.........................................Grupo construtivo 51
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Apertar bem a junção esférica com a bucha em
tubo e o hexágono côncavo, N° BMW 31 5 600.

•
•
a

•
•

e
Atenção:
Para evitar saída de graxa e sujeira, prestar atenção
à correta colocação da proteção da junção esférica.

•

[ABS] Controlar a distância dos sensores, se
necessário, ajustá-la.

ABS – Distância dos sensores: ..... 0,45...0,55 mm
31.5

X

Torque de aperto:
Parafusamento da ponte a forquilha no quadro
(utilizar porcas novas ou
limpar a rosca + Loctite 2701) .................... 130 Nm
Bloqueio do elemento triangular na forquilha
(sem óleo e sem graxa) ................................ 22 Nm
Parafusos da ponte com tubos corrediços
no braço longitudinal
(utilizar porcas novas ou
limpar a rosca + Loctite 2701..................... 130 Nm

Remoção/reposição da junção na ponte com
tubos corrediços

31 5 630

31 5 672
31 5 670
S310040

•
•

Colocar a ponte de tubos corrediços no dispositivo de retenção, N° BMW 31 5 670/672.
Desaparafusar/parafusar a junção com a bucha
em tubo, de abertura 46, N° BMW 31 5 630.

X

Torque de aperto:
Articulação esférica na ponte de tubo corrediço
(engraxar a rosca com Never Seeze).......... 230 Nm
Remoção/reposição da junção articulada no
elemento triangular

31 5 630

31 5 670
S310050

•
•

Colocar a ponte em forquilha no dispositivo de
retenção, N° BMW 31 5 670.
Desaparafusar/parafusar a junção articulada
com a bucha de tubo, de abertura 46,
N° BMW 31 5 630.

X

Torque de aperto:
Junção esférica no elemento triangular
(engraxar a rosca com Never Seeze).......... 230 Nm

31.6

1

2
3
4
5

S310020

Desmontagem/montagem da
forquilha telescópica
Desmontagem da forquilha
telescópica

•
•
•
•

Desaparafusar a ponte de tubos corrediça e
retirá-la dos tubos corrediços.
Afrouxar o parafuso de ventilação (1).
Retirar a forquilha/esvaziar o óleo.
Levantar a proteção contra poeira (2).

e
Atenção:
Não danificar o tubo corrediço.
•
•
•

Desmontar o anel de segurança (3).
Levantar o anel retentor do óleo (4).
Desmontar a arruela (5).

Montagem da forquilha telescópica

•

Encher com óleo.

Quantidade para cada forquilha .................. 0,17 l
Tipo de óleo para a forquilha telescópica:
.....................Óleo BMW para forquilha telescópica

L Indicação:

Durante a inspeção, não substituir o óleo, pois não
faz parte da manutenção.

•
•
•

•
•
•
•

Montar a forquilha.
Montar a arruela (5).
Enfiar o anel retentor do óleo, levemente lubrificado, até o curso máximo/tubo corrediço, fincálo com o mandril de percussão,
N° BMW 31 5 610, e a redução,
N° BMW 31 5 613, dando pequenos socos.
Colocar o anel de segurança e a proteção contra
poeira.
Montar o parafuso de ventilação (1).
Empurrar a ponte de tubos corrediços até o máximo do curso e apertá-la.
Ventilar a forquilha telescópica sem carregá-la.

X
Torque de aperto:
Ponte de tubos corrediça no tubo
(limpar a rosca + Loctite 243) ....................... 25 Nm

31.7

Medição da forquilha telescópica

e Atenção:

Após um acidente, deve-se controlar se a forquilha
telescópica não trincou-se ou foi danificada.

Controle da ponte de tubos corrediços/do
elemento triangular
• Controlar se a ponte de tubos corrediços/o elemento triangular estão planos.

e Atenção:

Se deformados, substituir a ponte de tubos corrediços/o elemento triangular.

Controle do desequilíbrio da forquilha

RS310060

•
•

Colocar a forquilha com as duas extremidades
no prisma.
Girar lentemente a forquilha e controlá-la com
um calibre.

e Atenção:

Tubos de nível dobrados não devem ser endireitados!

Desequilíbrio admitido: .............................0,4 mm
Controle do desquilíbrio da bainha
• Deve ser possível colocar na bainha a nova forquilha sem forçar.

31.8

2 4
5

6

31 5 600

7

1

3 8
2

S310030

Remoção/reposição do braço
longitudinal

•
•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar o amortecedor telescópico.
Aquecer a fixação da junção esférica (1) em correspondência ao braço longitudinal a 120 °C, no
máximo, e afrouxá-la.
Desmontar as tampas (2) do braço longitudinal.
Retirar a tampa roscado esquerdo (3).
Retirar o anel de segurança direito (4) e desmontar a tampa de segurança (5).
Desmontar o bocal de admissão esquerdo do
cabeçote dos cilindros.
Afrouxar o parafuso direito (6) e retirar o eixo (7)
pela esquerda.
Puxar para frente a forquilha telescópica e retirar, cuidadosamente, o braço longarina para
frente.

e Atenção:

Proteger as partes contra eventuais arranhões, com
fita adesiva, por exemplo.

•
•
•

X

Torque de aperto:

Braço longitudinal no motor à direita............ 73 Nm
Tampa roscada à esquerda
(engraxar levemente a rosca com
Never Seeze)................................................ 42 Nm
Junção esférica no braço longitudinal
(usar porcas novas ou
limpeza das roscas + Loctite 2701)............ 130 Nm
Amortecedor telescópico no braço
longitudinal................................................... 50 Nm

Desmontagem/montagem do braço
longitudinal

•

Retirar/colocar os rolamentos com um empurrão
apropriado.

e Atenção:

Montar sob prensa o rolamento, sempre através do
anel externo.

A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Antes da montagem, engraxar levemente o eixo.
Apertar bem a articulação esférica com a bucha
de tubos e o hexágono côncavo,
N° BMW 31 5 600, no braço longitudinal.

31.9

Remoção/reposição do
amortecedor telescópico

•
•
•
•
•
•
•

Soltar e retirar o tanque de combustível.
Retirar a buzina.
Girar para a esquerda a manopla de ajuste do
amortecedor até o fim do curso = direção SOFT.
Desaparafusar a manopla de ajuste do amortecedor.
Desaparafusar o amortecedor em cima e em
baixo e retirá-lo.
A montagem é feita na sequência contrária; antes, é necessário controlar se o ajuste do amortecedor está no mínimo = fim de curso esquerdo.
Para o ajuste base para somente o condutor, girar para a direita a manopla de ajuste do amortecedor até o fim do curso = direção HARD, e
então girar para a esquerda em seis pontos.

e
Atenção:
Proteger as partes contra arranhões, cobrindo com
uma fita adesiva, se necessário.

X

Torque de aperto:
Suspensão no quadro .................................. 43 Nm
Suspensão no braço longitudinal ................. 50 Nm

31.10

32 Guidão
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Dados Técnicos
Ângulo de virada máxima

R 1100 S
° 2 x 31

Ø tubo do guidão

mm 22

Largura além do espelho retrovisor

mm 880

32.3

32.4

4

6
2

3

5

1
S320010

Remoção/reposição dos comandos
no guidão esquerdo

•
•
•
•
•
•

Desaparafusar o parafuso de fixação (1) e retirar
o peso do guidão.
Desaparafusar os parafusos de fixação (2) do
guidão e retirar a manopla.
Afrouxar a parte inferior (3) da caixa de
comandos.
Soltar o interruptor da embreagem (4).
Soltar o interruptor combinado (5).
Esvaziar o sistema da embreagem.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar a tubulação da embreagem.
Afrouxar o parafuso de fixação (6) dos comandos
da embreagem e soltar os comandos.
Se necessário, soltar o conector dos instrumentos.
Se necessário, soltar o conector do interruptor
da embreagem.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Posicionar a fenda da fixação no ponto central
do guidão.
Encher/evacuar o ar do circuito da embreagem.

X

Torque de aperto:
Tubulação da embreagem nos comandos da
embreagem.................................................. 18 Nm

32.5

4

2

6

5

3

1
S320020

Remoção/reposição dos comandos
no guidão à direita

X

Torque de aperto:

Tubo flexível do freio nos comandos em
manopla do freio .......................................... 18 Nm

•
•
•
•
•
•
•
•

Desaparafusar o parafuso de fixação (1) e retirar
o peso do guidão.
Desmontar a cobertura (2) da manopla do acelerador.
Retirar o parafuso de ajuste do cabo de comando e soltar o cabo Bowden.
Soltar a manopla do acelerador.
Desmontar a parte inferior (3) dos comandos em
manopla do freio.
Soltar o interruptor das luzes de freio (4).
Soltar o interruptor combinado (5).
Esvaziar o sistema de freios.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar a tubulação do freio.
Afrouxar o parafuso de fixação (6) dos comandos
do freio e soltar os comandos.
Se necessário, soltar o conector dos instrumentos.
Se necessário, soltar o conector do interruptor
das luzes de freio.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Posicionar a fenda da fixação no ponto central
do guidão.
Encher/evacuar o ar do sistema de freios.

32.6

1

S320030

Remoção/reposição do guidão

•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar os comandos no guidão à esquerda/
à direita.
Afrouxar o aperto do elemento triangular na forquilha.
Afrouxar o bloqueio do guidão.
Desaparafusar os parafusos do guidão no elemento triangular.
Retirar o anel de segurança (1) da forquilha, parte superior.
Soltar por baixo a forquilha.
Desmontar o guidão.
A montagem deve ser efetuada em sequência inversa

e Atenção:

Prestar atenção à correta colocação da mangueira
do freio!

X

Torque de aperto:
Guidão na forquilha ...................................... 21 Nm
Guidão no elemento triangular
(limpar a rosca+Loctite 243) .......................... 9 Nm

32.7

A
B
A

B

S320040

Remoção/reposição do repartidor
dos cabos, do cabo Bowden para a
aceleração e o aumento da rotação
na partida

•
•
•
•
•
•
•

Afrouxar o tanque de combustível e puxá-lo para
trás.
Desmontar a cobertura dos cabos do comando
para o aumento da rotação na partida/soltar o
cabo de comando (A).
Desmontar a cobertura dos cabos do comando
do acelerador/soltar o cabo de comando (B).
Soltar os cabos de comando do bocal da borboleta da esquerda e da direita.
Apertar a mola de segurança e soltar o cabo de
comando.
Desaparafusar a fixação dos cabos de Bowden
(apertos de cabos).
Retirar o repartidor de cabos (seta).

