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INTRODUÇÃO

A SUZUKI AN125 foi projetada para proporcionar
desempenho superior tendo um baixo peso, e um
potente motor de quatro tempos.
A nova AN125 representa um outro grande
avanço da SUZUKI em motores 4 tempos.
Este manual de serviço foi produzido
especialmente para mecânicos experientes, com
os treinamentos Suzuki J Toledo S1 e S2, cujo
trabalho é inspecionar, ajustar, reparar e efetuar a
manutenção de motocicletas SUZUKI. Mecânicos
inexperientes e não profissionais também podem
usar este manual como um guia de reparos
extremamente útil. Este manual foi baseado nas
informações mais recentes disponíveis sobre o
produto no momento de sua publicação.
Reservamo-nos o direito de atualizar e efetuar
correções neste manual a qualquer momento.

As figuras dispostas neste manual são
meramente ilustrativas.

J. TOLEDO SUZUKI MOTOS DO BRASIL
Departamento de Serviço
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AN125 BURGMAN

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERODE
SÉRIE
O número de série do chassi ou VIN (Número de
LOCALIZAÇÃO DOS NÚMEROS DE SÉRIE E VIN
Identificação do Veículo)� está gravado no lado
direito inferior do chassi. O número de série do
motor� está localizado no lado esquerdo da
carcaça do motor. Estes números são necessários
especialmente para o registro da motocicleta e
solicitação de peças de reposição.

RECOMENDAÇÕES SOBRE
COMBUSTÍVEL E ÓLEO

COMBUSTÍVEL
Use somente gasolina sem chumbo de octanagem
85~95 octanos pelo método R + M.

2

NOTA
O uso de gasolina sem chumbo irá aumentar a
vida útil da vela de ignição.

ÓLEO PARA MOTOR

Certifique-se de que o óleo utilizado atenda a
classificação de serviço API (American Petroleum
Institute), SF/SG ou SH/SJ com JASO MA com
viscosidade SAE 20W50. Se não houver
disponibilidade, selecione um óleo alternativo,
segundo o diagrama abaixo.

ÓLEO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO

Use óleo para amortecedor n° 15

PROCEDIMENTO DE
AMACIAMENTO

Durante a fabricação, somente os melhores
materiais existentes são utilizados e todas as
peças usinadas têm acabamento de alto padrão.
Mesmo assim, ainda é necessário fazer o
amaciamento das peças móveis. O rendimento
futuro e confiabilidade do motor dependem do
cuidado e controle mantidos durante os primeiros
quilômetros de uso.
• Mantenha estes limites iniciais de rotações do

motor durante o amaciamento:

800 km iniciais Até ½ acelerador

Até 1.600 km Até ¾ acelerador

Acima de 1.600 km
Abertura total do

acelerador

• Ao atingir 1.600 km, pode-se submeter a
motocicleta à abertura total do acelerador.

• Não mantenha a rotação constante durante um
longo período durante o amaciamento do motor.
Varie a rotação do motor ocasionalmente.



AN125 BURGMAN

PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES GERAIS

Observe sempre os seguintes ítens durante os reparos de desmontagem e montagem da motocicleta.
• Não ligue o motor em locais fechados com pouca ou nenhuma ventilação.
• Certifique-se de substituir anéis, juntas, travas, anéis de vedação e cupilhas por novas.

7ATENÇÃO
Nunca reutilize os anéis elásticos. Após o anel elástico ser removida de um eixo, deverá ser descartado
e um novo anel instalado.
Ao instalar um novo anel elástico, seja cuidadoso para não expandir suas extremidades mais do que o
necessário ao deslizá-lo sobre o eixo.
Após a instalação, sempre certifique-se de que o anel esteja completamente assentado em sua ranhura
e firmemente encaixado.

• Aperte parafusos e porcas, começando pelos de diâmetro maior e terminando pelos de diâmetro menor,
diagonalmente de dentro para fora, com o torque de aperto especificado.

