
TWISTER MOTO CLUB – “Livres para Rodar” Informativo 005 
 

VAMOS EVITAR SURPRESAS? 
 

“Check-list” quer dizer: lista de verificação. Isto se aplica aos itens que devem ser 
verificados SEMPRE antes de sairmos com nossa moto. 
 

Esta verificação, de nenhuma maneira substitui as revisões e manutenções periódicas 
do veículo, esta rápida verificação visa prever alguns problemas corriqueiros que podem 
acontecer independentemente da melhor manutenção que se possa seguir. 
 
Vamos lá: 
 

Antes de sair com sua moto, faça uma rápida inspeção geral que lhe garantirá um 
passeio ou viagem com mais segurança e sem dores de cabeça. 
 

1-      Verifique os níveis de óleo e condições do filtro (quanto a vazamento), verifique 
rapidamente a quilometragem atual da moto e se o passeio, ou viagem, extrapolará a marca da 
próxima troca. 

 
2-      Ainda fora da moto verifique condições dos pneus, pressão, desgaste e danos 

como cortes e bolhas (para pressão e desgaste veja outras dicas nesta seção). Verifique as 
condições gerais das rodas quanto a empenos e amassados. 

 
3-      Verifique possíveis vazamentos sob a moto, reservatórios de freio ou embreagem 

e suspensão. No caso de motos refrigeradas a água, verifique o nível do fluido. Para motos 
com transmissão por “cardam” verifique possíveis vazamentos. 

 
4-      Verifique estado geral do conjunto corrente / pinhão / coroa (ou correia) e folga 

(verificar a folga permitida no manual do proprietário do veículo). 
 
5-      Sobre a moto e com a moto ligada, verifique o acionamento dos freios (dianteiro e 

traseiro), condições de embreagem (engate primeira e simule uma saída), acelerador e 
acionamento do afogador. Gire o guidão verificando liberdade de ação (não deve ter cabos 
limitando seu curso), folga ou “calos” na caixa de direção. 

 
6-      Inspecione a parte elétrica, lanternas, farol alto e baixo, piscas e freios. Se 

necessário, solicite a alguém para lhe auxiliar com as luzes traseiras. Contra uma parede 
verifique e direção do foco do farol. 

 
7-      Verifique posicionamento dos espelhos e se estão propriamente fixados, é muito 

comum espelhos mal fixados se soltarem na viagem ficando “bambos” e nos colocando em 
situação perigosa. 

 
8-      Finalmente verifique se está de posse de todos os itens de segurança, como luvas, 

capacete, óculos etc. 
 

Feito isto, só nos resta te desejar um bom passeio. 

 


