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01

AMORTECEDOR

MANUAL TÉCNICO

Perfil ‘’I’’

DETALHE RETENTOR

DADOS

1- HASTE

2 - MOLA

3 - RETENTOR

4 - SISTEMA
HIDRÁULICO

5 - ÊMBOLO

6 - REGULADOR

7 - CORPO

TRAVA ROSCA

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Reforçada; Possui o maior diâmetro da categoria. Revestido com camada de cromo duro que impede
desgaste e vazamentos de óleo prematuros.

Mola robusta com matéria prima que permite longa durabilidade, sem perder características
elásticas ao longo da utilização.

Retentor com alma de aço: Impede que a borracha deforme e cause vazamento no óleo.

Sistema hidráulico com dupla cuba. Permite melhor fluxo do óleo dando resposta imediata
nos diversos tipos de terrenos.

Êmbolo com dupla passagem de óleo e acionamento por mola: propicia a cuba interna estar sempre cheia
de óleo para respostas imediatas.

Regulagem da pré-carga da mola com 5 estágios: propicia regular a mola para carregar cargas mais pesadas.

Corpo com o diâmetro mais robusto da categoria. Aguenta mais impactos ocasionados por terrenos 
acidentados (esburacados).

Rosca de cabeçote travada com trava química. Não permite que o cabeçote se solte 
com a trepidação do dia a dia.

Cromado, garantia contra oxidações.

Funcionamento suavizado pelo conjunto êmbolo + dupla cuba.

Haste fina, propensa a quebrar e/ou deformar. Haste sem cromo
 duro o que acelera a diminuição do diâmetro, proporcionando

 o vazamento de óleo.

Molas frágeis com matéria prima que perde as propriedades
elásticas rapidamente.

Retentor simples o que facilita o vazamento de óleo.

Sistema hidráulico simples com resposta demorada do sistema.

Êmbolo simples sem resposta rápida de desnível de terreno.

Sem regulagem, impedindo de adaptar a mola ao tipo de carga
que irá ser carregada.

Corpo frágil, não preparado para aguentar 
nossas estradas esburacadas.

Rosca do cabeçote sem trava: Cabeçote pode soltar-se
com trepidações da estrada.

Pintado, propenso a oxidação.

Funcionamento prejudicado, devido a não possuir dupla cuba
e embolo acionado por mola.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS



AMORTECEDOR ALONGADO

MANUAL TÉCNICO

DETALHE RETENTOR

DADOS

1- HASTE

2 - MOLA

3 - RETENTOR

4 - SISTEMA
HIDRÁULICO

5 - ÊMBOLO

6 - REGULADOR

7 - CORPO
ALONGADO

TRAVA ROSCA

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Reforçada: possui o maior diâmetro da categoria. Revestido com camada de cromo duro que 
impede desgaste e vazamentos de óleo prematuros.

Mola robusta com matéria prima que permite longa durabilidade, sem perder características elásticas
ao longo da utilização.

Retentor com alma de aço: Impede que a borracha deforme e cause vazamento no óleo.

Sistema hidráulico com dupla cuba. Permite um melhor fluxo do óleo dando resposta imediata
nos diversos tipos de terrenos.

Êmbolo com dupla passagem de óleo e acionamento por mola: propicia a cuba interna estar sempre cheia de
óleo para respostas imediatas.

Regulagem da pré-carga da mola com 5 estágios: propicia regular a mola para carregar cargas mais pesadas.

Corpo alongado, garante alta estabilidade com acrescento de peso, possui o diâmetro mais robusto da categoria.
Aguenta mais impactos ocasionados por terrenos acidentados (esburacados).

Rosca de cabeçote travada com trava química. Não permite que o cabeçote 
se solte com a trepidação do dia a dia.

Cromado, garantia contra oxidações.

Funcionamento suavizada pelo conjunto êmbolo + dupla cuba.

Haste fina, propensa a quebrar e/ou deformar. Haste sem cromo 
duro o que acelera a diminuição do diâmetro, propiciando 

o vazamento de óleo.

Molas frágeis com matéria prima que perde as propriedades
elásticas rapidamente.

Retentor simples o que facilita o vazamento de óleo.

Sistema hidráulico simples com resposta demorada do sistema.

Êmbolo simples sem resposta rápida de desnível de terreno.

Sem regulagem, impedindo de adaptar a mola ao tipo de
carga que irá ser carregada.