• Certifique-se de usar as ferramentas especiais quando especificado.
• Use somente peças genuínas e óleos lubrificantes recomendados.
• Quando duas ou mais pessoas trabalharem juntas, preste atenção na segurança mútua.
• Após a montagem, verifique se as peças estão apertadas e funcionando corretamente.
• Seja bastante cuidadoso ao manusear gasolina, pois esta é extremamente inflamável e altamente explosiva.

Nunca utilize gasolina como solvente de limpeza.

As palavras, CUIDADO, ATENÇÃO e NOTA aparecem ocasionalmente neste manual, e apresentam os
seguintes tipos de informações.

7CUIDADO
Indica risco em potencial ao condutor, o que poderia resultar em perigo de vida ou ferimentos pessoais.

7ATENÇÃO
Indica risco em potencial que poderia resultar em danos à motocicleta.

NOTA
Indica informações especiais para facilitar a manutenção e tornar os procedimentos mais claros.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Ao substituir qualquer componente, use somente
peças de reposição genuínas SUZUKI ou seus equi-
valentes.
As peças genuínas SUZUKI são de alta qualidade e
foram projetadas e produzidas para motocicletas
SUZUKI.

7ATENÇÃO
O uso de peças que não sejam equivalentes
em qualidade às peças genuínas SUZUKI po-
dem causar problemas e  severos danos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES E PESO A SECO

Comprimento total ............................................................. 1772 mm
Largura total ...................................................................... 682 mm
Altura total ......................................................................... 1112 mm
Distância entre eixos ......................................................... 1255 mm
Altura mínima do solo ........................................................ 120 mm
Peso seco ......................................................................... 112 g

Motor

Tipo ................................................................................... Quatro tempos, refrigerado a ar forçado, OHC
Número de cilindros ........................................................... 1
Diâmetro do cilindro........................................................... 52,0 mm
Curso do pistão ................................................................. 58,6 mm
Cilindrada .......................................................................... 124 cm3

Taxa de compressão ......................................................... 10.2:1
Carburador ....................................................................... MIKUNI BS26SS, único
Filtro de ar ......................................................................... Elemento de papel
Sistema de partida............................................................. Elétrica com pedal de partida
Sistema de lubrificação...................................................... Carter úmido

TRANSMISSÃO

Embreagem....................................................................... Centrifuga automática seca
Padrão do câmbio de marchas .......................................... Variável (CVT)
Sistema de transmissão..................................................... Correia
Redução final..................................................................... 8.294 (45/17x47/15)



AN125 BURGMAN

SISTEMA ELÉTRICO

Sistema de ignição ............................................................ Transistorizado
Ponto de ignição ................................................................ 10º APMS / 1600rpm
Vela de ignição .................................................................. NGK CR6E ou NHSP LD B6RC
Bateria............................................................................... 12V 21.6Kc (6Ah) / 10h
Fusível............................................................................... 15A
Lâmpada do farol............................................................... 12V 35/35W
Lâmpada da lanterna traseira/luz do freio .......................... 12V 5/21W
Lâmpada de seta............................................................... 12V 10W x 4
Lâmpada indicadora da seta .............................................. 12V 3,4W x 2
Lâmpada do velocímetro.................................................... 12V 1,7W
Lâmpada do tacômetro ...................................................... 12V 1,7W
Lâmpada indicadora do farol alto ....................................... 12V 1,7W
Lâmpada do bagageiro ...................................................... 12V 2W

CHASSI

Suspensão dianteira .......................................................... Garfo telescópio, mola helicoidal, amortecida a 
óleo

Suspensão traseira............................................................ Braço oscilante, amortecida a óleo,
Ângulo de esterçamento .................................................... 45º (direita e esquerda)
Caster ............................................................................... 65°
Trail ................................................................................... 96 mm
Raio de giro ....................................................................... 1,9 m
Freio dianteiro.................................................................... Disco
Freio traseiro ..................................................................... Expansão interna
Pneu dianteiro ................................................................... 3.50-10 reinf 59J TL ME1
Pneu Traseiro .................................................................... 3.50-10 reinf 59J TL ME1

