
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scottoiler® 

Workshop do conhecimento: 

Entendendo o 

desgaste nas 

correntes de moto, 

manutenção e 

lubrificação. 
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  INTRODUÇÃO  
 

Olá e bem-vindo caro motociclista, 
 

Você pode ter começado agora ou pode estar pilotando desde que teve tamanho 

suficiente para subir em uma moto, não importa qual tipo de motociclista você 

é, sempre pode aprender um pouco mais sobre a nossa paixão: motocicletas! 

É um traço da comunidade motociclística compartilhar conhecimento e 

experiências, fazendo o motociclismo melhor para todos. Nesse espírito, é 

nossa missão explorar profundamente os aspectos técnicos e explicar os 

problemas que afetam as correntes de motocicletas modernas, o processo de desgaste e 

os benefícios de uma lubrificação automática de corrente. 

Nós também explicaremos a diferença entre a lubrificação tradicional com spray e 

lubrificação automática continua, o método do meu pai, Fraser Scott, inventado na 

década de 70. Desde então assume o cargo de diretor da Scottoiler e graças a 

nossos clientes fiéis (e à invenção de meu pai), expandimos o negócio para ser uma 

marca mundial. 

Se você quiser saber mais sobre a Scottoiler, faça uma visita no nosso site  

www.scottoiler.com.br, email ou ligação. Nós ficaremos felizes em responder todas as 
suas perguntas. 

 

Fiona Scott Thomson 
Diretora 

http://www.scottoiler.com.br,/
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  CORRENTE DE MOTO  
 

Atualmente, a transmissão final de potência em motocicletas é dominada por três 

grandes conceitos: correntes, cardã e correias. Os acionamentos por correia e eixo têm 

algumas grandes desvantagens, portanto, o acionamento por corrente ainda é o 

sistema de transmissão de energia mais popular atualmente instalado em motocicletas. 

As correntes são leves, robustas, fáceis de instalar e ajustar e altamente eficientes. 

No entanto, como qualquer outra forma de transmissão, eles exigem cuidados e 

manutenção para obter melhores resultados. A boa notícia é que a manutenção da 

corrente é fácil e uma corrente adequadamente cuidada pode durar muito tempo. A má 

notícia é que uma corrente negligenciada pode se tornar ineficiente muito rapidamente 

e falhar cedo, resultando em uma conta de reposição dispendiosa. 

COMPONENTES DA CORRENTE 

 
Uma corrente típica de motocicleta consiste em aproximadamente 500 peças e é 

responsável pela transferência de energia da caixa de velocidades para a roda. Sem 

corrente, sua moto não sai do lugar. No entanto, as correntes de motocicletas levam 

uma vida muito sem glamour e muitas vezes são negligenciadas. Depois de se 

aprofundar na mecânica das correntes e rodas dentadas, você perceberá as quão 

incríveis são as correntes e o quão importante elas são para sua moto. 
 

 
Rolete          Bucha Placa interna        Pino O-Ring Placa Externa 

 

Você provavelmente já sabe que as correntes precisam de lubrificação adequada em 

intervalos regulares para funcionar corretamente e evitar desgaste. Se você possui uma 
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moto acionada por corrente, sabe que, às vezes, é necessário fazer ajustes na corrente, 

empurrando a roda traseira para trás para recuperar a folga da corrente. Então, como 

as correntes realmente se desgastam? 
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  POR QUE E COMO AS CORRENTES SE DESGASTAM?  

O desgaste da corrente acontece por uma série de fatores: 

 Condição de pilotagem e condições do ambiente 

 Tensão da Corrente 

 Estilo de pilotagem e motor 

 Qualidade da corrente e engrenagens 

 Outros fatores como problemas mecânicos e etc. 
 

Enquanto o desgaste das correntes é absolutamente normal, a correta manutenção 

reduz o impacto desses fatores e aumenta significativamente a vida útil da corrente. 

O desgaste da corrente não significa que a corrente estica e fica mais longa. Quando você 

compara uma corrente gasta com uma corrente nova é difícil de ver a diferença até 

que se coloque carga.  Dessa forma, a corrente gasta ficará mais longa que a corrente 

nova. 