Corpo frágil, não preparado para aguentar nossas 
estradas esburacadas.

Rosca do cabeçote sem trava: Cabeçote pode soltar-se 
com trepidações da estrada.

Pintado, propenso a oxidação.

Funcionamento prejudicado, devido a não possuir dupla cuba
e embolo acionado por mola.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS

02



AMORTECEDOR REFORÇADO

MANUAL TÉCNICO

DETALHE RETENTOR

DADOS

1- HASTE

2 - MOLA
REFORÇADA

3 - RETENTOR

4 - SISTEMA
HIDRÁULICO

7 - CORPO

5 - ÊMBOLO

TRAVA ROSCA

6 - REGULADOR

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Reforçada: Possui o maior diâmetro da categoria. Revestido com camada de cromo duro que impede 
desgaste e vazamentos de óleos prematuros.

Mola robusta com matéria prima que permite longa durabilidade, sem perder características
 elásticas ao longo da utilização.

Retentor com alma de aço: Impede que a borracha deforme e cause vazamento no óleo.

Sistema hidráulico com dupla cuba. Permite um melhor fluxo do óleo dando resposta imediata 
nos diversos tipos de terrenos.

Corpo com diâmetro mais robusto da categoria. Aguenta mais impactos ocasionados
 por terrenos acidentados (esburacados.)

Êmbolo com dupla passagem de óleo e acionamento por mola: Propicia a cuba interna
 estar sempre cheia de óleo para respostas imediatas.

Rosca do cabeçote travada com trava química. Não permite que o cabeçote se solte
com a trepidação do dia a dia.

Regulagem da pré carga da mola com 5 estágios: propicia regular a mola para 
carregar cargas mais pesadas.

Cromado, garantia contra oxidações.

Funcionamento suavizado pelo conjunto êmbolo + dupla cuba.

Haste fina, propensa a quebra e/ou deformar. Haste sem cromo
duro o que acelera a diminuição do diâmetro, propiciando

o vazamento de óleo.

Molas frágeis com matéria prima que perde as
 propriedades elásticas rapidamente.

Retentor simples o que facilita o vazamento de óleo.

Sistema hidráulico simples com resposta demorada do sistema.

Corpo frágil, não preparado para aguentar 
nossas estradas esburacadas.

Êmbolo simples sem resposta rápida de desnível de terreno.

Rosca do cabeçote sem trava: Cabeçote pode soltar-se com
trepidações da estrada.

Sem regulagem, impedindo de adaptar a mola 
ao tipo de carga que irá ser carregada.

Pintado, propenso a oxidação.

Funcionamento prejudicado, devido a não possuir dupla cuba
e embolo acionado por mola.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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06

AMORTECEDOR MONOCHOQUE

MANUAL TÉCNICO

DETALHES

DADOS

1- ROLAMENTO
NAS BUCHAS

2 - MOLA

3 - RETENTOR
REFORÇADO

4 - SISTEMA
HIDRÁULICO

5 - CORPO

CUBA DE GÁS

ACABAMENTO

FUNCIONAL

As buchas possuem rolamentos de esfera, o que garante uma melhor montagem e desempenho em curvas.

Mola robusta com mesma carga que o Amortecedor Original. Matéria prima de alto desempenho, 
absorve melhor o impacto e garante uma longa durabilidade.

Retentor reforçado, não permite que o óleo vaze.

Sistema dimensionado para garantir amortecimento igual ao original. Pistão reforçado com duplo 
sentido de acionamento.

Corpo fabricado em tubo de alta resistência mecânica. Suas paredes reforçadas aderem bem a solda
o que impossibilita a quebra.

Cuba isolada de gás. Garante uma melhor absorção a impactos.

Cromado ou pintado, garantia contra oxidações.

Funcionamento linear entre as Cubas (óleo + gás). Garantia de funcionamento suave em terrenos acidentados.

Bucha simples sem rolamentos.

Mola fabricada de matéria prima com pouca durabilidade.

Retentor simples, com iminência de vazamento.

Pistão simplificado, sem duplo sentido.

Corpo com tubo frágil, perigo de rompimento ou quebra.

Gás misturado na mesma cuba que o óleo. 
Funcionamento simplificado.

Zincado com pequena camada. Risco de Oxidação.