CAPACIDADES

Tanque de combustível, incluindo reserva ..................................... 7,8 L

Óleo do motor sem troca de filtro ....................................... 800 ml
Óleo do motor com troca de filtro ....................................... 850 ml
Óleo da redução final na troca ........................................... 90 ml
Óleo da redução final na desmontagem............................. 90 ml
Óleo do garfo dianteiro ...................................................... 85 ml

* Estas especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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FOLGA DE VÁLVULAS

Inspecione inicialmente aos 1 000 Km e depois
a cada 3.000 Km.

Folga de válvula excessiva causa barulho de
válvula e folga de válvula insuficiente causa danos
às válvulas e reduz a potência. Nas
quilometragens indicadas acima, verifique e ajuste
as folgas de acordo com a seguinte especificação.

O procedimento para ajustar as folgas de válvulas
é o seguinte:

• Remova  a tampa de manutenção do motor.
• Remova a vela de ignição, tampa de inspeção

das válvulas e bujão de inspeção de ponto das
válvulas.

• Remova a capa a capa plástica que fecha o 
orifício ao centro da hélice de refrigeração e gire
a helice com uma chave soquete de 17 mm para
posicionar o pistão no PMS no tempo de 
compressão.
(Gire o rotor até que a marca “I” do rotor fique
alinhada com o centro).

• Insira o calibrador de lâminas entre a cabeça da
haste da válvula e o parafuso de ajuste do
balancim.

Calibrador de lâminas 09900-20803

Especificações de folga de válvulas

ADM (IN) 0,08 ~ 0,13 mm

ESC (EX) 0,08 ~ 0,13 mm

• Reinstale a vela de ignição, a tampa de inspeção
das válvulas, bujão de inspeção de ponto de 
válvulas e capa da tampa da hélice.

NOTA
As folgas de válvulas devem ser verificadas com o
motor frio.
As válvulas de admissão e escape devem ser
verificadas com o pistão no ponto morto superior
(PMS) no tempo de compressão.
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DIREÇÃO

Inspecione inicialmente aos 1.000 km e depois
a cada 3.000 km

Os rolamentos da coluna de direção devem ser
ajustados de modo a proporcionarem um giro
suave do guidão e condução segura.
Uma direção muito dura faz com que a direção não 
gire com suavidade.
Uma direção muito folgada causará vibrações e
danos aos rolamentos da direção. Verifique se há 
folga na fixação dos garfos dianteiros.

Se houver folga, faça o ajuste dos rolamentos da
direção conforme descrito deste manual.

Torque de aperto
ITEM N.m Kg.m

"� Parafusos dos suportes
dos guidões 12 – 20 1,2 – 2,0

#� Parafuso superior da
coluna de direção

30 3,0

$� Eixo da roda diant. 53 5,3

%�
Parafuso da mesa
inferior do garfo

dianteiro
23 2,3

GARFO DIANTEIRO

Troque o óleo a cada 6.000 km

• Remova o garfo dianteiro.
• Drene o óleo do garfo.
• Adicione a quantidade especificada de óleo na

parte superior do cilindro interno.

Quantidade especificada (cada amortecedor):
85 ml

Especificação: Óleo para amortecedor n° 15

Torque de aperto

ITEM N.m Kg.m

Parafuso superior do garfo
dianteiro

45 4,5

Parafuso da mesa inferior
do garfo dianteiro

23 2,3
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PRESSÃO DE COMPRESSÃO E PRESSÃO
DE ÓLEO

PRESSÃO DE COMPRESSÃO

NOTA
Antes de medir a compressão do motor, certifique-
se de que os parafusos e porcas do cabeçote
estejam apertadas com o torque especificado e 
que as válvulas estejam ajustadas.
Aqueça o motor em marcha lenta antes da
medição.

