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TREBALLS REALITZATS 

“OVERHAUL” COMPLET DE LA MOTO QUE INCLOU: 

Motor 

- Rectificat dels cilindres i substitució de les bieles pistons i 
segments 

- Substitució de coixinets i segells 
- Pintat i polit de les peces pertinents 
- Substitució del pinyó de sortida 
- Substitució dels discs i molles de l’embragatge 
- Revisió del volant magnètic 
- Substitució de juntes i olis 
- Substitució de bujía 
- Es posen els reglatges de carburació originals 
- Fabricació de la xaveta del cigonyal 

 

Electricitat i velocímetre 

- Substitució de tot el cablejat 
- Substitució de les bombetes 
- Substitució del claxon 
- Substitució del velocímetre i el seu cable 
- Revisió del reenviament del velocímetre 
- Revisió del comptavoltes del motor 
- Substitució dela batería 
- Revisió del regulador 
- Substitució del relé d’intermitència 
- Substitució dels intermitents anteriors 
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Rodes,  frens i tren de rodatge 

- Substitució del pinyó, la cadena i la corona 
- Pintat al forn de llandes 
- Substitució de les càmeres 
- Substitució dels pistons i segells de les pinces de fre 
- Substitució de les pastilles de fre 
- Substitució dels segells de les bombes de fre 
- Instal·lació de conductes metàl·lics als frens 
- Sorrejat i pintat de pinces i bombes 

 

Suspensions 

- Substitució esmorteïdors posteriors 
- Revisó de les molles i hidràulics anteriors 
- Substitució de les juntes i olis 
- Polit de les ampolles 
- Cromat de les barres 
- Substitució de l’esmorteïdor de direcció 

 

Xassís, basculant i caballet 

- Sorrejat i pintat amb pintura en pols i al forn. 
- Reparació anclatge posterior del motor 

 Carrosseria 

- Sorrejat de les peces i posteriorment pintades per planxista 
profesional 

- Retapiçat del seient. 
- Inserció d’adhesius i anagrames 
- Reparació de la caixa de batería 
- Tractament interior del dipòsit 

A més a més, tota la tornillería i peces especials originals s’han portat a 
cromar o galvanitzar segons procedeixi. 
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