Sem cuba isolada. Sem absorção de grandes impactos.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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KIT BIELA 

MANUAL TÉCNICO

Perfil ‘’I’’

DIFERENCIAIS

DADOS

1- BIELA

2 - GAIOLA

3 - ROLETES

4 - PINO

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Confeccionada em aço carbono forjado, possui estrutura molecular modificada, resultando em um produto
de alta resistência à tensões de compressão. Os furos e o design da biela são assegurados pela confiabilidade

de um CNC. O perfil ‘’I’’ possibilita maior resistência contra forças de torção.

Manufaturada em material especial para evitar quebras e diminuir o aquecimento, possui geometria
dimensionada para proporcionar aos roletes uma perfeita atuação.

Componentes retificados, superfície de baixa rugosidade e grande precisão dimensional, fundamental a
atuação do pino.

Projetado em aço com alto teor de carbono, proporcionando elevada resistência a abrasão. Usinado em 
CNC e posteriormente retificado, garantindo bom acabamento superficial.

Possui acabamento diferencial. Conjunto isento de rebarbas, assegura alto desempenho.

Possui canais de lubrificação projetados para minimizar o atrito entre os componente da biela e o 
virabrequim (Pino e Biela) que proporcionam ao conjunto maior vida útil.

Confeccionado em aço de qualidade inferior em processos sem 
controle tornando-a mais frágil e propícia a quebras.

Matéria prima com baixas propriedades mecânicas e geometria
deficiente, ocasionando superaquecimento e travamento do

conjunto levando à quebra.

Superfície com excesso de rugosidade e forma geométrica 
irregular, comprometendo a atuação, facilitando

 o travamento do conjunto.

Produzida em aço com baixo teor de carbono ocasionando
desgaste prematuro do componente. Superfície muito rugosa

propícia a travar.

Possui rebarbas provenientes do processo de fundição,
ocasionando folga prematura do conjunto, e muitas vezes

a quebra do mesmo.

Funcional afetado devido ao dimensionamento inadequado
(folgas), originando desgastes prematuros e não uniformes,

diminuindo a vida útil do conjunto.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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ROLAMENTO DE DIREÇÃO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

1 - PISTA
SUPERIOR

2 - SEPARADOR

 3 - ESFERAS

CAPA

CEMENTAÇÃO

ACABAMENTO

MONTAGEM

Matéria prima especial, Raio retificado e pista cementada.

Componente patenteado pela Siverst para esta aplicação o que evita a montagem de esfera 
pelo método fixação com graxa, agilizando a montagem.

Aço carbono específico para esta aplicação com grande resistência mecânica.

Matéria prima especial, Raio retificado e pista cementada.

Propícia superfície resistente (alta dureza) e núcleo dúctil o que evita a quebra na montagem.

Raio e diâmetros de montagem retificados.

Rolamentos 100% testados em dispositivos que simulam a montagem na motocicleta. 
Testado altura e ângulo da esfera.

Matéria prima comum, têmpera total e pista usinada. 
Dificuldade na montagem e pouca resistência.

Não possui separador. A montagem das esferas se dá pelo
método de fixação através da graxa.

Latão revestido. Baixa resistência e durabilidade.

Matéria prima comum, tempera total e pista usinada.
Dificuldade na montagem e pouca resistência.

Têmpera total: A pista se torna frágil, podendo quebrar
ao montar, pois não possui o núcleo dúctil.

Raios usinados com alta rugosidade e diâmetros de 
montagem sem precisão.

Itens sem precisão na montagem, não propiciando
aperto nos ajustes do conjunto.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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ROLAMENTO CÔNICO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

1 - PISTA
EXTERNA

2 - ROLETES

3 - GAIOLA

PISTA INTERNA

PISTA 
RETIFICADA

Confeccionada em aço específico para rolamentos, permite alta dureza no material, o que aumenta a resistência
ao desgaste. Possui pista e diâmetro maior retificados para garantir uma melhor montagem e funcionamento.

Confeccionado em aço especial, com retifica nos rolos. Aumenta a área de contato e permite
 uma melhor distribuição dos esforços ao longo do ângulo do rolete.

Estampada em aço permite um livre giro do rolete sem interferência. Facilita a montagem.

Confeccionada em aço específico para rolamentos, permite alta dureza no material, o que aumenta a 
resistência ao desgaste. Possui pista e diâmetro maior retificados para garantir uma melhor

montagem e funcionamento.

Garante precisão na montagem e aumenta a vida útil dos mesmos.