As correntes se desgastam no ponto em que as placas laterais interna e externa são 

conectadas pelo pino. Enquanto o pino é conectado a placa externa, a bucha está 

ligada a parte interna. Através da ação de rolagem do da corrente, cria-se um ponto 

de atrito. Se nesse ponto de atrito a lubrificação não ocorrer de forma eficiente, cria-se um 

desgaste aumentando o tamanho da cavidade. Como isso ocorre em muitos elos de uma 

corrente, ela fica fisicamente mais longa, até o ponto em que o ajuste não é mais possível. 

 
 

 
Como uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco falhará mais 

rapidamente se um elo estiver sujeito a desgaste excessivo. Por conta da falta de 

lubrificação, o conjunto da relação terá mais atrito e irá transferir menos energia 

para a roda. 
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Se apenas um elo da corrente alongar, esse elo suportará toda a carga da corrente 

conforme ela se articula ao redor da coroa/pinhão, em vez de compartilhar a carga 

entre todos os elos da corrente que estão em contato com a coroa/pinhão. Isso é 

chamado de problema de espaçamento. Tanto a corrente como o pinhão/coroa têm 

espaços pré-definidos para coincidir-se entre si. O passo da corrente é a distância entre 

os vales dos dentes da roda dentada. Se um elo da corrente se desgastar, ele altera seu 

espaçamento e fica incompatível com a roda dentada. 

 

 
Devido ao espaçamento diferente, os outros elos não fazem o contato correto com os dentes 

da roda dentada. À medida que a corrente se desgasta, o espaçamento aumenta e a 

corrente sobe mais nos dentes da roda dentada, causando desgaste. Os dentes da 

roda dentada geralmente começam a se transformar em um padrão de onda. Isso 

faz com que a corrente e a roda dentada se desgastem desigualmente. Na 

tentativa de equilibrar o trecho da corrente, a roda dentada se desgasta e adota o 

novo espaçamento da corrente, que por sua vez acelerará o desgaste dos elos da 

corrente que ainda não estão gastos. 

 
 

Normalmente, o desgaste da corrente não é uma função linear que pode ser medida 

e calculada. Se um elo começa a desgastar e “esticar” o desgaste da corrente é 

acelerado por toda a corrente e segue uma curva exponencial. 

Portanto, as rodas dentadas também devem sempre ser substituídas quando uma 

nova corrente é instalada, mesmo que a roda dentada aparentemente não mostre 

sinais de desgaste. Se uma nova corrente for instalada em uma roda dentada já 

gasta, a corrente se desgastará mais rapidamente, à medida que tenta se ajustar ao 

padrão de desgaste e espaçamento existente na roda dentada.  

Para reduzir ou eliminar o desgaste e o espaçamento da corrente, a articulação 

entre bucha e pino sempre deve ser lubrificada para evitar o contato de metal com 

metal. Atualmente, quase todas as motocicletas estão equipadas com correntes 

seladas que possuem lubrificante aplicado de fábrica mantido no lugar por anéis de 

vedação (O’rings) para proteger este importante ponto de contato. 



 

 

                                              Corrente com O’Ring: 

A maior inovação para corrente de motos em décadas. 

Antes da introdução de correntes seladas, os motociclistas tinham que tirar a 
corrente constantemente da bicicleta e cozinhá-la em uma panela de graxa antes de 
pendurá-la para secar. Isso permitiria que o lubrificante chegasse ao interior da 
corrente, aos pinos e buchas onde era desesperadamente necessário. Um trabalho 
imundo quando você só queria sair para dar uma volta rápida. 

Felizmente, as cadeias de motocicletas modernas são equipadas com vedações de 
O-ring (ou X ou Z-ring). Esses selos destinam-se a manter um lubrificante selado 
dentro da corrente, entre o pino e a bucha, exatamente onde é necessário, e 
manter a sujeira e a poeira fora dessa importante área de contato. O lubrificante é 
vedado por toda a vida útil da corrente e não precisa ser trocado. 

As correntes seladas modernas podem durar muito tempo. Os possíveis motivos 
para a substituição das correntes incluem problemas de qualidade, danos físicos à 
corrente ou apenas desgaste e alongamento físicos da corrente após o ponto de 
ajuste. No entanto, a principal razão para as correntes modernas falharem é a perda 
da integridade da vedação. 

 
 

EU AINDA TENHO QUE 

LUBRIFICAR CORRENTE COM 

O’RING? 