32.8

Desmontagem do repartidor de
cabos
.

1

S320050

•
•
•
•
•

Desmontar os fusíveis dos cabos Bowden.
Desmontar o cabo Bowden para o aumento da
rotação na partida.
Desmontar o fusível (1) para a roda do repartidor
de cabos.
Desmontar os cabos Bowden.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

e Atenção:

Colocar os cabos Bowden sem dobrá-los.

•
a

Ajustar os cabos Bowden.
................................. Vide grupo construtivo 00

32.9

32.10
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33.1

33.2

33

Dados Técnicos

R 1100 S

Acionamento da roda traseira
Tipo de grupo cônico

Grupo cônico de dentes helicoidais do tipo
Klingelnberg-Palloid

Relação de desmultiplicação do cárter

2,75 : 1

Número de dentes 33 : 12
Folga lateral dos dentes

mm 0,07...0,16

Pré-tensão do rolamento cônico

mm 0,05...0,1

Tipo do óleo

Óleo para engrenagens hipoidal de marca
Hypoid, SAE 90 GL 5

Abastecimento

Novo abastecimento/troca do óleo
Até a borda inferior da ranhura da abertura de enchimento do óleo
l cerca de 0,25

Eixo de transmissão
Disposição

Eixo de transmissão duplo com duas partes, encapsulado no monobraço oscilante, com amortecedor de torção integrado, com testicárdine em
ambos os lados e elemento corrediço no centro.

Braço oscilante
Comprimento do braço oscilante

mm 355, comprimento do braço (incl. caixa diferencial traseira) 520

Suspensão da roda traseira
Amortecedor telescópico

Curso da mola

Amortecedor telescópico com tubo único
Pré-carregamento das molas ajustáveis hidraulicamente
Diminuição das fases de tração com ajuste contínuo
mm 130

33.3

33.4

1
2
6
4

3

5

S330011

Remoção, desmontagem, montagem e reposição da tração traseira

Remoção do pinhão de comando

Remoção da tração traseira

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posicionar a moto no cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
Evacuar o óleo.
Soltar a pinça do freio e fixá-la com uma braçadeira de cabos no quadro traseiro.
Desmontar o sensor (1) do taquímetro.
[ABS] Desmontar o sensor (2).
Desmontar a roda traseira.
Afrouxar a escora (3) da tração traseira.
Retirar a correia de fixação (4).
Os pinos da forquilha são fixados com Loctite,
aquecer, no máximo a 120 °C.
Afrouxar o moente de mancal móvel (5).
Afrouxar o moente de mancal rígido (6).
Afrouxar a escora da tração traseira.
Desaparafusar os moentes de mancais rígidos/
móveis.

L
Indicação:
Prestar atenção aos anéis internos dos rolamentos

S330020

•
•

Retirar a extremidade com as ranhuras.
Desmontar e, posteriormente, montar o anel de
segurança.

de agulhas.

•

Evacuar o ar da tração traseira do eixo articulado.

L
Indicação:
Antes de montar o acionamento da roda traseira
com óleo, não apoiá-la a um lado, pois corre-se o
risco da saída do óleo durante a marcha (efeito de
admisão).

33.5

2

33 1 720
1

h5

120

4

h

120

h

100

3

33 1 510
33 1 700

6
S330030

•

Apertar bem a tração traseira no dispositivo de
retenção, N° BMW 33 1 510/511.

•

Parafusar bem a alavanca de freio (1) no dispositivo de retenção.
Posicionar os bocais roscados (2) na tração traseira e apertar bem com os parafusos das rodas.
Aquecer a porca sextavada (3) no pinhão de comando a 100 °C e desaparafusar com bucha em
tubo (abertura da chave de 36) e redutor,
N° BMW 33 1 720.

•
•

L
Indicação:
Se necessário, usar o punho transversal com dois
tubos de extensão.

•
•
•
a

•
•

Soltar o anel de pressão do disco (4).
Aquecer o cárter a 120 °C, no máximo, e desaparafusar o anel roscado (5) com a chave,
N° BMW 33 1 700.
Para desmontar o pinhão de comando (6), desmontar a coroa dentada.
................ Ver Desmontagem da coroa dentada
Aquecer a sede do rolamento a 120 °C, no
máximo.
Pressionar cuidadosamente, para fora, o pinhão
de comando com um mandril de alumínio e
retirá-lo.

33.6

3
5

7
6

4

1

2

S330040

Desmontagem do pinhão de comando

•
•
•

Remoção do rolamento do pinhão de comando

Retirar o anel externo (1).
Extrair a arruela espaçadora do cárter (2).
Posicionar o pinhão de comando (3) em um torno com garras de segurança (lugar para chaves
no alto).

00 8 575

00 8 573

00 7 500
S330050

•
•
KR330100

•
•

Com o extrator, N° BMW 00 7 500, retirar, simultaneamente, ambos os rolamentos.
Retirar o rolamento axial-radial (4), o anel
interno (5), a caixa de rolos cilíndricos (6) e o anel
externo (7).

Aquecer o cárter a 120 °C.
Retirar o anel externo do rolamento com o extrator, N° BMW 00 8 573, e a extensão do mandril
roscado, N° BMW 00 8 575.

Reposição do rolamento do pinhão de comando
Aquecer a sede do rolamento a 100 °C.
Montar em prensa o rolamento, com o mandril
específico e o pinhão de comando.

•
•

33.7

2
1

3
4
5

h

100

h

100

KR330131
C??????

Montagem do pinhão de comando

•
•
•
•

Aquecer o anel interno (1) a 100 °C e enfiar o pinhão de comando (2) até o fim do curso.
Empurrar o anel externo (3) e a caixa de rolos cilíndricos (4) para o anel interno.
Aquecer o rolamento radial-axial (5) a 100 °C e
empurrá-lo sobre o pinhão de comando até a
sua parada.
Deixar o pinhão de comando esfriar.

33.8

5
6
33 1 720

7

8

4
3

33 1 700

h

120

S330060

Reposição do pinhão de comando

•
•
•

Prestar atenção à colocação correta da plaqueta de
retenção do retentor do óleo no anel de pressão.

33 1 760

•
1
2
S330070

•
•
•

Apertar bem o anel roscado com uma chave de
dentes, N° BMW 33 1 700.
Colocar o anel de pressão (7).

L Indicação:

00 5 500

•

Aplicar ao anel roscado (6) Hylomar SQ 32 M.

Lubrificar, levemente, a plaqueta e o perímetro do
anel de vedação.
Introduzir o anel de vedação (1) com o mandril de
percussão, N° BMW 33 1 760, e o punho,
N° BMW 00 5 500, no anel roscado (2).
Posicionar o cárter com o gargalo do lado da entrada vertical e aquecê-lo até 120 °C.
Colocar do alto o conjunto do pinhão de comando (3) com o espaçador (4).

Apertar bem a porca sextavada (8) com a bucha
em tubo (abertura da chave 36) e o redutor,
N° BMW 33 1 720.

e
Atenção:
A porca não deve danificar o retentor do óleo!
X

Torque de aperto:
Anel roscado
(limpeza da rosca + Hylomar SQ 32 M) ..... 118 Nm
Porca para o pinhão de comando
(limpeza da rosca + Loctite 2701) ............. 200 Nm

L
Indicação:
Se necessário, antes da reposição, deixar esfriar o
pinhão de comando, por exemplo, em uma geladeira ou em um freezer.

•

Colocar o anel externo (5).
33.9

1
4

h

3

100

2

S330080

Remoção/desmontagem da coroa
dentada

•
•
•

Desmontar a tampa do cárter (1) junto à
coroa (2) e ao rolamento (3).
Aquecer a tampa do cárter a 100 °C e retirá-la.
Retirar o retentor do óleo (4) da tampa do cárter
com um mandril.

33 1 830
33 1 307

KR330180

•
•
•

Posicionar a coroa em uma torno com garras de
segurança.
Colocar a peça de encosto (seta),
N° BMW 33 1 307.
Com o extrator, N° BMW 33 1 830, retirar o rolamento profundo.

33.10

Montagem/reposição da coroa
dentada
00 7 500

00 5 500
23 4 670

h

80

KR330190

•

Soltar o rolamento cônico com o extrator,
N° BMW 00 7 500, da coroa dentada.
S330090

•
•

00 8 560

•

Aquecer o cárter a 80 °C.
Colocar o anel externo com o mandril de percussão, N° BMW 23 4 670, e o punho,
N° BMW 00 5 500, na sede do rolamento.
Com um leve golpe, controlar a correta colocação.

L Indicação:

Caso outros componentes tenham sido montados
(por ex., rolamentos cônicos) controlar a folga lateral dos dentes e, se necessário, ajustar novamente.

KR330200

4

•

h

80

Retirar o anel externo com o extrator para interiores, N° BMW 00 8 560.

3

h

80

1
2

S330100

•
•
•
•

Colocar o anel espaçador presente (1) na coroa
dentada.
Aquecer o rolamento cônico (2) a 80 °C e
inserí-lo.
Colocar a coroa dentada (3).
Aquecer o rolamento profundo (4) a 80 °C e
inserí-lo.

33.11

Controle/ajuste da folga lateral dos
dentes

33 2 604
1
33 2 600
S3300100

•
S330110

•
•

Aplicar o dispositivo de medição,
N° BMW 33 2 600, com o calibre na coroa dentada e fixá-lo no cárter com o parafuso.
Fixar o braço de medida, N° BMW 33 2 604, no
centro da coroa dentada.

90°

S3300120

•

Apertar a coroa dentada com a palma da mão no
cárter, controlar a folga lateral dos dentes, movendo-a para frente e para trás.

L Indicação:

Controlar a folga lateral em três pontos defasados
de 120°, girar o pinhão e a coroa dentada.

33.12

Compensar uma folga lateral excessiva dos dentes colocando uma arruela espaçadora (1) de espessura menor; em caso de folga insuficiente,
colocar uma arruela espaçadora de espessura
maior.

Folga lateral dos dentes:
(regulagem sem óleo) ...................... 0,07...0,16 mm

Controle da portância

•

A portância deve ser controlada em caso de
substuituição da engrenagem, do cárter ou do
rolamento do pinhão de comando.

1

KR330270

•

Se resulta esta portância, montar uma arruela
espaçadora de espessura menor.

