MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE
PNEU LARGO NA VBLADE

Este manual serve apenas como orientação dos procedimentos para instalar um pneu largo na traseira da
moto Vblade 250cc da Sundown e deve ser feito por especialista em mecânica, obedecendo todos os
procedimentos necessários para perfeita adaptação e reinstalação dos componentes de mecânica da moto.
Vale lembrar que a adaptação é puramente estética, nada tendo haver com desempenho de velocidade,
economia de combustível, dirigibilidade, segurança, estabilidade, ou qualquer outra intenção, pois a moto
em sua concepção original já atende todas essas premissas.

Passos da Instalação
1 – Adquirir um pneu de medidas máximas 170x80x15 (170mm refere-se a largura do pneu, 80mm altura e
15” o aro da roda). A marca mais recomendada é a Metzeler (linha da Pirelli) pois além de ser a mesma
marca usada originalmente pela Vblade é a que mais se adapta na balança da moto com a medida de 170mm.
Outras marcas também podem ser experimentadas porém deve-se observar que após montado na roda, a
largura total não deve ultrapassar os 170mm. NUNCA opte pela marca Michellin pois embora seja uma das
melhores e mais cara, esse pneu tem muito mais borracha elevando sua medida total para 180mm x 90mm
após montado (embora conste no pneu 170x80), inviabilizando sua adaptação. A medida ideal é 160x80x15,
medida que usei para instalar e optei por um modelo da Bridgestone o 074S Exdra G702 usado também na
Shadow 750cc

2 – Desmontar a roda e balança da moto conforme fotos ao lado,
para que seja realizado serviços na balança como mostraremos a seguir.

3 – Observe que a balança tem originalmente 45mm de fenda (fixação do eixo) para regulagem da corrente.
O que precisará ser feito é alongar essa fenda para 60mm cujo trabalho pode ser feito numa tornearia em
fresa ou simplesmente com broca, serra e lima para dar acabamento. Os dois parafusos para regulagem da
corrente também precisarão ter suas roscas alongadas até o final dos mesmos permitindo assim esticar a
corrente após a instalação do novo pneu.

4 – Enquanto o torneiro faz o alongamento das fendas e roscas nos parafusos aproveite para levar a roda
com o pneu antigo e o novo para uma empresa que faz trocas de pneus e balanceamentos para a devida
substituição. Observe que o pneu atual tem câmara de ar e o novo pneu pode ser do tipo sem câmara (o que é
melhor para que seja possível usar o Kit reparador de furos, pois câmaras inviabilizam seu uso) e então será
necessário um novo bico e o ideal é do tipo em L ou flexível para possibilitar calibragens em qualquer posto.
Não esqueça de fazer balanceamento na roda após colocar o novo pneu, antes de montar na moto. É
interessante nesse momento medir a largura total do pneu já calibrado, pois não pode exceder 17cm
(170mm), sendo o ideal entre 160mm a 165mm.

5 – Balança já com a fenda alongada para 60mm (1,5cm a mais) e o parafuso com rosca até o final
permitindo que o novo pneu possa ser alinhado mais para trás e também a corrente ser esticada.

6 – A corrente precisa receber mais 1 (um) elo, afim de adequar-se ao novo pneu que ficará mais a trás do
que o normal. Você pode encontrar a mesma corrente numa oficina qualquer de motos ou mesmo em
desmanche. Compre no máximo 3 gomos.

7 – Solte a coroa do tambor e coloque duas arruelas sob ela (em cada parafuso) para que fique afastada, isso
permitirá evitar que a corrente pegue na face lateral do novo pneu que é mais largo que o original. Aproveite
para trocar os 4 parafusos originais também por convencionais e não esqueça de passar trava rosca (cola
específica para parafusos) o que evitará solturas comuns nos originais devido a forte vibração nesse
conjunto.

8 – Será necessário também fazer um “corte” na capa da corrente afim de que ela não pegue na face externa
do novo pneu que é mais largo. É como fazer uma chanfragem que pode ser do tipo meia lua ou reta. Use
uma serra e lima para acabamento.

9 – Antes de montar o conjunto novamente, corte o parafuso que está sob o paralama traseiro prendendo a
capa protetora, pois ele é muito comprido e pode vir pegar no novo pneu, troque os outros dois por tipo com
cabeça abaolada para não pegar no pneu.

10 – Depois de todos os passos feitos (fenda da balança alongada, parafusos com roscas até o final, corrente
aumentada, coroa afastada, novo pneu montado na roda e capa de corrente aparada) é hora de montar todo o
conjunto novamente, alinhando a roda de forma que o novo pneu não pegue em nenhum dos lados da
balança, nem na corrente a qual deve estar esticada. Não recomendamos retirar o esticador (tensor) pois em
casos de folga da corrente (o que é muito comum após viagens devido sua dilatação) ela pode soltar-se da
coroa e travar todo o conjunto. Acidente na certa e muito prejuízo.

11 – Outro procedimento necessário é dar mais pressão na mola da suspensão pois o novo pneu é mais alto
que o original e isso vai fazer que se evite que o conjunto chegue no seu máximo quando estiver com garupa
ou bagagem e passar por valetas ou buracos. O correto é fazer regulagens após dar algumas voltas sozinho e
com garupa até conseguir o ponto ideal. Inicialmente desça a rosca de aperto uns 4 fios e vá experimentando
a suspensão. Pra fazer esse ajuste é necessário retirar a bateria e soltar a trava que há em cima da porca de
ajuste. Use uma chave de venda e martelo pra apertar.

Pronto sua Vblade já está com o novo pneu pronta pra rodar por ai e esteticamente muito mais bonita pois o
paralama traseiro é largo suficientemente para adequar-se ao pneu mais robusto.

Se a moto já era imponente com o novo pneu ficará muito mais.

Custos:
Pneu Bridgestone 160x80x15 = R$ 387,00
Desmontagem e Montagem do Conjunto = R$ 50,00
Montagem e Balanceamento do novo pneu = R$ 35,00
Tornearia (aumento dos furos e roscas) = R$ 40,00
Elo da corrente = R$ 5,00
Parafusos e arruelas = R$ 8,00

TOTAL GERAL = R$ 525,00

