
Possíveis defeitos e falhas 
apresentados por 
amortecedores.



Alteração da peça.

A função do amortecedor pode ser comprometido por completo ou diminuir drasticamente sua via util.

Possível adaptação para um veiculo não compativel ou fora e sua originalidade.

Os amortecedores Fort Peças são projetados para manter a originalidade do veiculo. A adaptação ou alteração do 
projeto é totalmente prejudicial ao veiculo.

Possível defeito

Causas

Dica

2

OCORRIDO



Aplicação Incorreta. 

3

OCORRIDO



Aplicação Incorreta. 

4

Quebra das argolas de fixação, quebra ao meio do amortecedor, ruptura da haste.

A aplicação incorreta danifica por completo o amortecedor, inviabilizando sua função de amortecimento.

Alguns modelos de amortecedores podem ser "parecidos" com outros modelos, porém cada amortecedor é 
projetado para um modelo especifico de veiculo onde é levado em conta a capacidade de carga do veiculo e curso da 
suspensão. Aconselhamos sempre a consultar em nosso catalogo o modelo para o veiculo que irá ser aplicado.

Possível defeito

Causas

Dica

OCORRIDO



Cabine Desalinhada.

5

OCORRIDO



6

Função de amortecimento comprometida, podendo causar ruidos na cabine do veiculo. Danifica outros componentes 
do amortecedor ex: mola, coifa de proteção, buchas e borrachas. 

O desalinhamento podem ser causados por coxins, batentes ou até mesmo amortecedores já fadigados.

Aconselhamos sempre a verificar todo o sistema de suspensão da cabine antes mesmo que os amortecedores 
sejam instalados. Lembrando que esse serviço deve ser executado por profissionais e com as devidas ferramentas 
para não danificar os amortecedores.

Possível defeito

Causas

Dica

OCORRIDO

Cabine Desalinhada.



 Tubo de Pressão inferior amassado ‘’carcaça’’.

7

Caso o tubo de pressão inferior (corpo do amortecedor) sofra algum amassado, compromete todos os componentes 
internos do amortecedor. Fazendo com que o amortecedor não faça seu curso total (abrir e fechar) podendo travar.

Outros componentes da suspensão podem se soltar e atingir o amortecedor. Veículos que são utilizados em pisos 
irregulares como ex: pedreiras, canaviais, campos de mineração, entre outros deve-se rodar em velocidade reduzida 
pois alguns desses fragmentos do solo podem atingir e danificar o amortecedor.

Verificar periodicamente todo o sistema de suspensão, sempre conferindo se há algum componente solto ou má 
fixado inclusivos os amortecedores. Sempre utilizando parafusos e porcas nas medidas corretas definida pelo 
fabricante.

Possível defeito

Causas

Dica

OCORRIDO



Defeito na suspensão ou em outros componentes .

8

Quebra imediata do amortecedor com ex: quebra ao meio, rutura da haste, esmagamento de todo estrutura do 
amortecedor.

A suspensão de um veiculo pesado há diversos componentes que podem danificar o amortecedor.
Ex: suspensor de ar (bolsas), feixes de molas, suporte de fixação, entre outros .

Aconselhamos sempre antes de instalar os amortecedores a verificar todos os componentes da suspensão. 
E a cada 10 mil KM fazer a verificação dos amortecedores e a manutenção preventiva. 

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Defeito no sistema de suspensão a Ar da Cabine (veículos equipados com conjuntos pneumáticos)

9

Nivelação incorreta das bolsas de ar, vazamento de ar e conjuntos pneumáticos sem função de amortecimento.

Vazamento de ar pelas mangueiras, niples ou conexões. Objetos cortantes ou pontiagudos próximos as bolsas de ar 
do conjunto pneumático. 

Sempre verificar se há algum vazamento de ar em todo sistema ou conexões, utilizar ferramentas corretas para não 
danificar o corpo da bolsa (peça em alumínio).

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Má fixação.

Compromete a função de amortecimento podendo causar barulhos e ruídos.

A má fixação do amortecedor pode estar relacionada a deixar peças da suspensão sem o devido aperto, utilizar 
porca, parafusos com medidas incorretas ou de má qualidade. Suportes danificados ou desalinhados, não instalação 
de anéis ou calço de alinhamento.

Verifica periodicamente todo o sistema de suspensão, sempre conferindo se há algum componente solto ou 
má fixado inclusivos os amortecedores. Sempre utilizando parafusos e porcas nas medidas corretas definida pelo 
fabricante. Verificação periódica de todo sistema de suspensão a cada 10 mil KM. Sempre fazendo a manutenção 
preventiva.