KR33025

L
Indicação:
A portância é ajustada através da arruela espaçadora (1) no pinhão de comando.

•
•

Desengraxar as laterais dos dentes da coroa
dentada e da roda e aplicar-lhes a cor de controle.
Com o dispositivo de medição,
N° BMW 33 2 600, centrar a coroa dentada,
apertá-la com a palma da mão no cárter e girála algumas vezes.
KR330280

•

Obtendo esta portância, montar uma arruela espaçadora de espessura maior.

V
R

KR330260

•

Com a arruela espaçadora correta montada, teremos a seguinte portância (ver figura) em estado sem carga.

L Indicação:

Na lateral dianteira «V» a portância encontra-se no
centro.
Na lateral traseira «R» a portância encontra-se mais
próxima ao diâmetro grande.

e Atenção:

Nunca deixe entrar em contato o dente com o diâmetro pequeno!

33.13

Alinhamento da tampa do cárter

•

Reposição da tampa do cárter

Para obter o pré-carregamento relativo do rolamento cônico, a tampa do cárter deve estar alinhada.

00 5 500
33 1 860
00 2 550

a

S330140

KR330290

•

•
•

Com o calibre de profundidade,
N° BMW 00 2 550, medir a cota «a».

•
•

Lubrificar levemente o lábio e o perímetro do
anel de retenção.
Colcar o anel de retenção com o mandril de percussão, N° BMW 33 1 860, e o punho,
N° BMW 00 5 500.
Aquecer a tampa do cárter a 80 °C e colocá-la.
Apertar em cruz os parafusos de fixação.

X

Torque de aperto:
Tampa do cárter........................................... 35 Nm

33 2 601

Reposição da extremidade com
ranhuras

•
•
•
S330130

•
•
•
•

Colocar o anel de medida, N° BMW 33 2 601, e
fixá-lo.
Medir do anel externo do rolamento em esferas
através da janela no anel de medida na superfície de separação do cárter e ajustar a cota «b».
Cota «a» – cota «b» = espessura da arruela espassadora sem pré-carregamento.
Engraxar levemente a arruela espaçadora determinada e colocá-la.

Pré-carregamento: ..........................0,05...0,1 mm

33.14

Aplicar aos dentes do pinhão de comando
Staburags NBU 30 PTM.
Enfiar a extremidade de ranhuras no pinhão de
comando.
Com um leve golpe (martelo de plástico) colocar
o anel de segurança na sua posição.

A

A

S330010

Remoção/reposição do braço
oscilante da roda traseira
Remoção do braço oscilante da roda
traseira

•
•

Desaparafusar a fixação inferior do amortecedor.
Afrouxar os moentes de mancais móveis.

00 8 582

00 8 581

S330160

•
•
•

Desaparafusar os moentes de mancais rígidos.
Com a barra de tração, N° BMW 00 8 581, e peso
de deslize específico, N° BMW 00 8 582, retirar os
moentes de mancais rígidos do braço oscilante.
Desmontar os moentes de mancais móveis.
33.15

Remoção/reposição dos rolamentos
cônicos

Remoção do eixo de transmissão

00 8 572
00 8 571
00 8 563

S330170
LT330370

•
•
•
•

Retirar os rolamentos cônicos com a ferramenta
especial, N° BMW 00 8 572, e o extraidor interno
21/2, N° BMW 00 8 571.
Retirar o anel externo com o extraidor interno
21/5, N° BMW 00 8 563.
Para a montagem dos rolamentos oscilantes,
aquecer o braço oscilante a 80 °C.
Montar os rolamentos com a ferramenta,
N° BMW 33 5 700.

•

Retirar o eixo de transmissão.

e
Atenção:
Não arranhar as peças envernizadas, se necessário
utilizar apoios.

Controle do desgaste da junção cardânica

Remoção/reposição do fole

KR330360

•
KR330340

•
•

Retirar o fole com o anel de segurança do braço
oscilante.
Para a montagem, aplicar ao interno e ao externo (setas) do lábio de retenção
Staburags NBU 30 PTM.

e Atenção:

Espaço de movimento livre do eixo de transmissão
durante o molejo para baixo:
a abertura do anel de segurança deve estar
horizontal.

33.16

Regular a folga axial e radial.

Reposição do eixo de transmissão

•
•
•

Aplicar aos dentes do eixo de saída
Staburags NBU 30 PTM.
Enfiar o eixo de transmissão no eixo de saída.
Com um leve golpe (martelo de plástico) colocar
o anel de segurança na sua posição.

A

A

S330010

Reposição da forquilha da roda
traseira

•
•
•
•
•
•
•

Deslocar o braço oscilante no eixo de transmissão e puxá-lo para frente o máximo possível, até
que o fole salte do colo do câmbio.
Montar os moentes de mancais rígidos (1).
Parafusar o mente de mancal móvel (2) com
Loctite.
Apertar bem os moentes de mancais rígidos.
Apertar bem os moentes de mancais móveis.
Apertar bem a contraporca (3).
Fixar a montagem de molas (1).

X

Torque de aperto:
Moente de mancal rígido da forquilha no
quadro ........................................................... 9 Nm
Moente de mancal móvel da forquilha
no quadro principal
(limpar a rosca + Loctite 2701) ....................... 7 Nm
Contraporca ............................................... 160 Nm
Amortecedor telescópico no braço
oscilante....................................................... 50 Nm
33.17

4
1

2

3
S330011

Reposição da tração traseira

•
•
•

Aplicar aos dentes da peça corrediça (seta na figura) Staburags NBU 30 PTM.
Colocar o anel interno do rolamento de agulhas
esquerdo com um pouco de graxa.
Colocar a tração traseira com o fole, colocar o
bloco corrediço no eixo articulado.

e
Atenção:
Apoiar a tração traseira!
•

Parafusar o moente de mancal rígido (1) com
Loctite.

e Atenção:

O anel interno nunca deve pressionar os lados frontais das agulhas!

•
•

Parafusar o moente de mancal móvel (2) com
Loctite.
Apertar o rolamento fixo da forquilha.

33.18

X

Torque de aperto:
Moente de mancal rígido
(limpar a rosca + Loctite 2701) .................. 160 Nm

e Atenção:

O aperto final das ligações com Loctite 2701 deve
ser aplicado imediatamente.
O tempo de endurecimento da Loctite é de, no mínimo, 3 horas.

L
Indicação:
Para a limpeza, usar produtos a base de acetona,
por ex.
Loctite Schnellreiniger 706
Número de série Loctite 70636-AC

•

Apertar bem o rolamento móvel da forquilha.

X

Torque de aperto:
Moente de mancal móvel
(limpar a rosca + Loctite 2701) ....................... 7 Nm
Contraporca ............................................... 160 Nm

Remoção/reposição do
amortecedor telescópico

•

Para desmontar o amortecedor telescópico, apoiar
o eixo traseiro.

Carregar a moto com cerca de 85 kg e apertar a
escora livre (3).

X

Torque de aperto:
Escora da tração na roda traseira ................ 43 Nm

•
•

L Indicação:

Torque de aperto:
Amortecedor telescópico no braço
oscilante/quadro traseiro ............................. 50 Nm

Apertar bem a fita de tensão (4) do fole.
Se necessário, abastecer o óleo.

Abastecimento:
Novo abastecimento/
troca do óleo................................... cerca de 0,25 l
Tipo de óleo do câmbio:
Óleo para engrenagens hipoidal de marca de tipo
SAE 90 API GL 5

•
•

Montar a roda traseira.
Montar a pinça do freio.

e Atenção:

Não danificar a pastilhas dos freios, não incliná-las!

•
•

Montar a roda traseira.
Montar a pinça do freio.

e Atenção:

Não danificar as pastilhas dos freios, não incliná-las!

•
•
•

Montar o sensor do taquímetro.
[ABS] Montar o sensor.
[ABS] Controlar a distância dos sensores!

Distância
do sensor ABS traseiro: ................0,45...0,55 mm

33.19

33.20

34 Sistema de freios
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Dados Técnicos

R 1100 S

Fluido dos freios

DOT 4

Espessura mínima da vedação dianteira
Espessura mínima da vedação traseira

mm 1,0
Quando a espessura mínima da vedação foi alcançada, pode-se ver o disco do freio através do
furo da placa de sustentação da pastilha, no lado
da roda.

Roda dianteira
Ø dos discos do freio

mm 305

Espessura dos discos

mm 4,5

Espessura mínima

mm 4,0

Área das pastilhas dos freios

cm2 100

Ø dos pistões na pinça do freio

mm 32/34

Ø do pistão do cilindro do freio de mão

mm 16

Distância ao sensor dianteiro

mm 0,45...0,55

Patilha do freio

Metal sinterizado

Roda traseira
Ø dos discos do freio

mm 276

Espessura dos discos

mm 5,0

Espessura mínima

mm 4,5

Área das pastilhas do freio

cm2 34

Ø dos pistões da pinça do freio

mm 26/28 com pistão isolador

Ø do pistão do cilindro do freio de pé

mm 13

Distância ao sensor, atrás

mm 0,45…0,55

Pastilha do freio

Semi-metal

34.3

34.4

Remoção/reposição da pinça do
freio dianteiro

2

X

Torque de aperto:
Pinça do freio no tubo corrediço .................. 40 Nm
Tubo flexível do freio na pinça do freio ......... 18 Nm
Parafuso de evacuação do ar na pinça
do freio ........................................................ 14 Nm

1

RS340021

•
•

Esvaziar o sistema de freios.
Afrouxar a tubulação dos freios (1).

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•

Desaparafusar a pinça do freio.

RS340050

•
•

Puxar para trás os cepos dos freios/os pistões
(setas na figura).
Retirar cuidadosamente a pinça do freio.

e Atenção:

Não danificar as pastilhas do freio.

•
•
•
a

A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Puxar para trás os cepos dos freios/os pistões.
Encher/evacuar o ar do sistema de freios.
................................... ver grupo construtivo 00

e Atenção:

Substituir os anéis de vedação (2).
Não danificar as pastilhas do freio.

34.5

34 1 500

2
3

4

5

1

RS340070

Desmontagem/montagem da pinça
do freio dianteiro

Montagem da pinça do freio dianteiro

e Atenção:

•

A pinça do freio não deve ser desaparafusada!