Um equívoco comum é que, com uma corrente O-ring, 
não é mais necessária lubrificação. Enquanto a ação 

de rolagem interna da corrente agora está lubrificada 
e selada, sua corrente ainda precisa de manutenção 
regular. Os anéis de vedação são feitos de borracha 

com alto coeficiente de atrito e muito sensíveis a 
qualquer dano. 

A menos que as superfícies sejam mantidas úmidas, a 
borracha endurece e racha, expondo o pino de ligação 
à sujeira e ao desgaste. Quando as vedações do anel 
em O racham e falham, deixam o lubrificante vazar. 

Sem lubrificação interna, o elo da corrente se 
desgastará rapidamente e atingirá o fim de sua vida 

útil prematuramente. 

ENTÃO A RESPOSTA É: corrente selada precisa de 
lubrificação! 

 
 
 

  

                                                        6 
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O guia rápido para a manutenção adequada da corrente: 

 
 Limpe a corrente em intervalos regulares para prolongar a vida útil da corrente. 

 
 Verifique se a corrente está ajustada, não muito frouxa, mas também não muito 

apertada. 

 
 Consulte o manual do proprietário para saber a quantidade recomendada de 

folga na corrente. 

 
 Verifique se o seu limpador é seguro para uso em correntes de anel O-Ring. 

 
 Verifique sempre se a sua corrente está devidamente lubrificada. 

 
 Verifique o alinhamento correto da relação. 

O-rings podem falhar por diversos motivos: 

 

 A menos que as superfícies sejam mantidas úmidas, a borracha 

endurece e racha, expondo o pino de ligação à sujeira e ao desgaste. O 

"ponto apertado" resultante torna impossível o ajuste da corrente e 

acelerará o desgaste de toda a corrente. 

 O próprio O-ring pode ser danificado ou desgastado pela areia, e 

sujeira, entrando no movimento de rotação da corrente. O lubrificante de 

pulverização tipo Spray, combinado com a rotação da corrente, cria uma 

substância parecida com uma pasta de moagem onde gruda sujeita que 

pode danificar seriamente os O-rings de borracha. 

 O-rings são feitos de borracha com alto coeficiente de atrito.  Cavalos de 

potência são convertidos em calor por atrito nos O-rings. A lubrificação ajuda a 

manter os O-rings úmidos e reduz o atrito gerado pelo movimento da corrente. 

 O ozônio e a luz solar direta também podem endurecer os O-rings. Além disso, 

somente produtos químicos e produtos de limpeza específicos devem ser usados ao 

trabalhar em sua corrente. Certifique-se de que todos os fluidos sejam adequados para 

uso em correntes O-ring. 

 Ao limpar correntes, certifique-se de usar escovas feitas especificamente 

para correntes com O’ring. Uma escova de arame pode danificar fisicamente as 

vedações  

Para prolongar a vida útil de sua corrente e rodas dentadas, verifique sempre se a 
corrente está adequadamente lubrificada e livre de areia, sujeira e outras 
contaminações. 
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  ENTENDENDO A LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE  

O primeiro passo para melhorar a manutenção da corrente é entender a lubrificação da 
corrente. Agora você sabe como e por que as correntes se desgastam e por que a lubrificação 
é essencial. Mas existem tantas formas diferentes de lubrificação, então qual escolher? 

O problema com o tradicional Spray de Lubrificação 

A maioria dos motociclistas usam lubrificante tradicional em spray. Basta pulverizá-
lo em sua corrente e você estará pronto. As recomendações do fabricante 
costumam usar lubrificante a cada 500 km, ou seja, parando aproximadamente a 
cada dois abastecimentos de combustível. 

Além disso, a maioria dos manuais declara limpar sua corrente com um limpador de 
corrente adequado antes de aplicar o lubrificante da corrente ... então vamos supor 
que você faça isso. Ajoelhe-se com uma lata de limpador de corrente e uma escova, 
combatendo a sujeira e a sujeira acumuladas nas últimas 300 milhas. Ah, e você 
também deve esperar até que o limpador evapore antes de lubrificar novamente 
sua corrente. 