�� Medidor de compressão 09915-64510

�� Adaptador 09915-63310

• Remova a vela de ignição.
• Conecte o medidor de compressão no furo da 

vela, tomando cuidado para que a conexão fique
bem apertada.

• Gire a manopla do acelerador para a posição
totalmente aberta.

• Dê partida no motor várias vezes com o motor de
partida, e tome o maior valor registrado como
sendo o valor de compressão do motor.

Pressão de compressão

Padrão Limite

14 Kg/cm² 9,8Kg/cm²

Uma pressão de compressão muito baixa pode
indicar algum dos seguintes problemas:
• Camisa do cilindro excessivamente gasta
• Pistão ou anéis gastos
• Anéis presos nas canaletas do pistão
• Mau assentamento de válvula
• Defeito na junta do cabeçote
Quando a pressão de compressão estiver abaixo
do limite indicado acima, o motor deve ser
desmontado, inspecionado e reparado com estas 5
possibilidades de problemas em mente.

PRESSÃO DE ÓLEO

• Instale o manômetro de pressão de óleo (3) na
posição mostrada na ilustração.

• Aqueça o motor conforme as instruções abaixo.
• Verão - aproximadamente 10 minutos a 2000 rpm
• Inverno - aproximadamente 20 minutos a 2000

rpm
• Após o aquecimento, aumente a rotação do 

motor para 3 000 rpm, e verifique a pressão do
óleo.

Pressão do óleo

�� Manômetro de pressão de óleo 09915-74510

  Acima de 0,15 Kg/cm²

Abaixo de 0,35 Kg/cm² a 3 500 rpm

Se a pressão estiver muito baixa, isso significa que 
a bomba de óleo está desgastada internamente ou 
defeituosa e o conjunto da bomba de óleo deve ser
substituído.
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CVT – TRANSMISSÃO VARIÁVEL

� Deslizadores
��Roletes
� Retentor
� Polia
� Bucha
� Placa da polia

INSPEÇÃO DO RETENTOR DE ÓLEO

Inspecione o retentor quanto a desgaste e
danificações. Em caso de defeitos substitua-o por
um novo.

ROLETES DO VARIADOR DE VELOCIDADE

Inspecione quanto ao desgaste anormal e
danificações na superfície de deslizamento e meça
o diâmetro externo dos roletes com um
paquímetro.Se em algum ponto a medida estiver
abaixo da especificada substitua-o por um novo.

Limite de uso 16.4 mm

INSPEÇÃO DA POLIA

Verifique  as faces da polia quanto a desgaste
anormal ou coloração proveniente de
superaquecimento. Em caso de qualquer defeito
detectado substitua-a por uma nova.

MONTAGEM

• Aplique graxa na cavidade a polia A e no 
lábio do retentor B.

• Instale os seis roletes de modo que a face
com a borda de plástico fique contra o 
sentido de rotação da polia de modo
propiciar um melhor apoio e deslizamento
dos roletes.

• Monte a a face móvel da polia junto ao eixo do
virabrequim posicionando o motor no PMSna
compressão e alinhando o deslizador "� com
marca #�na carcaça do motor junto ao filtro de
óleo.

Atenção: Nunca fixe o virabrequim pela porca do
magneto para apertar a porca da polia do CVT
pois isto irá causar distorção no virabrequim
podendo ocasionar vibração no motor e alteração
do sincronismo da ignição.
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POLIA FIXA / EMBREAGEM

Inspecione as sapatas da embreagem quanto a
rachaduras desgaste ou queima.
Meça a espessura das sapatas de fricção com um
paquímetro:
No caso de defeito ou desgaste acima do limite
substitua a embreagem por uma nova.