Desmontagem da pinça do freio
dianteiro

•
•
•
•
•

Desmontar a pinça do freio.
Retirar a capa de segurança do pino de
segurança (1).
Retirar o pino de segurança (1) do lado da roda.
Retirar, para baixo, os cepos do freio.
Fechar o parafuso de drenagem.

X

Torque de aperto:
Parafuso de evacuação do ar na pinça
do freio......................................................... 14 Nm

•
•

Colocar pedaços de pano na pinça do freio.
Retirar cuidadosamente o pistão do freio (2)
com uma pistola de ar comprimido na altura da
junção da tubulação do freio.

e Atenção:

Não colocar o dedo entre o pistão do freio, risco de
esmagamento!

•
•

Retirar 2 anéis de vedação (3,4) do furo esquerdo/direito dos pistões do freio.
Controlar se os pistões do freio estão danificados.

34.6

•

Lubrificar os anéis de vedação novos (3,4) com
fluido de freios e inserí-los.
Lubrificar os pistões do freio (2) com fluido de
freios e inserí-los.

e Atenção:

Não inclinar os pistões do freio durante a montagem.

•
•

Apertar bem os pistões, se necessário utilizando
a ferramenta especial (5), N° BMW 34 1 500.
Retirar os cepos do freio.

1
1

S340010

Remoção/reposição da pinça do
freio traseiro

•

Esvaziar o sistema dos freios.

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•

Afrouxar a tubulação do freio da pinça do freio.
Desaparfusar a pinça do freio.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Puxar para trás os cepos do freio/os pistões.
Encher/evacuar o sistema dos freios.
Para a evacuação do ar, soltar a pinça do freio e
deixar a junção do dispositivo de evacuação do
ar no ponto mais alto.

e
Atenção:
Substituir os anéis de vedação (1) da tubulação
do freio.
Não danificar as pastilhas do freio.

X

Torque de aperto:
Pinça do freio na transmissão traseira.......... 40 Nm
Tubo flexível do freio na pinça do freio ......... 18 Nm
Parafuso de evacuação do ar na pinça
do freio........................................................... 6 Nm

34.7

1

5

2

3
4
GS340140

Desmontagem/montagem da pinça
do freio traseiro
Desmontagem da pinça do freio
traseiro

•
•
•
•

Retirar a capa de segurança (1).
Retirar o pino de segurança (2).
Retirar os cepos do freio.
Apertar os parafusos de drenagem.

X

Torque de aperto:
Parafuso de evacuação do ar na pinça
do freio........................................................... 6 Nm

•
•

Colocar pedaços de pano nos pistões do freio.
Retirar cuidadosamente o pistão do freio (3)
com uma pistola de ar comprimido na altura do
furo de junção, com pressão baixa.

e
Atenção:
Não colocar o dedo entre o pistão do freio e a superfície de contato lateral das vedações do freio,
risco de esmagamento!

•
•

Retirar os anéis de vedação (4) do furo esquerdo/direito.
Controlar se os pistões do freio estão trincados/
riscados/danificados.

34.8

Montagem da pinça do freio traseiro

•
•

Lubrificar com fluido de freios os anéis de vedação novos e colocá-los no furo esquerdo/direito
dos pistões do freio.
Lubrificar os dois pistões do freio com fluido de
freios e inserí-los.

e
Atenção:
Não inclinar os pistões do freio durante a montagem.

•
•

Engaxar o pino dos rolamentos da chapa de
adaptação com Shell Retinax A e montar a
chapa.
Colocar a placa de rolamentos (5) na pinça do
freio.

L
Indicação:
Respeitar a posição de montagem (seta no direção
de marcha, na figura)!

•

Montar as pastilhas do freio e fixá-las.

S360010

Remoção/reposição do disco do
freio dianteiro

•

Antes da reposição, engraxar os discos do freio.

L
Indicação:
Controlar o sentido de montagem dos furos do disco do freio (seta).

X

Torque de aperto:
(limpar a rosca + Loctite 2701) ..................... 21 Nm

e Atenção:

Conontrole/ajuste da distância dos sensores.

Distância dos sensores: ................0,45...0,55 mm

34.9

Remoção/reposição do disco do
freio traseiro

•
•

Desmontar a pinça do freio.
Desmontar a roda traseira.

S340020

•
•
•

Desmontar o disco do freio.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Antes de montar, engraxar o disco do freio.

e
Atenção:
[ABS] Controlar a distância do sensor, se necessário ajustá-la com as chapas espaçadoras.

Distância dos sensores: ................0,45...0,55 mm

X

Torque de aperto:
Disco do freio na tração da roda traseira
(limpar a rosca + Loctite 2701) ..................... 21 Nm

34.10

1

3

2

S340030

Remoção/reposição do sensor ABS
dianteiro

•
•
•
•

Soltar e retirar o tanque de combustível.
Separar o conector (1) do cabo do sensor.
Afrouxar o sensor (2) com Torx T 25.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

e Atenção:

Colocar, cuidadosamente, o cabo do sensor.
Controlar a distância dos sensores e, se necessário, ajustá-la com uma chapa espaçadora (3).

Distância dos sensores: ................0,45...0,55 mm

X

Torque de aperto:
Sensor ...............................................a mão, 4 Nm

34.11

00 2 510

34 2 510

00 2 500

C340060

Ajuste da distância do sensor ABS
dianteiro

Controle/ajuste da distância dos
sensores

Identificação da roda do sensor

•
•

•
•
•
•
•

Retirar/levantar a roda dianteira.
Fixar o porta-calibre, N° BMW 00 2 500, com o
calibre, N° BMW 00 2 510, e o patim,
N° BMW 34 2 510, ao tubo corrediço da forquilha.
Zerar o calibre.
Medir o desvio axial em toda a circunferência.
Sinalizar, com um pincel atômico, o ponto de
maior distância entre a roda do sensor e o sensor (seta na figura).

34.12

Controlar/ajustar no ponto identificado.
Se necessário, desmontar e montar o sensor
com Torx T 25 e ajustar a distância do sensor
com chapas espaçadoras.

Distância dos sensores: ................ 0,45...0,55 mm

e

Atenção:
Depois de feito o ajuste, controlar a pefeita liberdade de movimento do sensor em toda a circunferência.

2

1
3

S340040

Remoção/reposição do sensor ABS
traseiro

L Indicação:

Para montar os espaçadores, retirar o sensor somente em um trecho pequeno, e soltar os espaçadores por cima.

•
•
•
•
•

Antes da remoção e da reposição, limpar o sensor e o furo.
Afrouxar o sensor (1) com Torx T 25.
Separar o conector (2) do cabo do sensor.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Para montar, lubrificar com óleo as vedações ORing.

e Atenção:

Colocar, cuidadosamente, o cabo do sensor.
Controlar a distância dos sensores e, se necessário, ajustá-la com chapas espaçadoras (3).

Distância dos sensores: ................0,45...0,55 mm

X

Torque de aperto:
Sensor ................................................a mão, 4 Nm

34.13

34 2 520

00 2 510

S340050

Ajuste da distância do sensor ABS
traseiro

Controle/ajuste da distância dos
sensores

Identificação da roda do sensor

•
•

•
•
•
•
•
•

Antes da remoção e da reposição, limpar o sensor e o furo.
Afrouxar o sensor com Torx T 25.
Parafusar bem o porta-calibre com o apoio, a extensão, N° BMW 34 2 520, e o calibre,
N° BMW 00 2 510, à fixação do sensor.
Zerar o calibre.
Medir o desvio axial em toda a circunferência.
Sinalizar, com um pincel atômico, o ponto de
maior distância entre a roda do sensor e sensor
(seta na figura).

e
Atenção:
Em caso de substituição de peças (disco do freio,
etc.), que necessitem o uso da roda do sensor usada, e, portanto, identificada, será necessário identificar novamente o anel do sensor.
A marcação anterior deverá ser apagada.

34.14

Controlar/ajustar no ponto identificado.
Se necessário, desmontar e montar o sensor
com Torx T 25 e ajustar a distância do sensor
com chapas espaçadoras.

e
Atenção:
Depois de feito o ajuste, controlar a perfeita liberdade de movimento do sensor em toda a circunferência.

Distância dos sensores:................ 0,45...0,55 mm

X

Torque de aperto:
Sensor ................................................a mão, 4 Nm

1

S460090

Remoção/reposição da bomba do
freio traseiro

•

Controle/ajuste da folga de
compensação da haste do pistão

Esvaziar o sistema de freios.

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
2

componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•
•
•
•

Afrouxar a tubulação do freio e a mangueira.
Retirar a chaveta (1) da sede esférica/dos tirantes.
Retirar a sede esférica do cabeçote esférico.
Afrouxar a bomba de freio.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.
Fixar bem a braçadeira do tubo com o alicate,
N° BMW 13 1 500.

e
Atenção:
Esvaziar cuidadosamente o sistema de freios.

1

S340060

•

Controlar/ajustar a folga de compensação da haste
do pistão.

Colocar um calibre apalpador entre o parafuso
de ajuste/pedal do freio e o ponto de encosto
(seta).

Medida do calibre apalpador: ................... 0,2 mm

X

Torque de aperto:
Cilindro mestre do freio na placa de apoio
dos pés .......................................................... 8 Nm

•
•
•
•

Afrouxar a contraporca (1).
Parafusar a haste do pistão (2) para a direita até
que exista folga.
Desaparafusar, cuidadosamente, a haste do pistão para a esquerda até que não exista folga/
controlar.
Apertar bem a contraporca/controlar a folga.

34.15

Remoção/reposição do pedal do
freio

•

Engraxar o bocal do rolamento com
Shell Retinax A.

e Atenção:

Controlar/ajustar, necessariamente, a folga de compensação da haste do pistão.
Ver Remoção/reposição da bomba do freio.
As luzes do freio devem acender quando o freio traseiro entra em ação.

X
Torque de aperto:
Pedal do freio ao apoio dos pés
(limpar a rosca + Loctite 2701) .................... 21 Nm

34.16

1

5

3

2

4

S340070

Remoção/reposição da unidade
ABS

e Atenção:

Trabalhos na unidade ABS devem ser feitos somente em uma concessionária autorizada BMW.

e Atenção:

O fluido dos freios que sai estraga tinta.
As junções da tubulação devem ser protegidas,
para evitar a entrada de sujeira; se necessário, vedar/cobrir.

•

Prender a alavanca do freio dianteiro à borracha
do punho com uma faixa de borracha (o furo de
escape é fechado).