Só então pulverize novamente a corrente. Quando você pulveriza sua corrente, 
certifique-se de não pulverizar demais o pneu ou o disco de freio ..., mas ao mesmo 
tempo, cubra todos os elos. Sorte sua se você tiver um suporte central! Só tem um 
suporte lateral? Empurre sua moto meio metro, pulverize, role, pulverize, role, 
pulverize... Lembre-se: não use muito, porque ela simplesmente se soltará e 
grudará na bagagem ou na jaqueta. Então limpe o excesso, lembrando de manter 
os dedos bem afastados da interface da corrente da roda dentada. Então ... espere 
20 minutos, até que o solvente evapore e o lubrificante esteja no lugar e, 
eventualmente, você esteja pronto para ir! 

Fácil? Na verdade, não. Um processo aparentemente fácil rapidamente se torna uma dor 
completa. 

Ninguém gosta de manutenção da corrente: é 

sujo, é tedioso, consome tempo e pode ser 

perigoso. Então todos nós adiamos ... você 

também ... admite! 

Queremos que você pense nesse processo aparentemente fácil e mostre quanto 
aborrecimento e tempo leva para lubrificar sua corrente usando o spray de 
corrente tradicional. 

Infelizmente, o resultado que você alcançou não é ótimo para sua corrente. Em 
um lubrificante de pulverização padrão, o lubrificante é muito pegajoso; deve ser 
capaz de permanecer na cadeia até o próximo intervalo de manutenção 
(normalmente a cada 500 km). 

Essa substância pegajosa não se prende apenas à corrente… é de ambos os lados 
e, portanto, toda a sujeira e areia da estrada grudam na sua corrente. Através da 
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rotação da corrente e do contato constante com o pinhão e coroa, a combinação 
de sujeira, areia e óleo lubrificante pegajoso se fundem para formar uma pasta de 
moagem. Essa pasta de retificação prejudicará os anéis de vedação e, como uma 
lixa, a abrasão danificará lentamente os selos a cada rotação da corrente. 

É por isso que os fabricantes de correntes recomendam a limpeza completa de 
toda a sua corrente de lubrificante de corrente a cada intervalo de manutenção e 
/ ou antes de aplicar nova lubrificação ... a cada 500 km. Você faz isto?
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  LUBRIFICADOR DE CORRENTE AUTOMÁTICO  
 

Então, por que a lubrificação contínua é melhor do que a lubrificação 

por spray tradicional? 

 
A lubrificação automática da corrente aumenta significativamente a vida útil da corrente e da roda 
dentada e economiza dinheiro em peças de reposição. Lembre-se da bagunça pegajosa que você 
cria com o tradicional spray? Esta é a principal razão pela qual as correntes desgastam 
prematuramente. Se você pudesse evitar o lubrificante pegajoso, poderia aumentar drasticamente 
a vida útil da sua corrente. A lubrificação contínua lubrifica sua corrente a cada quilômetro da 
estrada, eliminando a necessidade de lubrificante pegajoso em spray que é aplicado apenas a cada 
500 km. Isso significa a quantidade correta de lubrificação a todo momento. Exatamente onde é 
necessário, quando é necessário. 

 
Pense nisto: a lubrificação com intervalo requer que você a faça depois de 500 km. 
Durante a sua viagem, o lubrificante atrairá sujeira e areia da estrada ou será lavado 
pela chuva. Isso significa que, depois de 500 km, você não tem mais uma quantidade 
suficiente de lubrificação em sua corrente que garantirá a lubrificação adequada. 

 
Por outro lado, a lubrificação automática lubrifica a corrente continuamente 
enquanto a moto está em uso. Isso permite o uso de um lubrificante muito menos 
viscoso ou pegajoso. Ele será eliminado da corrente à medida que o excesso de óleo 
se acumular nas superfícies externas. Esse óleo usado terá passado pela corrente, 
coletando poeira, areia e sujeira e transportando-os da corrente. Quando este óleo é 
arremessado da corrente, ele leva os contaminantes. O filme lubrificante da corrente 
é então reabastecido com óleo fresco fornecido pelo lubrificador automático. Esse 
sistema de perda total e auto limpante leva a uma transmissão mais limpa e muito 
mais eficiente e garante a lubrificação perfeita da corrente e das rodas dentadas em 
todos os momentos. 