Confeccionada em aço comum, não obtendo dureza desejada.
Apresenta desgaste prematuro ou quebra ao montar.

Confeccionada em aço comum, não obtendo dureza desejada.
Apresenta desgaste prematuro.

Item não possui uma boa conformação, fazendo que os roletes
por vezes tranquem ao atuarem em conjunto.

Confeccionada em aço comum, não obtendo dureza desejada.
Apresenta desgaste prematuro ou quebra ao montar.

Pista usinada (sem precisão): encontra dificuldade 
na montagem e no ajuste.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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19

REPAROS DE CARBURADOR

MANUAL TÉCNICO

DADOS

AGULHA

SEDE

COMPONENTES

ELEMENTOS
MECÂNICOS

FUNCIONAL

Corpo confeccionado em alumínio com revestimento de níquel químico. Possui a ponta em VITON que 
garante uma vedação segura e eficaz, não descolando após utilização na gasolina. Mola interna é feita

em aço inox (resistência a oxidações).

Confeccionada em latão SAE 360, possui assento da agulha diferenciado possibilitando uma melhor vedação,
além do acabamento brunido que garante alto desempenho e uma melhor atuação.

Dimensionados para proporcionar ao conjunto uma perfeita atuação, são manufaturados com alta precisão
dimensional. Seu material possui elevada resistência ao meio severo em que atua.

Os elementos que compõem o reparo são normalizados de acordo com normas internacionais,
 proporcionando ao conjunto grande desempenho.

Reparo isento de rebarbas e cantos vivos, garantindo a perfeita montagem e funcionabilidade do produto.

Ponta de borracha que faz com que se descole ou se degrade em
contato com a gasolina. Sem tratamento superficial o que deixa

o conjunto com baixa resistência a oxidação 
nos demais componentes.

Furo de vedação usinado sem precisão e sem assento
da agulha: Não veda.

Componentes sem precisão dimensional, com rebarbas e 
roscas mal formadas. Dificuldade na montagem e regulagem

do carburador.

Elementos fora das normas e padrões de mecânicos 
comprometendo o funcional do conjunto.

Reparo sem precisão dimensional, com rebarbas, roscas mal
formadas e vedação ineficaz. Dificuldade na montagem 

e regulagem do carburador.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS

ELEMENTOS MECÂNICOS
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CILINDRO EXTERNO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

MATERIAL

ESTRUTURA

GEOMETRIA

ALOJAMENTO
INTERNO

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Liga especial de alumínio. Garante o preenchimento total e uniforme em todas as regiões da peça
(isenção de falhas internas).

Robusta e resistente às solicitações de uso, possui elevadas propriedades mecânicas proporcionadas
pela alta qualidade do material.

Uniforme e precisa, possibilita a perfeita atuação com o Tubo Interno, minimizando o atrito entre os
componentes.

Detalhes internos usinados em CNC (Proporciona alta precisão dimensional o que resulta em uma boa
montagem e vedação).

Interno: Rugosidade baixa resultante do processo posterior de retifica, não possui riscos transversais em sua 
superfície interna, garantindo vedação eficaz. Externo: Superfície com excelente acabamento, sem rebarbas e 

porosidade.

Produto final altamente resistente a solicitações de uso do dia-a-dia, desenvolvido para proporcionar maior 
dirigibilidade, durabilidade e segurança ao piloto.

Alumínio fundido, possui rebarbas excessivas, porosidade e falhas
de preenchimento em diversas regiões da peça.

Incerteza estrutural, ocasionando baixa resistência pelo fato de 
haver pontos de falhas na peça (Regiões não preenchidas).

Tolerâncias geométricas inadequadas para uma correta atuação,
gerando o desgaste prematuro dos componentes.

Usinagem deficiente, pois possui formar irregulares e falhas 
(originadas do processo primário), comprometendo a vedação

e dificultando a montagem do componente.

Interno: Alta rugosidade ocasionando desgaste e vazamentos
prematuros. Externo: Acabamento superficial poroso e com

excesso de rebarbas.

Apresenta desgastes prematuros e vazamentos, diminuindo
consideravelmente a sua durabilidade e consequentemente

a durabilidade de seus componentes (Ex. Tubo interno).

SIVERST CONCORRENTES

DADOS

SIVERST x CONCORRÊNCIA

SIVERST CONCORRÊNCIA
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COLUNA DE DIREÇÃO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

MATÉRIA-PRIMA

1 - BASE

2 - EIXO

3 - SOLDA

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Aço SAE 1020 forjado, proporciona elevada
resistência mecânica.

