Corrente de transmissão

Não jogue esse material em via pública

Acesse:
www.abraciclo.com.br/site/

Freios
Verifique o desgaste das pastilhas, lonas e o nível
do fluido dos freios. Certifique-se que não há
vazamentos nas mangueiras do conjunto.

A educação para o trânsito começa por
atitudes simples, que não farão você chegar
mais rápido ao seu destino, mas, certamente,
com mais segurança e tranquilidade.

Lâmpadas
Verifique diariamente o bom funcionamento dos
faróis, piscas e lanternas.

Embreagem
Verifique se há possíveis marcas ou desgastes no
cabo de embreagem.

Óleo do motor
Verifique o nível do óleo e complete se necessário.
Troque-o dentro dos intervalos sugeridos pelo
fabricante.

Pneus
distrib. e ind. de motos haojue e kymco do brasil

Conhecer e respeitar a legislação de trânsito
é tarefa obrigatória para todos que circulam e,
principalmente, uma responsabilidade dos
condutores.

Não trafegue com pneus carecas.
Verifique e calibre semanalmente os pneus.
Não utilize pneus remold: sua utilização é proibida
por lei!
Fonte: Associadas
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A manutenção
do seu veículo traz grandes
benefícios ao meio ambiente.

te
ien
mb
io a
me

Com 45 anos de história e
contando com 14 associadas, a
Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares –
ABRACICLO, representa os
fabricantes de veículos de duas
rodas no país, tendo como
principal missão o fomento e o
desenvolvimento do setor, por
meio de ações que visem a
Mobilidade, a Paz no trânsito e
a prática da Pilotagem Segura.

Mantenha a corrente regulada, de acordo com a
especificação de sua moto.
Caso a corrente esteja muito folgada, troque a
relação (coroa, corrente e pinhão).
Lubrifique a corrente sempre depois da chuva ou a
cada 1000 km.

Respeito às normas e bom senso são
essenciais para os motociclistas que desejam
pilotar com segurança.
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Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

MANUTENÇÃO

O óleo usado deve ser descartado
nos postos de troca.
Nunca jogue o óleo e fluidos usados em esgoto comum.
Pneus, fios, cabos, peças plásticas e metálicas usados
devem ser descartados corretamente.
As baterias substituídas devem ser encaminhadas
para destinação adequada.

Dicas de Segurança

no Trânsito

No trânsito

como pilotar

Ocupe seu espaço de forma correta.

Postura correta sobre a moto

Antes de mudar de direção, sinalize
sempre para os outros veículos.

Olhar para a frente, atento aos movimentos ao redor
Coluna ereta, ombros e braços relaxados

Respeite a sinalização e os limites
de velocidade.

Cotovelos ligeiramente flexionados

Joelhos pressionando
levemente o tanque
Punhos abaixados em
relação às mãos

Zona de risco - ponto cego

FRENAGEM segura
Evite
Mantenha sempre distância segura
dos veículos à frente.

Viseira abaixada (obrigatório)
Cores claras
Jaquetas de
material resistente
Luvas de proteção
de material resistente

Calças resistentes

Pés paralelos ao chão

Evite
e

Capacete certificado, sempre afivelado
e no tamanho correto (obrigatório)

Quadril próximo ao tanque

Não fale ao celular enquanto pilota.

Evit

Equipamentos recomendados

Distância para uma frenagem segura, a 50 km/h,
utilizando:
Só o freio traseiro
35 m
Só o freio dianteiro
24 m

Os freios dianteiro e traseiro
18 m

Conduzindo com o Garupa

Botas ou calçados fechados

O garupa precisa acompanhar os movimentos do
condutor, com suas pernas pressionando
levemente seu quadril.
O garupa deve estar tão bem equipado quanto o
condutor.

Transportar menores de 10
anos é infração gravíssima!

PRIMEIROS SOCORROS
Sinalize o local.
Não mexa na vítima.
Nunca retire o capacete do acidentado.
Ligue para o socorro - 192 (SAMU).