Remoção da unidade ABS

e Atenção:

•
•
•

•

Retirar o tanque de combustível.
Retirar a central Motronic.
Afrouxar a tubulação do freio ABS (1) da unidade
ABS.

Desligar a ignição, desconectar o cabo de ligação à
terra e isolá-lo!

•
•
•
•

Retirar a tampa (2) da central ABS, pressionar o
bloqueio na sede, com uma chave de fenda e
puxar a tampa para cima.
Afrouxar a tubulação (3).
Soltar o pino com 2 pólos (4).
Soltar o pino central (5).
Retirar a unidade ABS.

34.17

Reposição da unidade ABS

•
•

Montar a unidade ABS.
Enfiar o pino central (5).

•

Enfiar até bloquear o pino com 2 pólos na posição correta, apertar na sede os dois cabos nas
chapas de passagem dos cabos centrais (os
menores).
Enfiar nos pinos roscados os dois pinos do cabo
de ligação/do sistema de cabos com a fixação
na frente.
Comprimir os dois cabos nas chapas de passagem dos cabos livres.
Apertar bem as porcas.

e
Atenção:
Não inclinar o cabo para não estragar o isolamento.

•
•
•

e Atenção:

Utilizar sempre porcas auto-bloqueantes novas.

X

Torque de aperto:
Bateria —/M5 ............................................... 3,5 Nm
Bateria +/M4 .................................................. 3 Nm

•

Montar a tampa nova.

e
Atenção:
Ao enfiar, controlar se todos os cabos estão colocados nas respectivas chapas. Mandar para um
desmanche a tampa velha.

•
•
•

Apertar bem a tubulação do freio ABS (1) da unidade ABS.
Encher/evacuar o ar do sistema de freios.
Montar o tanque de combustível.

X
Torque de aperto:
Unidade ABS no alojamento
Parafuso M 6................................................. 9 Nm
Tubulação do freio na unidade ABS ............. 18 Nm
Parafuso de evacuação do ar na unidade
ABS................................................................ 9 Nm

•
•

Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a monopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar as posições
da borboleta.

L Indicação:

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento, do motor na partida seguinte.

34.18

Remoção/reposição do relé do ABS
e da base do relé

•

Remoção do relé do ABS

Utilizar sempre porcas auto-bloqueantes novas.

Apertar bem as porcas.

e Atenção:
•

Montar a tampa nova (1).

e Atenção:
4

Ao enfiar, controlar se todos os cabos estão colocados nas respectivas chapas. Mandar para um
desmanche a tampa velha.

2

•
•

L Indicação:

3
1

Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a monopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar as posições
da borboleta.

S340071

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento, do motor na partida seguinte.

e Atenção:

Desligar a ignição, desconectar o cabo de ligação à
terra e isolá-lo!

•
•
•

Retirar a tampa (1) da central ABS, comprimir na
sede o bloqueio com uma chave de fenda e puxar a tampa para cima.
Mandar para um desmanche a tampa velha (1).
Afrouxar a tubulação (2) e desmanchar as porcas.

e Atenção:

Não inclinar o cabo, para não estragar o isolamento.

•
•
•
•

Soltar o pino com 2 pólos (3).
Retirar a base do relé (4).
Afrouxar os parafusos da base do relé com
Torx T20 cerca de dois giros.
Soltar para cima o relé.

Reposição do relé do ABS

•
•
•
•

Enfiar o relé do ABS com a escrita FAG na direção do dente de bloqueio.
Apertar os parafusos da base do relé.
Colocar a base do relé na caixa do relé, comprimindo os dois cabos do motor no canal dos cabos esquerdo da caixa do relé (vermelho para
cima, preto para baixo).
Enfiar o cabo do motor preto com a presa para
trás no pino roscado esquerdo (M5).

e Atenção:

Não inclinar o cabo para não estragar o isolamento.

•
•
•

Enfiar até bloquear o pino com 2 pólos na posição correta, apertar na sede os dois cabos nas
chapas de passagem dos cabos centrais (os
menores).
Enfiar nos pinos roscados os dois pinos do cabo
de ligação/do sistema de cabos com a fixação
na frente.
Comprimir os dois cabos nas chapas de passagem dos cabos livres.
34.19

Remoção da base do relé do ABS

•

e
Atenção:
Desligar a ignição, desconectar o cabo de ligação à

•

terra e isolá-lo!

•
•
•

Retirar a tampa (1) da central ABS, comprimir na
sede o bloqueio com uma chave de fenda e puxar a tampa para cima.
Desmanchar a tampa velha (1).
Afrouxar a tubulação (2) e desmanchar as porcas.

e Atenção:

•

e Atenção:

Não inclinar o cabo para não estragar o isolamento.

•

Não inclinar o cabo, para não estragar o isolamento.

•
•
•
•
•
•

Soltar o pino com 2 pólos (3).
Retirar a base do relé (4).
Afrouxar os parafusos da base do relé com
Torx T20.
Retirar o relé do ABS.
Soltar o bloqueio do contato da base do relé.
Colocar o conector com a ferramenta especial,
N° 50000-017-507 da Grote und Hartmann, do
lado do relé.

Comprimir o bloqueio do contato lateralmente
na base do relé.
Colocar a bae do relé na caixa do relé, comprimindo os dois cabos do motor nas chapas de
passagem dos cabos esquerdo da caixa do relé
(vermelho em cima, preto embaixo).
Enfiar o cabo do motor preto, com a fixação para
trás, no pino roscado esquerdo (M5).

•
•
•

Enfiar até bloquear o pino com 2 pólos na posição correta, apertar na sede os dois cabos nas
chapas de passagem dos cabos centrais (os
menores).
Enfiar nos pinos roscados os dois pinos do cabo
de ligação/do sistema de cabos com a fixação
na frente.
Comprimir os dois cabos nas chapas de passagem dos cabos livres.
Apertar bem as porcas.

e Atenção:

Utilizar sempre porcas auto-bloqueantes novas.

e
Atenção:
O contato tem um bloqueio duplo.

•

Ao retirar o pino da base do relé, não deve-se propagar uma grande forçar de tração no cabo.
Se o cabo for rasgado, deverá ser substituída
toda a unidade ABS.

Ao enfiar, controlar se todos os cabos estão colocados nos respectivos canais.

Reposição da base do relé do ABS

•
•

Dobrar o bloqueio do contato do pino.
Enfiar o contato na base do relé.

e Atenção:

Deve-se sentir que o contato está bem fixo na posição justa.

•
•

Enfiar o relé do ABS com a escrita FAG na direção do dente de bloqueio.
Enfiar um parafuso Torx na ponta em anel do
cabo vermelho do motor.

L
Indicação:
Lado de parada na direção da cabeça do parafuso.
e Atenção:

Devido ao efeito auto-bloqueante, utilizar os mesmos parafusos Torx.
Ao parafusar, atenção a colocar o parafuso na rosca
da parte de chapa.
Caso contrário, os parafusos poderiam afrouxar
graças às oscilações.

•

•

Colocar a ponta em anel (com dois cabos), com
o lado de fixação na direção da base do relé, no
furo de inserção no lado traseiro da base do relé
e parafusá-lo junto ao cabo vermelho do motor
com o parafuso Torx.
Com um segundo parafuso Torx, parafusar o
pino chato do relé no próprio relé.

34.20

Montar a tampa nova (1).

e Atenção:
•
•

Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a monopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar as posições
da borboleta.

L Indicação:

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento, do motor na partida seguinte.

Remoção/reposição da tubulação dos freios
Remoção/reposição da tubulação dos freios dianteiros

34.21

Remoção/reposição da tubulação dos freios traseiros

34.22

•

Esvaziar o sistema dos freios.

e Atenção:

Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•

Retirar o tanque do combustível.
Retirar as tubulações do freio.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

e
Atenção:
Substituir os anéis de vedação da tubulação do
freio.
Fixar a tubulação do freio à bomba do freio de maneira que, com o guidão girado ao máximo, não arranhe ou dobre.
Ventilar/evacuar o ar do sistema dos freios.

X

Torque de aperto:
Tubulação do freio e tubo flexível. ................ 18
Parafusos de evacuação do ar na pinça do
freio dianteiro ............................................... 14
Parafuso de evacuação do ar na pinça do
freio traseiro ................................................... 6
Parafuso de evacuação do ar na unidade
ABS................................................................ 9

Nm
Nm
Nm
Nm

34.23

34.24

36 Rodas e pneus
36
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Dados Técnicos
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36.1

36.2

36

Dados Técnicos

R 1100 S

Medida do aro
dianteiro

3,50 x 17 MT H 2

traseiro

5,00 x 17 MT H2
Equipamento especial:
5,50 x 17 MT H2

Desvio radial/axial máx.
Roda dianteira

mm 0,5

Roda traseira

mm 0,3

Dimensão dos pneus
dianteiro

120/70 x 17 ZR17 Tubeless

traseiro

170/60 x 17 ZR17 Tubeless
Equipamento especial:
180/55 x 17 ZR17 Tubeless

Pressão dos pneus (frios)
Somente o condutor dianteiro

Com acompanhante

Passageiro + carga

bar 2,2

traseiro

bar 2,5

dianteiro

bar 2,5

traseiro

bar 2,7

dianteiro

bar 2,5

traseiro

bar 2,9

36.3

36.4

2
3

1

4
S360010

Remoção/reposição da roda
dianteira

Distância dos sensores do ABS:... 0,45...0,55 mm

Remoção da roda dianteira

Torque de aperto:
Atarraxamento do semi-eixo ........................ 30 Nm
Parafusos de aperto do eixo de encaixe ...... 22 Nm
Pinça dos freios no tubo corrediço............... 40 Nm

•
•
•

Colocar a moto no cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
A parte dianteira da moto é mais pesada; portanto, se necessário, fixar na ponte a parte traseira
com uma correia.
Soltar as pinças do freio.

X

L
Indicação:
Não acionar a alavanca do freio de mão com as pinças removidas/roda dianteira removida!

•
•
•
•

Desaparafusar os parafusos de fixação (1).
Afrouxar as porcas de fixação (2).
Retirar os semi-eixos.
Retirar o bocal espaçador (3/4) e a roda
dianteira.

Reposição da roda dianteira

•
•
•
•
•
•
•

Desmontar a roda traseira e os bocais espaçadores.
Aplicar ao semi-eixo uma camada fina de
pasta Molykote e montá-lo.
Apertar bem o parafuso de fixação (1).
Montar a pinça do freio.
Forçar o molejo da forquilha.
Apertar bem os parafusos de aperto (2).
[ABS] Controlar a distância dos sensores, se necessário, ajustá-la.