 

 

 
 
Em uma pesquisa recente com clientes, os usuários do Scottoiler relataram, em 
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média, uma vida útil da corrente 2,98 vezes maior com seu lubrificador de corrente 
automático. Com o custo de um conjunto básico de correntes e rodas dentadas que 
mais mão de obra que excede mais de R$750, sem incluir o tempo de oficina, um 
Scottoiler se pagará após o primeiro kit de relação. 
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AUMENTA A EFICIÊNCIA DA TRANSMISSÃO 

Uma corrente adequadamente lubrificada é muito mais eficiente do que uma 
corrente insuficientemente lubrificada. Os sistemas Scottoiler mantêm os anéis O e 
X flexíveis, protegidos da pasta de moagem e também lubrificam a vedação, 
reduzindo o atrito. 

Isso significa que as correntes lubrificadas Scottoiler são mais limpas e 
mais eficientes, o que resulta em melhorias no desempenho e na 
eficiência da gasolina. A extensão dessas melhorias dependerá 
fortemente de vários fatores, como estilo de pilotagem (20 a 30%), 
pressão dos pneus (até 20%), peso do motorista / carga e outros fatores. 
 
A lubrificação contínua da corrente pode melhorar a eficiência da máquina em 
média 2%. 

SIGNIFICANTLY REDUCES THE TIME AND HASSLE OF 
MAINTAINING YOUR CHAIN 

Esqueça de ajoelhar-se e de limpar e lubrificar manualmente sua 
corrente. Verifique seu Scottoiler de tempos em tempos e reabasteça 
o reservatório quando estiver com pouco óleo. Trabalho realizado - 
manutenção da corrente! 

Compare isso com a sua rotina habitual. Tire a moto, todos os utensílios, produtos 
de limpeza e seu lubrificante, limpe, lubrifique ... digamos 5 minutos? Em sua 
média de 16000 km por ano, são quase 3 horas de sua vida, você gasta 
lubrificando sua corrente por ano! 

  LUBRIFICADOR DE CORRENTE AUTOMÁTICO  
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APRECIE O SEU PASSEIO, CUIDAMOS DA SUA 
CORRENTE 

Quando foi a última vez que você usou lubrificante em sua corrente? 
Você seguiu as diretrizes do fabricante e limpou a corrente? Já foram 
500 km? Você empacotou aquele frasco de spray lubrificante para sua 
grande viagem? 

Com um Scottoiler instalado, você sabe que sua corrente é mantida 
adequadamente a qualquer momento. Aproveite a estrada em vez de 
limpar e lubrificar sua corrente a cada 500km. 

LIMPADOR DE TRANSMISSÃO 

Se um Scottoiler estiver instalado corretamente e a vazão ajustada 
corretamente, será muito mais limpo que um lubrificante de pulverização. A 
baixa quantidade de aditivos de aderência permite que menos sujeira grude 
na corrente. Qualquer sujeira na corrente será absorvida pelo óleo à medida 
que viaja pelas superfícies metálicas, chegando às superfícies externas e 
sendo expelida pelas forças centrífugas geradas pelas rodas dentadas 
rotativas. A corrente ficará muito mais limpa do que com qualquer outra 
forma de lubrificação! 

Quando se trata de limpar sua moto, é muito mais fácil limpar sua 
corrente, protetor de corrente e roda traseira, porque o Scottoiler é 
um óleo mineral leve e não contém a mesma quantidade de aditivos 
de aderência que um lubrificante de pulverização convencional.  

 
 
 

         Custo Lubrificação Manual 

 
 
 

 

Lubrificação Automática 

 
 
 
 
 

 

Distância 
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  LUBRIFICADOR DE CORRENTE AUTOMÁTICO   
 
 

 

Os lubrificadores de corrente automáticos Scottoiler funcionam todos com o mesmo 
princípio básico. 

 
 

 
Um reservatório armazena o lubrificante para lubrificação contínua durante a sua 

viagem. O reservatório padrão contém lubrificante suficiente para até 2400KM de 

distância. O alcance pode ser estendido com reservatórios de capacidade extra. 

 

 
A vazão do óleo pode ser controlada para permitir configurações diferentes. 

Clima frio e úmido? Uma vazão mais alta garantirá uma lubrificação adequada. 

Clima quente e seco? Menor vazão é o melhor. 

 
 

Os tubos de óleo podem ser passados por trás da carenagem e ao longo da 

balança, tornando a instalação quase invisível. 

 
 

 
O lubrificante é injetado na corrente pela coroa. O injetor alimenta o óleo na 

lateral. Aqui o lubrificante é captado pela rotação da roda dentada como uma 

película fina. As forças centrífugas empurram o óleo para a corrente, exatamente 

onde é necessário. 
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POR QUÊ SCOTTOILER? 
 