LIMITE DE SERVIÇO: 2,0mm

INSPEÇÃO DA CAMPANA DA EMBRAGEM

Verifique a superfície de contato quanto a trincas,
desgaste anormal descoloração causado por
superaquecimento;
Meça o diâmetro :

Limite de uso 125.5



AN125 BURGMAN

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO
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INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

VÁLVULA + GUIA
Unidade: mm

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

ADM. 25.5 -
Diâmetro da válvula

ESC. 22.5 -

ADM. 0.08 – 0.13 -Folga das válvulas
(com motor frio) ESC. 0.08 – 0.13 -

D.I da guia da válvula ADM. e ESC. 5,000 - 5.012 -

ADM. 4,975 - 4,990 -
D.E da haste da válvula

ESC. 4,955 - 4,970 -
Empenamento da haste da 

válvula ADM. e ESC. - 0,05

Espessura da cabeça da 
válvula ADM. e ESC. - 0,5

Comprimento da extremidade
da haste da válvula ADM. e ESC. - 4,5

Largura da sede da válvula ADM. e ESC. 0,9 - 1,1 -

Empenamento radial da
cabeça da válvula ADM. e ESC. - 0,03

interna - 29.7Comprimento livre da mola da 
válvula (ADM e ESC.)

externa - 29.6

interna 5.58 – 6.42 kg
no comprimento de 26,78 mm -Tensão da mola da válvula

(ADM. e ESC.)
interna

6.5 – 7.5kg
no comprimento de 29.78 mm -



ÁRVORE DE COMANDO + CABEÇOTE
Unidade: mm

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

ADM. 32.970 – 33.010 32.670
Altura do ressalto

ESC. 32.850 - 32890 32.550

D.I do balancim ADM. e ESC 12,000 - 12,018 -
D.E. do eixo do balancim ADM. e ESC 11,966 - 11,984 -
Empenamento do cabeçote - - 0,05

CILINDRO + PISTÃO +
ANEL DO PISTÃO

Unidade: mm (pol.)

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

Pressão de compressão 14 kg/ cm² 9.8 kg/cm²
Folga entre o cilindro e o 
pistão

0,030 – 0,040 0,120

Diâmetro do cilindro 52,000 - 52,015 52,100

Diâmetro do pistão
51,965 - 51980

Medido a 9 mm a partir
da extremidade da saia

51,880

Empenamento do cilindro - 0,05

Folga das extremidades
livres do anel do pistão 1º 4,8

2º 4,9
Folga das extremidades do
anel do pistão e a canaleta 1º - 0,18

2º 0,15

Largura da canaleta do anel
do pistão 1º 1,01 - 1,03 -

2º 1,01 - 1,03- -

Óleo 2,01 – 2.03 -

1º 0,97 - 0,99 -Espessura do anel do
pistão 2º 0,97 - 0,99 -

- 14,002 – 14,008 14.030

- 13.996 – 14.000 13.980Cavidade do pino do pistão
D.E. do pino do pistão
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BIELA + ÁRVORE DE MANIVELAS + CONTRA PESO
ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

D.I. da cabeça da biela 14.006 – 14.014 - 14.040

Deflexão da biela - 3,0
Folga lateral do colo da biela 0,1 - 0,45 - 1,0

Largura do colo da biela 15,95 – 16,00 -

Largura entre os contrapesos
da árvore de manivelas 46,0 ± 0,1 -

Empenamento da árvore de 
manivelas - 0,05

BOMBA DE ÓLEO

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

Redução da bomba de óleo 1,566 (47/30) -

Pressão do óleo (a 60º C, 140º F) Acima de (0,15kg/ cm²)
Abaixo de (0,35 kg/ cm²) a 3,000rpm -

EMBREAGEM   Unidade: mm (pol.)