36.5

Remoção/reposição dos rolamentos
da roda
36 5 530

1
2
RS360023
S360020

•
•

Levantar, com cuidado, o anel protetor do óleo
com uma chave de fenda.
Desmontar o anel de segurança.

•
•
•
•
•

Desmontar o bocal espaçador (1).
Aquecer a sede do rolamento a 80 °C.
Retirar o rolamento da roda (2) com a ferramenta, N° BMW 36 5 530.
Engraxar a sede dos rolamentos.
Aquecer a sede dos rolamentos a 80 °C.

00 5 500
00 8 572

00 8 574
36 5 512
36 6 640

36 5 513

S360100

•
•
•
•

Apertar o mandril de percussão,
N° BMW 36 5 513, no torno e apoiar a roda com
o rolamento largo.
Colocar um anel espaçador, N° BMW 36 6 640,
entre o cubo da roda/lado direito e as garras do
extrator.
Aquecer a sede do rolamento a 80 °C.
Retirar o rolamento da roda com a ferramenta
especial 22/1, N° BMW 00 8 572, e o extrator interno 21/3, N° BMW 00 8 574.

36.6

S360090

•

Colocar em primeiro lugar, o rolamento largo
com o mandril de percussão, N° BMW 36 5 512,
e o punho, N° BMW 00 5 500.

00 5 500

36 5 512
3
2
1

36 5 513

R360028

•
•
•
•

Apertar o mandril de percussão,
N° BMW 36 5 513, no torno e apoiar a roda no
rolamento largo (1).
Colocar o tubo espaçador (2).
Temperatura da sede do rolamento a 80 °C.
Colocar o rolamento estreito (3) com o mandril
de percussão, N° BMW 36 5 512, e o punho,
N° BMW 00 5 500.

36 5 513

S360030

•
•

Montar o anel de segurança com a curva para
baixo.
Colocar o anel protetor do óleo com o mandril de
percussão, N° BMW 36 5 513.

36.7

00 1 560

S360040

Remoção/reposição da roda
traseira

•
•

Apoiar a moto no cavalete auxiliar,
N° BMW 00 1 560.
Desaparafusar a pinça do freio traseiro.

e
Atenção:
Utilizar somente parafusos de roda com código de
comprimento 55.
Não lubrificar ou engraxar os parafusos da roda!
As superfícies de contato da tração traseira e do
cubo da roda devem estar limpas e não devem ter
graxa.

X

Torque de aperto:
Parafusar, provisoriamente, os parafusos da roda e
apertá-los em cruz
Pré-tensão ................................................... 50 Nm
Tensão final................................................ 105 Nm

36.8

3
36 3 607
36 3 619

36 3 618

36 3 621

36 3 622
2

36 3 600

1
S360050

Equilíbrio estático da roda dianteira/
traseira

•
•
•
•
•
•
•

Montar no suporte da roda dianteira o eixo de
balanceamento, N° BMW 36 3 621, e a porca,
N° BMW 36 3 622.
Pré-carregar levemente o rolamento com a porca.
Parafusar na roda traseira o dispositivo de alojamento, N° BMW 36 3 618, no lado central com o
eixo de equilíbrio, N° BMW 36 3 607, e a porca,
N° BMW 36 3 619.
Alinhar o dispositivo, N° BMW 36 3 600, com os
parafusos/o livel (1/2).
Girar a roda.
Limpar os pontos adesivos.
Colocar os pesos adesivos (3) no ponto oposto
ao ponto mais pesado da roda, distribuindo, de
modo uniforme, dos dois lados do aro, à esquerda/à direita.

e Atenção:

Peso de equilíbrio máximo, 60 g!

•

Repetir a operação de equilíbrio para controlar.

36.9

36 3 607
36 3 619

36 3 618

36 3 621
1

36 3 622
4

2

3

36 3 615
36 3 600
2

S360060

Controle do desvio do aro da roda
dianteira/traseira

•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar o pneu.
Montar no suporte da roda dianteira o eixo de
balanceamento, N° BMW 36 3 621, e a porca,
N° BMW 36 3 622.
Pré-carregar levemente o rolamento com a porca.
Bloquear o eixo de balanceamento com o
pino (1) para que não gire junto com o cavalete.
Parafusar na roda traseira o dispositivo de alojamento, N° BMW 36 3 618, no lado central com o
eixo de equilíbrio, N° BMW 36 3 607, e a porca,
N° BMW 36 3 619.
Colocar as arruelas de fixação (2),
N° BMW 36 3 615, à esquerda e à direita do eixo
de balanceamento, de modo que o eixo não
possa mover-se.
Alinhar o dispositivo, N° BMW 36 3 600, com os
parafusos/o livel (3/4).
Controlar a folga radial/axial.

e Atenção:

Colocar o comparador somente na superfície interna trabalhada do aro.

Desequilíbrio radial/axial máx.
Roda dianteira............................................ 0,5 mm
Roda traseira...............................................0,3 mm

36.10
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Dados Técnicos

R 1100 S

Disposição da placa de identificação/do número de
matrícula do quadro

No quadro à direita

Comprimento total

mm 2180

Altura máxima sem espelho

mm 1160

Largura além do espelho retrovisor

mm 880

Largura acima do descanço traseiro do
condutor

mm 580

Largura acima do descanço traseiro do
passageiro

mm 730

Altura de assento com peso morto

mm 800

Distância entre eixos em posição normal

mm 1478

Altura do chão, com peso em vazio

mm 172

«Caster» em posição normal

mm 100

Ângulo do pivô da direção em posição
normal

° 65

Deseixo
normal

mm + 4,5 mm (= para a direita)

máx.

mm ± 9 mm partindo de + 4,5 mm

Peso do veículo em ordem de marcha com
tanque cheio

kg 229

Distribuição da carga sobre o eixo sem
condutor (dianteiro/traseiro)

% 52/48

Cargas admissíveis
dianteira

kg 180

traseira

kg 300

Peso total admissível

kg 450

46.3

46.4

Vista geral das partes do revestimento

46.5

S460010

Remoção/reposição do revestimento •
Remoção/reposição do revestimento
lateral

•
•
•
•
•
•
•

Desmontar o banco.
Desaparafusar os parafusos de fixação do revestimento lateral.
Desbloquear a tampa no parte superior do tanque.
Retirar o revestimento lateral, levantando-o a partir da ranhura de guia do revestimento do tanque.
Soltar o conector do pisca.
Retirar o revestimento.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

Remoção/reposição do revestimento
do tanque

•
•

Desmontar os revestimentos laterais.
Desaparafusar os parafusos de fixação da tampa
do tanque.

46.6

•
•
•

Desmontar a tampa do tanque.
Desaparafusar os parafusos do revestimento do
tanque.
Desmontar o revestimento do tanque.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

Remoção/reposição do revestimento
frontal

•
•
•
•
•
•
•

Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o espelho retrovisor.
Desmontar o pára-brisa.
Soltar o conector do projetor do suporte do
revestimento dianteiro direito.
Desaparafusar os parafusos de fixação do revestimento frontal.
Retirar o revestimento.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

X

Torque de aperto:
Espelho retrovisor (limpar rosca+Loctite 243).....10 Nm

S460020

Remoção/reposição do revestimento
lateral traseiro

•
•
•

Desaparafusar os parafusos de fixação superiores.
Desaparafusar o revestimento do suporte de
borracha.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

Remoção/reposição do revestimento
traseiro

•
•
•
•
•

Desmontar os revestimentos laterais traseiros.
Desaparafusar os parafusos de fixação.
Desconectar os contatos da luz traseira e do
freio.
Retirar o revestimento.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

46.7

1

S460030

Remoção/reposição do pára-lama
traseiro

•
•
•
•
•
•

Para retirar o pára-lama traseiro, retirar o silenciador final.
Desaparafusar os parafusos de fixação.
Soltar o conector da iluminação da placa.
Montar as coberturas (1).
Remover o pára-lama.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

Remoção/reposição do suporte da
placa

•
•
•
•

Desaparafusar a fixação da iluminação da placa.
Soltar os contatos.
Desaparafusar a fixação da cobertura.
Desmontar a tampa.

46.8

•

Desaparafusar as porcas de fixação dos rolamentos de borracha.

•
•
•

Retirar o suporte da placa.
Retirar o cabo.
Desmontar o tampão de borracha com um
martelo.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

•

Remoção/reposição do pára-lama
dianteiro

S460040

•

Para remover o pára-lama dianteiro, retirar a
roda dianteira.

X

Torque de aperto:
Pára-lama na ponte de tubo corrediço ........... 8 Nm

46.9

S460050

Remoção/reposição do quadro de
revestimento

X

Torque de aperto:

Quadro de revestimento no quadro
dianteiro ....................................................... 21 Nm

e Atenção:

Desligar a ignição!
Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
Isolar o cabo de ligação à terra!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar as partes do revestimento lateral.
Desaparafusar o espelho.
Desmontar o pára-brisa.
Soltar o conector do projetor do suporte do revestimento dianteiro direito.
Retirar as chapas de passagem dos cabos.
Desmontar o revestimento frontal com o
projetor.
Soltar o conector dos instrumentos.
Afrouxar os parafusos da cobertura dos instrumentos.
Retirar os fusíveis dos instumentos inferiores e
puxar os instrumentos para cima.
Retirar a cobertura dos instrumentos.
Soltar a tubulação do radiador do óleo à esquerda e à direita do suporte de revestimento.
Soltar o radiador do óleo do quadro de
revestimento.
Desmontar a buzina.
Soltar a presa, a instalação dos cabos e as linhas do quadro de revestimento.
Remover o quadro de revestimento.
A reposição deve ser feita na sequência contrária.

46.10

•
•

Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

L
Indicação:
Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor na partida seguinte.

S460060

Remoção/reposição do quadro
dianteiro

•

Esvaziar o sistema de freios dianteiro.

e
Atenção:
Evitar que o fluido dos freios entre em contato com
componentes pintados do veículo, pois estraga a
tinta.

•
•
•

00 1 520

Desmontar o banco.
Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o tanque de combustível.

e
Atenção:
Desligar a ignição!
Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
Isolar o cabo de ligação à terra!
S110010

•

Apoiar a moto no cavalete com as presas de extensão, N° BMW 00 1 520/529.