Um sistema Scottoiler cuidará da sua manutenção da cadeia e garantirá que sua 
corrente seja bem cuidada, a cada quilômetro da estrada. 

Os sistemas Scottoiler são a referência para lubrificadores de corrente de 
motocicleta e são usados por motociclistas em todo o mundo. Fraser Scott 
introduziu o primeiro lubrificador de corrente ao público em 1984 e, desde então, 
aprimoramos e desenvolvemos continuamente o produto. Agora, 30 anos depois, a 
Scottoiler é a especialista global em lubrificação automática de correntes de 
motocicleta. 

A Scottoiler oferece atendimento ao cliente de primeira classe e onde quer que você esteja, 
estaremos lá para ajudá-lo a melhorar sua experiência em motociclismo. Você gosta da 
estrada, nós gostamos de cuidar da sua corrente. 

 
 
 
 

 PESQUISA DE CLIENTES 
SCOTTOILER 

 
 1 em cada 10 bicicletas 

no Reino Unido tem um 

Scottoiler instalado. 

 Top 3 Motos com Scottoiler: 

- Triumph Sprint ST 1050 

- Honda Blackbird 

- Honda VFR800 
 70% dos usuários do 

Scottoiler instalam o kit eles 

mesmos. 23% adquirem uma 

oficina adequada e 7% 

adquirem um kit Scottoiler já 

instalado em sua moto quando 

o compram. 

 A Satisfação do Consumidor é 

atualmente: 95.8% - Obrigado! 
 40% dos usuários do 

Scottoiler foram convertidos 

nos sistemas de lubrificador 

de corrente por familiares 

ou amigos.

 SCOTTOILER TIME LINE 

1979 Fraser tem a ideia de lubrificador de corrente 
operado a vácuo enquanto viaja de Glasgow para 
Manchester. 

1984 Fraser lança o sistema Scottoiler no 
Motorcycle Live show. 

1986 Fraser começa a negociar como Scottoiler. 
Ainda negociamos sob esse nome hoje. Fiona 
implementa plano para ampliar a operação de 
produção. 

1999 Scottoiler compra sede atual em Milngavie. 

2000 Introdução do premiado spray protetor de 
corrosão FS365. 

2003 A lenda escocesa Robbie Allan completa 3000 
milhas em uma corrente no Dakar usando um 
lubrificador de corrente Scottoiler. 

2007 Lançamento de kits especiais para os modelos 
BMW e KTM. 

2009 Lançamento do lubrificador eletrônico de 
última geração, o Scottoiler 'eSystem'. 

2009 O Scottoiler e o Globebusters viajam de Londres 
ao acampamento base do Monte Everest com 
uma corrente e sem ajustes. 

2011 Scottoiler faz parceria com BMW Motorrad. 

2015 Scottoiler celebrating 30 years in business. 
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  POR QUÊ SCOTTOILER?  
 
 
 
 
 

 
 
 

eSystem 
 Sistema de Bomba eletrônica 

 Aumenta a vida útil da relação em 

até 7 vezes 

 Ativado somente com a moto em 
movimento 

 Instalação direta na bateria 

 Painel de controle para guidão 

vSystem 
 Operado a vácuo 

 Aumenta a vida útil da relação em 

até 7 vezes 

 Ativado somente com o motor ligado 

 Fácil instalação na maioria das motos 

graças aos guias específicos. 

 

 
 Scottoiler oferece toda a linha de 

lubrificantes, reservatórios expansíveis e 

peças de reposição 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“OBRIGADO! Minha corrente está com 

60.000km e ainda em boas condições. ” 

Frederik, France / Suzuki Bandit 1200 

“Obrigado a Scottoiler eu estou com a 

relação original na minha Hayabusa 

desde o ano 2000. E agora ela tem 

64 mil km no odômetro... :-)” 

Harri, Finland / Suzuki Hayabusa 

“48.000 km na relação original em 

uma 1000cc. O que mais eu posso 

diz? Somente ajustei a corrente duas 

vezes! ” 

Phil, UK / Kawasaki KLV1000 

 

               Aprenda mais sobre a Scottoiler em  

© 2019 www.scottoiler.com.br 

www.scottoiler.com.br 

http://www.scottoiler.com/

