


As câmaras Levorin são produzidas com um blending 
de elastômeros naturais e sintéticos que garantem mais 
Impermeabilidade (resistência à permeabilidade do ar de 
inflação), resistência mecânica (furos, rasgos, etc) e repa-

rabilidade (possibilidade de efetuar consertos de furos).

Câmaras

MEDIDAS

DESCRIÇÃO CÓDIGO APLICAÇÃO MEDIDA DE PNEUS VÁLVULA

MSG-10 11199 2.50-10   2.75-10 
3.00-10   3.50-10 TR-87

MSA-14 11553 2.1/4-14   80/100-14 TR-4

MSC-14 21226 110/80-14 TR-4

MSB-16 3253 2.1/4-16   2.1/2-16   2.3/4-16 TR-4

MSC-16 16929
3.00-16   3.25-16   3.50-16
90/90-16   80/100-16   
110/80-16   100/90-16

TR-4

MSB-17 2917 2.1/4-17   2.1/2-17   2.50-17   
2.75-17   60/100-17 TR-4 

MSC-17 12913
4.00-17   4.60-17   100/80-17
110/80-17   110/90-17   120/80-17   
120/90-17   130/70-17   130/80-17

TR-4

MBC-17 
(BUTIL) 21227

4.00-17   4.60-17   100/80-17
 110/80-17   110/90-17   120/80-17   
120/90-17   130/70-17   130/80-17

TR-4

MSA-18 6717 2.50-18   2.75-18   3.00-18  3.25-18  
80/100-18   90/90-18   100/80-18 TaR-4

MBA-18 
(BUTIL) 16645

2.50-18   2.75-18   3.00-18
3.25-18   80/100-18
90/90-18   100/80-18

TR-4

MSB-18 12177
3.50-18   4.10-18   90/100-18   
100/90-18  100/100-18
110/80-18   110/100-18  

TR-4

MSB-18 
NHS 21423 100/100-18   110/100-18 TR-4

MSA-19 20978 2.75-19   3.00-19   3.25-19   
3.60-19   90/90-19    TR-4

MBA-19 
(BUTIL) 20977 2.75-19   3.00-19   3.25-19   

3.60-19   90/90-19    TR-4

MSC-19 
NHS 21225 100/90-19   110/90-19 TR-4

MSA-21 11809 2.50-21   2.75-21   3.00-21   70/90-21   
80/90-21   80/100-21   90/90-21 TR-4

MSA-21 
NHS

21424 80/100-21   90/90-21 TR-4
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•	 Sempre siga as instruções contidas no manual do proprietário 
de sua motocicleta referentes às medidas,  pressão recomendada 
pelo fabricante  e os códigos de velocidade e carga dos pneus.

•	 Para utilização de medida maiores, verifique se o espaço para 
montagem é suficiente e se  a medida do aro é compatível com 
o pneu.

•	 Verifique se o pneu está perfeitamente encaixado no aro.

•	 Antes de montar o pneu, verifique o estado dos aros, limpeza 
e a condições da câmara de ar e do núcleo da válvula.

•	 Verifique sempre o sentido da seta indicativa de sentido 
de rodagem do pneu.

•	 Ao montar um pneu novo, sempre utilize uma câmara nova.

•	 Siga as instruções de pressão contidas na lateral dos pneus e 
jamais exceda a recomendação máxima.

•	 Sempre verifique as condições dos pneus antes e depois de 
utilizar sua motocicleta. Se apresentarem bolhas , rachaduras, 
fissuras , cortes ou ainda atingir o indicador de desgaste, TWI 
(thread wear indicator), estes devem ser imediatamente 
substituidos.

•	 A utilização incorreta e impactos violentos podem danificar 
o pneu e a roda. Troque-os imediatamente, caso apresentem 
algum tipo de irregularidade.

•	 Não corte ou modifique o desenho original do pneu.

•	 Ocasionalmente verifique o aperto dos raios da roda e ajuste-os, 
caso seja necessário.

•	 Armazene os pneus em lugar seco, limpo  e longe de gasolina, 
óleo ou outros agentes químicos que possam danificar a borracha.

•	 Não deixe pneu exposto ao sol diretamente por um longo período 
ou a grandes variações de temperatura, enquanto armazenado.

Informações de
Segurança e Dicas