Ferro fundido.

Usinada em centro de usinagem (CNC). Mal usinado. Não propicia uma boa montagem.
Requer ajustes manuais.

Usinado em torno CNC (Precisão dimensional). Mal usinado. Roscas constantemente apresentam 
defeito, tendo que ser refeitas.

Solda para união entre eixo e base. Alta resistência,
sustenta a roda dianteira presa ao quadro da moto.

Apresentam desgaste prematuro devido a problemas
de usinagem e montagem.

Base (1) pintura eletrostática, resistente a oxidação. Pintura com falhas. Apresentam oxidação em
 um curto período de tempo.

Estrutura robusta, proporciona alta durabilidade
e segurança.

Apresentam desgaste prematuro e problemas de
usinagem e montagem.

Base pode se quebrar, o que dividira a moto em duas partes.

Na montagem o mecânico leva muito tempo para corrigir
medidas de montagem.

Para montar o mecânico perde tempo para refazer roscas.

Se a solda romper-se, existe um grande risco de acidente.

Oxidação prematura.

Problemas nesta peça afetam diretamente a dirigibilidade,
pois ela une o guidom a roda da moto.

SIVERST CONCORRENTES CONSEQUENCIAS

DADOS

Detalhe da Solda
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PEDAL DE CÂMBIO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

1 - HASTE

2 - PROTEÇÃO

3 - PARAFUSO

ACABAMENTO

FUNCIONAL

SOLDA

Corformado em aço resistente, com espessura robusta. Usinado em máquinas CNC, com estrias brochadas,
garantindo precisão na montagem.

Confeccionada em borracha, propicia boa aderência e firmeza ao dar a partida.

Elemento normalizado de acordo com normas internacionais, garantindo alta qualidade e segurança possui a
classe 4.8, o que garante a maior resistência da categoria.

Cromado, protege a superfície do pedal garantindo elevada resistência a oxidações. Visual não destoa
dos demais componentes da motocicleta.

Conjunto dimensionado para proporcionar alta durabilidade, resistência e precisão na sua atuação.

Solda reforçada resistente a quebra.

Conformado em aço frágil com baixa resistência, 
quebrando e entornando facilmente.

Confeccionado em Borracha + PVC não proporcionando
boa aderência e tendo um desgaste prematuro.

Parafuso sem padrão normalizado, se quebra com 
facilidade ao dar o aperto.

Oxidado ou zincado. Apresenta baixa resistência a oxidação.
Possuem aspecto diferente dos demais componentes 

da motocicleta.

Conjunto frágil com baixa durabilidade e pouca resistência
mecânica (quebra facilmente).

Solda ponto com baixa resistência. Quebra facilmente.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS

DETALHE DA SOLDA
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PEDAL DE PARTIDA

MANUAL TÉCNICO

DADOS

1 - PROTEÇÃO

2 - HASTE

(3,4,5,6 e 8)
ELEMENTOS 
MECÂNICOS

7 - CUBO

ACABAMENTO

FUNCIONAL

DURABILIDADE

Confeccionada em borracha propicia boa aderência e firmeza ao dar a partida.

Forjado em aço SAE 1045, possui elevada resistência mecânica não deixando o pedal quebrar ou entortar.
Usinado em máquinas CNC, garante alta precisão dimensional.

Elementos normalizados de acordo com normas internacionais, garantindo alta qualidade e segurança.
O parafuso possui a classe 8.8, o que garante a maior resistência da categoria.

Peça forjada em aço SAE 1045, possui elevada resistência mecânica não deixando o conjunto sofrer
 com o desgaste, além de passar  pelos processos de brochamento e usinagem CNC, 

garantindo alta precisão dimensional.

Cromado, protege a superfície do pedal garantindo elevada resistência a oxidações.

Conjunto dimensionado para proporcionar alta durabilidade e precisão na sua atuação. Possui uma
maior área de contato ao dar a partida distribuindo assim o esforço aplicado neste instante.

A união dos componentes normalizados com a matéria e usinagem de grande qualidade
proporcionam alta durabilidade.

Confeccionado em Borracha + PVC não propiciando boa 
aderência e tendo um desgaste prematuro.