•
•
•
•

Desmontar a buzina.
Desmontar o amortecedor telescópico.
Afrouxar a fixação da tubulação do freio.
Aquecer a fixação do braço longitudinal a 120°C,
no máximo, e soltá-lo.

46.11

•
•
•
•
•

Soltar a presa da forquilha do elemento triangular superior.
Retirar o anel de segurança do elemento triangular superior.
Afrouxar o bloqueio do guidão.
Desaparafusar a ponte em forquilha.
Retirar por baixo a forquilha telescópica a desmontá-la.

e Atenção:

Não arranhar o braço longitudinal!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soltar o conector de ligação do bloco de ignição.
Aquecer a junta articulada no quadro a 120°C,
no máximo, e desaparafusá-la com a bucha em
tubo e o hexágono, N° BMW 31 5 600.
Desmontar a ponte em forquilha.
Desmontar as coberturas do braço longitudinal.
Retirar a cobertura do parafuso esquerdo.
Retirar o anel de segurança direito e desmontar
a cobertura de proteção.
Desmontar o bocal de admissão esquerdo do
cabeçote dos cilindros.
Desaparafusar o parafuso direito e retirar o eixo
pela esquerda.
Desmontar o braço longitudinal.
Soltar a tubulação do óleo do quadro de revestimento.
Enganchar o conjunto do revestimento ao guindaste e soltar os parafusos.
Retirar as chapas de passagem ds cabos.
Puxar para frente o quadro do revestimento
abaixá-lo um pouco.
Soltar a tubulação dos freios e desaparafusar a
fixação.
Desaparafusar os parafusos de fixação da parte
dianteira do quadro e retirá-la, com cuidado,
pelo alto.

e
Atenção:
Não arranhar o quadro!
•
•
•
•

A reposição deve ser feita na sequência contrária.
Encher o sistema dos freios e evacuar o ar.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

L
Indicação:
Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor na partida seguinte.

46.12

X

Torque de aperto:
Elemento triangular no quadro dianteiro
(limpar a rosca + Loctite 2701) ................... 130
Parafusos do quadro dianteiro no motor,
parte dianteira (pinos M 12).......................... 82
Escoras no motor......................................... 50
Escoras no quadro dianteiro ........................ 58
Quadro de revestimento frontal no quadro .. 21
Amortecedor telescópico
no quadro dianteiro ...................................... 43

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

7

7
1

6
3

4
5
5

8
2

8
S460070

Remoção/reposição do quadro
principal

•

[ABS] Esvaziar completamente o sistema dos
freios.

•

Vedar, afrouxar e retirar a tubulação de entrada
e saída do combustível com o alicate para mangueiras, N° BMW 13 3 010.

•

Retirar o conector da unidade da bomba de
combustível.
Retirar o tanque de combustível.
Desmontar a bateria.

•
•

e
Atenção:
Desligar, primeiro, o pólo negativo e, depois, o pólo
positivo.

•
•
00 1 520

•
•

S110010

•
•
•
•
•
•

Montar na moto os cavaletes com as presas de
extensão, N° BMW 00 1 520/529.
Desmontar o banco.
Desmontar o revestimento lateral esquerdo.
Desmontar o revestimento lateral direito.
Desmontar a entrada de ar de admissão.
Afrouxar o tanque de combustível.

e Atenção:

O combustível é facilmente inflamável e prejudicial à
saúde. Respeitar as normas de segurança em vigor!

•
•
•
•
•
•

Desaparafuar a pinça do freio traseiro.
A parte traseira da moto é mais pesada, portanto, ligar a parte dianteira à ponte com uma correia.
Desmontar a roda traseira.
Desmontar a chapa de apoio da iluminação da
placa.
Desligar o cabo.
Desmontar o suporte da placa.
Passar os cabos.
Desaparafusar a porca da trava da braçadeira do
tubo e dobrá-la.
Afrouxar braçadeira do tubo.
Desmontar o silenciador final.

L Indicação:

Desmontar o silenciador batendo cuidadosamente
com um martelo de plástico e puxá-lo, simultaneamente, para trás e para baixo.

•
•
•

Desmontar o pré-silenciador.
Soltar o conector da sonda Lambda.
Retirar a fita panduit do fole da forqulha oscilante
da tração traseira.
46.13

•
•
•
•
•
•
•
•

Os pinos da forquilha são fixados com Loctite,
aquecer, no máximo, a 120 °C.
Desaparafusar a porca do rolamento móvel da
forquilha.
Afrouxar os moentes de mancal móveis.
Afrouxar os moentes de mancal rígidos.
Afrouxar a escora da tração traseira.
Desaparafusar os moentes de mancal rígidos e
móveis/desmontar a tração traseira.
Desaparafusar o parafuso superior do amortecedor.
Desaparafusar os rolamentos móveis à esquerda da forquilha oscilante no quadro principal.
S340071

00 8 582

00 8 581

e
Atenção:
Trabalhar respeitando todas as instruções de reparação.
a Grupo construtivo 34/Remoção da unidade
ABS

•
S330160

•

•
•
•

Desaparafusar os rolamentos rígidos à direita da
forquilha oscilante no quadro principal, se necessário utilizando o extrator, N° BMW 26 1 660,
ou o extraidor com percussor,
N° BMW 00 8 580.
Desaparafusar a parte inferior do amortecedor.
Desmontar a forquilha.
Desmontar a suspensão.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S330170

•
•
•
•

Retirar o eixo articulado com uma chave de fenda.
[ABS] Soltar o conector da unidade ABS.
[ABS] Soltar a tubulação dos freios da unidade
ABS.
[ABS] Retirar a tampa da unidade ABS e soltar a
tubulação.

46.14

•
•
•
•
•
•

[ABS] Desaparafusar e desmontar a unidade
ABS.
Retirar o revestimento traseiro direito.
Desaparafusar o conector dos cabos traseiro.
[ABS] Soltar o conector do sensor.
Desaparafusar o conector do interruptor das luzes de parada.
Soltar o conector do transdutor de indução do
taquímetro.
[ABS] Desmontar a tubulação dos freios traseiros.
Desaparafusar o sistema dos tirantes da cabeça
esférica.
Retirar o sistema de apoio dos pés.
Retirar o quadro traseiro.
Soltar o quadro principal e levantá-lo.
Montagem na seqüência inversa; durante a
montagem do quadro principal, respeitar a
seqüência de aperto:
Montar parafusos e pinos, menos o parafuso do
quadro, no câmbio (4).
Apertar o parafuso (1) com a pré-tensão
especificada.
Apertar o parafuso (2).
Medir a folga da caixa do câmbio/cobrejunta do
quadro à esquerda (sentido de marcha) e, se
necessário, regulá-lo com uma arruela (3).
Apertar a ligação entre quadro e câmbio (4) com
novos espaçadores (5) e uma nova porca de
pressão.
Apertar os parafusos (1) e (6).
Apertar as porcas (7).
Apertar os parafusos (8).
Encher o sistema dos freios e evacuar o ar.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a manopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa detectar a posição da
borboleta.

L Indicação:

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento do motor na partida seguinte.

Folga da caixa do câmbio/cobrejunta do quadro
................................................. menor que 0,5 mm

X

Torque de aperto:
Quadro principal no motor
Parafuso M10 superior direito (1)
Pré-tensão ................................................... 13 Nm
Tensão final.................................................. 42 Nm
Parafuso M10 superior esquerdo (6) ............ 42 Nm
Pinos M10 superiores das escoras
no motor (7).................................................. 50 Nm
Parafuso M10 longo do
quadro no câmbio (4) ................................... 55 Nm
Parafuso M12 inferior (8) .............................. 80 Nm
Parafuso M8 longo inferior (2)....................... 24 Nm
Quadro traseiro no quadro principal............. 31 Nm
Cavalete principal no quadro principal ......... 42 Nm
Sistema de apoio dos pés no quadro
principal ....................................................... 21 Nm
Escora na tração traseira/quadro principal
(carregar a moto com 85 kg e apertar a
escora livre).................................................. 43 Nm
Amortecedor no quadro principal................. 50 Nm
Moente de mancal rígido da forquilha
oscilante no quadro principal ......................... 9 Nm
Moente de mancal móvel da forquilha
no quadro principal
(limpar a rosca + Loctite 2701) ....................... 7 Nm
Contraporca do moente de mancal móvel
da forquilha oscilante no quadro principal .. 160 Nm

46.15

S460080

Remoção/reposição da parte
traseira do quadro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar as partes do revestimento traseiro.
Desmontar a chapa de apoio da iluminação da
placa.
Desconectar os cabos.
Desmontar o suporte da placa.
Passar os cabos.
Desaparafusar a porca da trava da abraçadeira
do tubo e dobrá-la.
Afrouxar a abraçadeira do tubo.
Desmontar o silenciador final.

L
Indicação:
Desmontar o silenciador batendo cuidadosamente
com um martelo de plástico e puxá-lo, simultaneamente, para trás e para baixo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
46.16

Puxar o resrvatório do fluido dos freios para fora
do suporte.
Soltar o conector das luzes de freio.
Soltar o conector do taquímetro.
[ABS] Soltar o conector do sensor.
Desaparafusar a junção da tubulação do freio na
parte traseira do quadro.
Soltar a conexão dos cabos traseira.
Desaparafusar os parafusos de fixação do revestimento lateral.
Dobrar levemente o revestimento lateral.
Soltar e desmontar o quadro traseiro.
Se necessário, desmontar as peças.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

X

Torque de aperto:
Parte do quadro traseiro no quadro
principal ....................................................... 31 Nm
Suporte do apoio para os pés do
passageiro no quadro traseiro...................... 21 Nm

Remoção/reposição do cavalete
lateral
2

1

S460100

•
•
•
•

Soltar o fusível (1) do interruptor do cavalete lateral.
Retirar o interruptor do cavalete lateral (2).
Desenganchar as molas de tração.
Desmontar o apoio lateral.

e Atenção:

Prestar atenção à colocação dos cabos.

Lubrificante:......... por ex. Staburags NBU 30 PTM

X
Torque de aperto:
Cavalete lateral no quadro de suporte
(limpar a rosca+Loctite 243) ......................... 42 Nm

46.17

36 3 920

3
1

2

1

1

S460110

Controle do eixo
Medição do deslocamento do eixo

•
•

Apoiar a moto, em terreno plano, no cavalete
central.
Aplicar o gabarito, N° BMW 36 3 920, no lado esquerdo ou direito da moto.