Possível defeito 

Causas

Dica

10

OCORRIDO



Má instalação.

11

Amortecedor desalinhado causando barulhos e ruídos tanto na suspensão como em itens de cabine. 
Diminuição da vida útil do amortecedor e seus componentes.

Instalação feita sem auxilio de profissional, utilização de ferramentas inadequadas e utilização de componentes 
incorretos.

Sempre aconselhamos a fazer a troca dos amortecedores por um profissional apto e com as ferramentas 
necessárias. A Fort Peças possui um canal exclusivo para auxilio e informações técnica para aplicadores.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Não instalação dos anéis de alinhamento.

12

Compromete a função de amortecimento podendo causar barulhos e ruídos. 

Alguns modelos específicos de amortecedores acompanham os anéis de alinhamento, esses itens são de extrema 
importância para o bom funcionamento do amortecedor.

Os amortecedores que necessitam dos anéis de alinhamento são enviados juntamente com o produto dentro de sua 
embalagem. Consulte nosso catálogo para saber se o determinado amortecedor utiliza esse componente.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Amortecedor com quilometragem media atingida, fim de sua vida útil.

13

Queima da haste no ponto onde
o curso de amortecedor trabalhou.

O veiculo fica com sua função de amortecimento comprometida. Comprometendo a instabilidade do veiculo, 
chegando a ter consumo excessivo de pneus entre outros componentes.

Todo amortecedor te uma vida útil que são medias em ciclos (movimento de abrir e fechar) podendo variar muito em 
quilometragem pois depende do tipo de piso que o veiculo roda. 

Aconselhamos sempre a verificar os amortecedores a cada 10 mil KM sempre utilizar marcas que são certificada 
pelo INMETRO e sempre utilizar amortecedores novos. 

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Sobre Peso / Impacto (itens de cabine).

14

Uma carga excessiva ou um impacto muito forte sobre o amortecedor pode danificar sua estrutura e compemeter 
sua função. 

Veículos com cabine modificadas ou acessórios podem causar sobre peso. Buracos, valas, quebra molas entre 
outros, podem causar fortes impactos na cabine do veiculo podendo danificar os amortecedores.

Aconselhamos sempre a andar em vias esburacadas em velocidade reduzida, pois os amortecedores tendem a ter 
um desgaste prematuro em casa de operação "severa". Para cabines modificadas recomendados utilizar a linha 
"CR PREMIUM" consulte nosso catalogo para verificar os modelos disponíveis.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Sobre Peso / Impacto (itens de Suspensão).

15

Uma carga excessiva ou um impacto muito forte sobre o amortecedor pode danificar sua estrutura e comprometer 
sua função. 

Veículos com sobre peso em sua capacidade de carga. Buracos, valas, quebra molas, entre outros podem causar 
fortes impactos na suspensão do veiculo podendo danificar os amortecedores.

Aconselhamos sempre a andar em vias esburacadas em velocidade reduzida, pois os amortecedores tendem a ter 
um desgaste prematuro em casa de operação "severa". Sempre respeitando a capacidade máxima de peso de cada 
veiculo.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Problemas no suportes de fixação ou desalinhamento da suspensão.

16

Problemas do suportes de fixação ou desalinhamento da suspensão faz o amortecedor trabalhar de maneira 
incorreta, fazendo assim o desgaste prematuro de alguns componentes.

Veículos que foram reparados incorretamente, tendo suportes de fixação soldados de maneira incorretas ou 
adaptados. 

Sempre procurar uma oficina e profissionais capacitados para executar serviços de solda na suspensão do veiculo. 
Evitando assim futuros problemas crônicos na suspensão do veiculo.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO



Quebra da haste do amortecedor.

17

Possível operação brusca como: excesso de peso, piso irregular, buracos e impactos sofridos pela suspensão.

Veículos que rodam em severas condições danificam diversos componentes da suspensão prematuramente, 
principalmente os amortecedores onde os mesmos tendem a ser umas das primeiras peças da suspensão a 
apresentar algum defeito.

Os amortecedores são itens de segurança na suspensão do veiculo, sua vida útil é medida por ciclos (movimento de 
abrir e fechar) podendo variar muito de acordo com o piso e condições que o veiculo roda. Recomendamos sempre 
efetuar a troca dos amortecedores em pares e na hora da troca verificar todos o sistema como coxins, batentes, 
entre outros, tanto em itens de suspensão como em itens de cabine.

Possível defeito 

Causas

Dica

OCORRIDO
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