Confeccionado com ferro fundido ou aço com baixo teor de
Carbono. Se não quebrar ao pedalar, acaba entortando ou

tendo um desgaste prematuro.

Elementos sem padrão normalizados. Parafusos se quebram
com facilidade ao dar o aperto. Esfera sem resistência e mola 

com perda das propriedades elásticas.

Confeccionado com ferro fundido ou aço com baixo teor de
Carbono. Na maioria das vezes acaba tendo desgaste

prematuro na área de contato com a haste.

Oxidado ou zincado. Apresenta baixa resistência
a oxidações.

Falta de tangência no contato da partida e um dimensional fora
do especificado auxiliam no mau funcionamento e no desgaste

prematuro do pedal.

Matéria prima de má qualidade. Não existe usinagem nos locais
principais (raio onde corre a esfera) o que não propicia uma

maior durabilidade.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS

DETALHE FURO BROCHADO
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41

TUBO INTERNO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

TUBO

COMPONENTES
INTERNOS

CROMO-DURO

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Matéria prima robusta com a maior espessura de parede do tubo da categoria. Não quebra 
e dificilmente entorta. Dimensional externo 100% testado.

Confeccionados segundo padrões normalizados internacionalmente o que melhora o
funcionamento dando resposta rápida em terrenos acidentados.

Maior camada de cromo duro da categoria. Esta camada propicia maior resistência ao desgaste
não alterando o diâmetro externo e evitando a oxidação.

Rugosidade baixa resultante do processo de retifica, propiciando deslizamento perfeito na parede do retentor.
Não possui riscos transversais em sua superfície. Com isto não há vazamentos prematuros.

Válvulas e buchas bem dimensionadas para propiciar um funcionamento perfeito em todos os tipos de terrenos.

Matéria prima com pouca resistência e espessura de parede
 frágil (fina). Dimensional externo sem precisão o que acarreta 

vazamento precoce e dificuldade na montagem.

Confeccionado com materiais de baixa qualidade e por vezes
apresentam falta dos mesmos prejudicando

 a funcionabilidade do conjunto.

Camada de cromo duro inexistente ou muito baixa, 
ocasionando facilmente oxidação e desgaste prematuro 

devido ao atrito com o retentor.

Alta rugosidade ocasionando desgaste do retentor o que
resulta em vazamentos precoces.

Funcional comprometido devido a falta de componentes
 ou material de baixa qualidade.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
60112

60113

60114

60115

BATERIA SELADA

12V 3 Ah - SBX4L-BS

BATERIA SELADA

12V 4 Ah - SBX5L-BS

BATERIA SELADA

12V 6 Ah - SBX7L-BS

BATERIA SELADA

12V 8 Ah - SBX9-BS

TITAN CG 125-KS/BROS-NX 125 KS/BIZ C100-KS-ES

TITAN CG 125-ES/TITAN CG 125-KSE/

TITAN CG 125 FAN/BROS--NX 125 ES

FALCON NX 4/TWISTER CBX 250/

TORNADO XR 250/BROS NXR 150-ESD

HONDA CB 500/VT 600C SHADOW/CBR 900R/

YAMAHA XJ/ XT 600/XTZ660/KAWASAKI KLX 650/

ZX750K/KTM 400-650 640/ SUZUKI GSX-R 750/RF 900

APLICAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
60116

60117

BATERIA SECO CARREGADA

12V 5,5 Ah - SB12N5,53B

BATERIA SECO CARREGADA

12V 6 Ah - SIB7B-B

YBR 125 (2000)/RD/Z 125 (após 85) 

RD/Z 135 (após 87) IRD 350

CBX/NX 150/CBX/NX/XR 200/NXR 350/

YAMAHA TDM 225/XT 225

APLICAÇÃO



BATERIA SECO CARREGADA

MANUAL TÉCNICO

DADOS

SEPARADOR

PLACAS

POLOS

RESPIRO DE
SEGURANÇA

SOLUÇÃO 
ELETROLÍTICA

CAIXA E 
TAMPA

FUNCIONAL

Confeccionado em material poroso que possibilita a livre circulação do eletrólito, proporciona máxima resistência
mecânica a vibrações. Possui maior proteção a ações químicas do ácido e contra curto-circuito entre as placas.

Fabricadas a vácuo, possuem geometria de grades diferenciadas pois são desenvolvidas para ter uma rápida
ativação e uma alta condutividade elétrica. Possui alto desempenho de partida a frio.