L Indicação:

Para medir da direita ou da esquerda, basta parafusar os apoios no outro lado.

•
•
•
•
•

46.18

Regular os apoios (1) de modo que o plano de
medição esteja o mais perto possível do centro
da roda. O calibre deve poder deslocar-se livremente na moto.
Ajustar os verificadores de medida (setas na figura) ligados somente ao aro e não ao pneu.
Prender o gancho (2) ao raio da roda e fixar, através dele, a ferramenta à roda.
Alinhar a roda dianteira paralelamente à ferramenta.
Medir a distância com um calibre de profundidade (3) ou um metro à borda externa da ferramenta no aro e anotá-la.

•
•

Cálculo do deslocamento do eixo «S»:
O deslocamento do eixo «S» é a medida de
quanto o eixo longitudinal da roda dianteira está
defasado com relação ao eixo longitudinal da
roda traseira, para a esquerda ou para a direita.

Deslocamento
do eixo (S): ....................+ 4,5 mm (= para a direita)
Deslocamento do
eixo admitido (S): ... ±9 mm partindo de + 4,5 mm
Interpretação do resultado da medida:
Prefixo negativo = deslocamento do eixo para a
esquerda
Prefixo positivo = deslocamento do eixo para a
direita

EXEMPLO:

Fórmula:

Fh
Fv
S = A + ------ – B + ------ 

2
2

Valor fixo «A»
(comprimento das paradas de medição)
A = 50,0 mm

metade da largura do aro traseiro
Fh
------ = 72,5 mm
2
Valor medido «B»
(valor médio)

B

B = 70,0 mm

Fv
metade da largura do aro dianteiro

B

Fv
------ = 54,5 mm
2
Deslocamento do eixo «S»

S

Fh
Fv
S = A + ------ – B + ------ 

2
2
S = 122,5 mm – 124,5 mm

A

Deseixo «S» = – 2,0 mm

Fh
A
KR460480

46.19

46.20
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51.1

51.2

51

Remoção/reposição do bloco de
ignição e do sistema de bloqueio do
guidão

Remoção/reposição do cilindro de
fechamento

1

S510020

1
RS510010

•
•
•
•
•
•

Desmontar a ponte de forquilha.
Com uma ponta de Ø 4 mm, furar o ventilador
helicoidal (1) cerca de 5 mm.
Com uma ponta Ø 8 mm, furar a cabeça do ventilador helicoidal.
Retirar o bloco de ignição e o sistema de bloqueio do guidão.
Desaparafusar o pino roscado com uma ferramenta especial.
Montar o bloco de ignição e o sistema de bloqueio com a bucha helicoidal, N° BMW 51 0 531.

X

Torque de aperto:
Parafusos de cabeça dentada
(microencapsuladas) .................................... 15 Nm

Remoção/reposição do interruptor de
ignição e das luzes

•
•
•
•
•

Chave na posição ON/apertar a segurança (1)
com um fio de metal, por exemplo.
Retirar o cilindro de fechamento junto à chave.
Engraxar o cilindro de fechamento novo com
Shell Retinax A.
Colocar o cilindro de fechamento com a chave
na posição ON.
Empurrar para baixo o cilindro de fechamento
até que a chaveta não esteja na posição.

Furo do cilindro de fechamento
Com uma ponta Ø 4-5 mm, ovalizar o cilindro de
fechamento em todo o seu comprimento.
• Aumentar o Ø da ponta para que o cilindro de fechamento possa ser retirado.

•

Remoção/reposição do fecho do
banco

S510030

2

•

Afrouxar o parafuso Allen (2).

S510010

•
•
•
•
•
•

Desmontar o banco.
Desmontar o fecho do banco.
Apertar a segurança (seta) com um fio de metal,
por exemplo.
Retirar o cilindro de fechamento, junto à chave.
Engraxar o cilindro de fechamento novo com
Shell Retinax A.
Colocar o cilindro de fechamento até que a chaveta entre na posição justa.

51.3

2

1

GS510040

Remoção/reposição do cilindro de
fechamento para o tanque de
combustível

L
Indicação:
Cuidado para que os parafusos não caiam no tanque de combustível; cubra o bocal do tanque de
combustível com panos!

•
•
•
•
•
•

Abrir a tampa/desmontar a parte inferior da
tampa (1).
Enfiar a chave no cilindro de fechamento e empurrar a chaveta (2).
Retirar o cilindro de fechamento com a chave.
Engraxar o cilindro de fechamento novo com
Shell Retinax A.
Colocar o cilindro de fechamento com a chave
(posição transversal com relação ao sentido de
marcha).
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

Furo do cilindro de fechamento
• Com uma ponta, Ø 4-5 mm, ovalizar o cilindro de
fechamento em todo o seu comprimento.
• Aumentar o Ø da ponta para que o cilindro de fechamento possa ser retirado.

51.4

52 Banco
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S520010

Remoção/reposição do banco
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61 Sistema elétrico geral
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R 1100 S
Ah 14
Equipamento especial:
Ah 19

61.3

61.4

4
1

2

3

5

7

6

8
9

S610010

Diposição do relé (sistema elétrico
geral)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relé de indicação do ABS
Relé de escapamento
Relé da buzina
Diminuição da luminosidade dos indicadores
Relé do pisca
Relé da bomba de gasolina
Relé da Motronic
Relé do motor de ignição
Conector de codificação da Motronic

Tipos dos fusíveis
Caixa dos fusíveis à esquerda
(N. 1 em direção de marcha, à esquerda)
1. Instrumentos, comando do indicador
da reserva do combustível e do diminuidor
da luminosidade dos indicadores,
luz do freio ................................................... 4
2. Luz traseira, luz de posição, luz da placa ..... 4
3. Instrumentos, buzina, partida ..................... 15
4. Bomba do combustível, Motronic............... 15

A
A
A
A

Caixa dos fusíveis à direita
(em equipamento especial)
5.
6.
7.
8.

livre
Punhos aquecidos ....................................... 4 A
livre
livre

61.5

Colocação dos cabos no quadro

e Atenção:

Para parafusar a ligação à terra no motor, usar parafusos zincados (zincagem amarela).
O uso de parafusos com outra proteção anti-corrosiva pode gerar resistências de até 80 Ω.
Colocar os cabos sem pontos de dobra ou risco.
Respeitar a disposição e o número das chapas de
passagem dos cabos.

•

Colocar no ponto de ligação à terra central (limpo) uma leve camada de graxa para contatos,
por ex. CENTOPLEX 3 CU.

X
Torque de aperto:
Ligação à terra no motor ................................ 7 Nm

61.6

Colocação dos cabos
Visão da esquerda

3

1

2

S619010

61.7

1

S619011

61.8

2

S619012

61.9

3

S619013

61.10

Colocação dos cabos
Visão da direita
3

2

1

S619020

61.11

1

S619021

61.12

2

S619022

61.13

3

S619023

61.14
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62.1

62.2

62

Dados Técnicos

R 1100 S

Combinação de instrumentos
Iluminação dos instrumentos

T6,5 12 V 3 W

Sinalizadores de controle

T6,5 12 V 1,7 W

62.3

62.4

S620010

Remoção/reposição da combinação
dos instrumentos

•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o espelho retrovisor.
Retirar o revestimento frontal.
Abrir o box eletrônico direito.
Soltar o conector dos instrumentos.
Retirar os fusíveis dos instrumentos.
Desmontar a ciombinação dos instrumentos.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.

Desmontagem/montagem da
combinação dos instrumentos

•
•
•
•
•
•
•

Retirar a película.
Desaparafusar os parafusos de fixação da parte
inferior da caixa da parte superior.
Desaparafusar a cobertura do sistema para zerar
o conta-quilómetros parcial.
Retirar a parte superior da caixa.
Desaparafusar o conta-giros, o taquímetro e/ou
o relógio.
Soltar as lâmpadas.
A montagem deve ser feita na sequência
contrária.

e
Atenção:
Durante a montagem, controlar se a vedação está
na posição correta!

62.5

62.6

63 Luzes
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63.1

63.2

63

Dados Técnicos

R 1100 S

Farol

Faróis duplos halogêneos
Luz baixa: técnica de projeção
Luz alta: técnica de forma livre

Lâmpadas elétricas
Luz baixa

Lâmpada halogênea H1 12 V 55 W

Luz alta

Lâmpada halogênea H7 12 V 55 W

Luz de posição

12 V/5 W
Definição padrão W 5 W

Luz traseira/luz do freio

12 V/ 5/21 W
Definição padrão P 21/5 W

Luzes dos pisca-piscas

12 V/21 W
Definição padrão P 21 W

Luz da placa

12 V/5 W
Definição padrão C 5 W

63.3

63.4

S630010

Remoção/reposição dos projetores

e Atenção:

Desligar a ignição!
Desconectar o cabo de ligação à terra da bateria!
Isolar o cabo de ligação à terra!
Não tocar com a mão descoberta a parte interna
dos refletores ou as lâmpadas incandescentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontar os revestimentos laterais.
Desmontar o espelho retrovisor.
Desmontar o pára-brisa.
Soltar o conector do projetor do suporte do revestimento dianteiro direito.
Desaparafusar os parafusos de fixação do revestimento frontal.
Desmontar o revestimento frontal com o projetor.
Desmontar o projetor.
A montagem deve ser feita na sequência contrária.
Ligar a ignição.
Girar completamente, uma ou duas vezes, a monopla do acelerador com o motor desligado,
para que a Motronic possa descobrir as posições da borboleta.

L Indicação:

Quando a bateria é desligada, todos os dados são
apagados (por ex., defeitos, ajustes) da memória da
central Motronic.
A perda dos ajustes pode prejudicar, brevemente, o
funcionamento, do motor na partida seguinte.

S000240

Orientação do projetor

•
•
•
•

A moto deve ser colocada sobre um terreno plano.
Carregar a moto com cerca de 80 kg (condutor).
Colocar a alavanca de orientação em posição
horizontal (posição base).
Corrigir a profundidade do faixo luminoso com o
parafuso de ajuste.

Ajuste lateral:
... Parafuso de ajuste do lado esquerdo do projetor
Ajuste da altura:
........ Parafuso de ajuste do lado direito do projetor
Giro para a esquerda:.....................mais comprida
Giro para a direita:................................ mais curta
Medida de ajuste:
............................ -12 cm a uma distância de 10 m

63.5

63.6