Robustos e resistentes, injetados com precisão impossibilitando vazamentos para o meio externo
ou interno, protege contra corrosões e infiltrações.

Respiro dimensionado para controlar a pressão interna, aliviando qualquer sobrecarga do sistema.

Solução elaborada para proporcionar alto desempenho e durabilidade ao sistema. Elimina a necessidade
de recarga da solução eletrolítica, além de evitar a sulfatação.

Confeccionadas em polipropileno, ideal para aplicações que requerem resistência mecânica e inerência ao ácido.
Garantindo assim maior resistência a impactos, vibrações e a condições adversas como temperaturas

extremas, buracos na estrada, etc.

Tecnologia desenvolvida para proporcionar a sua moto alta performance, desempenho e durabilidade.

Produzido com material comum, inadequado para resistir às
solicitações físicas e químicas da bateria, oferece baixa 

resistência mecânica e fácil sulfatação.

Ativação retardada devido ao processo de fabricação. Geometria
das placas possuem pontas, que podem danificar o separador. 

São aglomeradas de forma não cuidadosa, possui baixa 
condutividade elétrica, comprometendo a funcionabilidade do

produto final.

Tolerâncias geométricas inadequadas para uma correta atuação,
gerando o desgaste prematuro dos componentes.

Acabamento poroso que possibilita o acumulo de sujeira ao
redor do respiro.

Possui muitas vezes inconformidade em sua densidade,
ocasionando baixo rendimento.

Produzidas com material de baixa resistência mecânica, suas
propriedades facilitam o ressecamento dos componentes, 

deixando os mais frágeis a vibrações e impactos.

Baixa durabilidade e desempenho. Funcional comprometido
devido a má qualidade dos componentes.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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BATERIA SECO SELADA

MANUAL TÉCNICO

DADOS

SEPARADOR

PLACAS

POLOS

RESPIRO DE
SEGURANÇA

SOLUÇÃO
ELETROLÍTICA

CAIXA E TAMPA

FUNCIONAL

Confeccionado em material poroso que possibilita a livre circulação do eletrólito, proporciona máxima
resistência mecânica a vibrações. Possui maior proteção a ações químicas do ácido e contra curto-circuito

entre as placas.

Fabricadas a vácuo, possuem geometria de grades diferenciadas pois são desenvolvidas para ter uma rápida 
ativação e uma alta condutividade elétrica. Possui alto desempenho de partida a frio.

Robustos e resistentes, injetados com precisão impossibilitando vazamentos para o meio externo ou
interno, protege contra corrosões e infiltrações.

Respiro dimensionado para controlar a pressão interna, aliviando qualquer sobrecarga do sistema.

Solução elaborada para proporcionar o alto desempenho e durabilidade ao sistema. Elima a necessidade
de recarga da solução eletrolítica, além de evitar a sulfatação.

Confeccionadas em polipropileno, ideal para aplicações que requerem resistência mecânica e inerência ao
ácido. Garantindo assim maior resistência a impactos, vibrações e a condições adversas como temperaturas

extremas, buracos na estrada, etc.

Tecnologia desenvolvida para proporcionar a sua moto alta performance, desempenho e durabilidade.

Produzido com material comum, inadequado para resistir às
solicitações físicas e químicas da bateria, oferece baixa 

resistência mecânica e fácil sulfatação.

Ativação retardada devido ao processo de fabricação. 
Geometria das placas possuem pontas, que podem danificar

o separador. São aglomeradas de forma não cuidadosa,
possui baixa condutividade elétrica, comprometendo

a funcionalidade do produto final.

Formas geométricas irregulares, possibilitando o vazamento do 
ácido para o meio externo, além de comprometer o sistema, pois 
facilita a entrada de resíduos do meio externo (água, poeira, etc);

Acabamento poroso que possibilita o acumulo de sujeira
ao redor do respiro.

Possui muitas vezes inconformidade em sua densidade,
ocasionando baixo rendimento.

Produzidas com material de baixa resistência mecânica, suas
propriedades facilitam o ressecamento dos componentes,

deixando os mais frágeis a vibrações e impactos.

Baixa durabilidade e desempenho. Funcional comprometido
devido a má qualidade dos componentes.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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KIT TRANSMISSÃO

MANUAL TÉCNICO

DADOS

1 - COROA

2 - CORRENTE

3 - PINHÃO

ESPESSURA

ACABAMENTO

FUNCIONAL

Confeccionada em aço SAE 1045, possui tratamento térmico (Tempera por Indução). 
Proporcionando alta resistência ao desgaste.

Matéria prima e tratamentos térmicos projetados para dar maior resistência a corrente. Lubrificação protege
 o sistema contra intempéries que possam desgastar o conjunto prematuramente.

Possui tratamento termoquímico, oferecendo simultaneamente elevada resistência ao desgaste e a impactos.

Pinhão e Coroa com espessuras conforme normas internacionais. Quanto maior a área de contato melhor
a distribuição de esforço, dando maior resistência ao desgaste ao sistema.

Conjunto dimensionado para garantir desgaste homogêneo de todos os seus componentes.

Confeccionadas em polipropileno, ideal para aplicações que requerem resistência mecânica e inerência ao
ácido. Garantindo assim maior resistência a impactos, vibrações e a condições adversas como temperaturas

extremas, buracos na estrada, etc.

Geralmente em aço SAE 1023 com menos resistência ao
desgaste, ou em SAE 1045 sem tempera o que também

deixa a peça com menos resistência.

Matéria prima e tratamento térmico projetado para baixo
custo. Pouco óleo o que faz com que o conjunto desgaste

prematuramente.

Com tratamento térmico simples, facilitando a quebra
ou acelerando o desgaste.

Espessuras inferiores a normas, concentrando o esforço em 
pontos que desgastam mais facilmente.

Itens possuem desgastes diferentes o que acaba dando
ao conjunto um tempo de vida útil menor.

Produzidas com material de baixa resistência mecânica, suas
propriedades facilitam o ressecamento dos componentes,

deixando os mais frágeis a vibrações e impactos.

SIVERST CONCORRENTES

DADOS
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KIT TRANSMISSÃO NOVA TITAN 125 FAN 2009 (43D/14D - 428Hx120L)

KIT TRANSMISSÃO CG 82 (38D/15D - 428H x 110L)

KIT TRANSMISSÃO XLS 125 (56D/14D - 428H x 124L)

KIT TRANSMISSÃO CB 450 (36D/16D - 530H x 102L)

KIT TRANSMISSÃO DREAM 100 (36D/15D - 428H x 116L)

KIT TRANSMISSÃO NX 350 SAHARA (38D/14D - 520H x 100L)

KIT TRANSMISSÃO TITAN 150 SPORT  (42D/15D - 428H x 118L)

KIT TRANSMISSÃO CB 300 (37D/13D - 520H x 110L)

KIT TRANSMISSÃO XLX 250  (40D/14D -520 H x 100L)

KIT TRANSMISSÃO XLX 350  (40D/14D - 520H x 100L)

KIT TRANSMISSÃO CB 400 (36D/16D - 530H x 102L)

KIT TRANSMISSÃO XLR 250 (44D/15D - 520H x 100L)

KIT TRANSMISSÃO NOVA TITAN CG 150 (43D/16D - 428H x 118L )

KIT TRANSMISSOR XR 300 (XRE NOVA TORNADO) (39D/13D-520Hx104L)

KIT TRANSMISSOR LANDER 250 (46D/15D - 428H x 130L)

10487/45

10488/45

10489/45

10490/45

10491/45

10492/45

10493/45

10494/45

10497/45

10498/45

10499/45

10500/45

10495/45

10496/45

20191/45

KIT TRANSMISSOR TDM 225 (45D/15D - 428H x 120L) 20192/45

KIT TRANSMISSÃO INTRUDER 250 (41D/15D - 520H x 108L)

KIT TRANSMISSÃO MIRAGE (46D/14D - 520H x 116L)

KIT TRANSMISSÃO DAFRA KANSAS (39D/15D - 428H x  120L)

KIT TRANSMISSÃO KASINSKI COMET/GT 250 (46D/14D - 520H x 128L)

KIT TRANSMISSÃO KASINSKI GF 125 (47D/14D - 428H x 126L)

KIT TRANSMISSÃO KASINSKI CRUISE II (47D/14D - 428H x 126L)

KIT TRANSMISSÃO DAFRA SPEED (38D/15D - 428H x 114L)

KIT TRANSMISSÃO ALTINO (TITAN 99)  (43D/14D - 428H x 116L)

60109/45

60106/45

60111/45

60107/45

60108/45

60105/45

60110/45

60104/45

KASINSKI

DAFRA

DAELIM




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