ITEM PADRÃO LIMITE

Diâmetro da campana de
embregem 125.0 a 125.2 125.5

Espessura das sapatas 3,0 2,0
Rotação de início de engate da 
embreagem 3000 – 3300rpm -

Rotação de engate final da
embreagem 4100 - 4900 -



TRASMISSÃO + CORREIA DE TRASMISSÃO
Unidade: mm

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

Redução primária 2.433 - 0813 -

Redução final 8.294 (45/17 x 47/15) -

Largura da correia 18.9 18

Diâmetro externo dos roletes 17.0 16.4

Comprimento livre da mola da 
embreagem 75,3 71,6

CARBURADOR

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Tipo de carburador BS26

Diâmetro interno 26 mm

Nº de identificação 37G0 ou 37G3

Rotações de marcha lenta 1.600 ± 100 rpm

Nível da bóia 21,4 ± 1,0 mm

Giclê principal nº 97.5

Giclê principal de ar 0,6 mm

Giclê de agulha 4DX27-3

Giclê de partida 27.5

Giclê de baixa 40

Folga do cabo do acelerador 0,5 - 1,0 mm

Parafuso de mistura 2 e 3/8 voltas

Difusor P-0



SISTEMA ELÉTRICO
Unidade: mm

ITEM ESPECIFICAÇÃO NOTA

Ponto de ignição 10º A.P.M.S. à 1.600 rpm

Tipo NGK: CR6E
NHSP LD:

Vela
Folga 0,7 - 0,8

Rendimento da vela Acima de 8 mm a 1 atm

Primária Aprox. 0.09 – 0.13�Resistência da bobina de ignição
Secundaria Supressor de ruído - Terra

Aprox. 11 - 18�
Voltagem sem carga do Gerador
Voltagem regulada Acima de 60V (CA) a 5.000 rpm

Voltagem regulada 13,5 - 16,0V a 5.000 rpm

Relê de partida Aprox. 2 – 6 �
Tipo YTX7A-BS

Capacidade 12 V 28,6 KC (8
Ah) /10HRBateria

Densidade do eletrólito 1.320 gr/cm^3



FREIO + RODA
Unidade: mm

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO

Folga da alavanca do freio 12 - 25 -

D.I. do tambor do freio traseiro - 120.7

Espessura da lona do freio - 1,5

Espessura do disco do freio Dianteiro 4,0 +/- 0,2 3,5

Empenamento do disco do freio Dianteiro 0,30

Diâmetro interno do cilindro mestre Dianteiro 11,000 - 11,043 3,0

Diâmetro do pistão do cilindro
mestre

Dianteiro 10.957 - 10984 0,30

Diâmetro do cilindro do cáliper do
freio Dianteiro 30,230 - 30,306 -

Diâmetro do pistão do cáliper do
freio Dianteiro 30,150 – 30,200 -

Empenamento do aro da roda Axial - 2,0

Radial - 2,0

Dianteiro - 0,25
Empenamento do eixo da roda

Traseiro - 0,25

Dianteiro 3.50-10 59J -
Medida do pneu

Traseiro 3.50-10 59J -

Dianteiro - 1,6Profundidade dos sucos das
bandas de rodagem Traseiro - 1,6



SUSPENSÃO
Unidade: mm

ITEM PADRÃO LIMITE DE USO NOTA

Curso da suspensão dianteira 95 - -

Comprimento livre da mola do garfo
dianteiro

226,5 - -

Nível do óleo do amortecedor
dianteiro 75 - -

Curso da suspensão traseira 130 - -

COMBÚSTIVEL + ÓLEO

ITEM ESPECIFICAÇÃO NOTA

Tipo de combustível
A gasolina usada deve ter 91 octanas ou mais.
Recomenda-se o uso de gasolina sem chumbo ou com
baixo teor de chumbo.

Tanque de combustível. 7,8 L

Tipo de óleo do motor SAE 20W/50, API SF ou SG – Lubrax Moto GP

Troca 800 ml

Troca de óleo e filtro 850 mlCapacidade der óleo do motor

Desmontagem do motor 900 ml

Troca 90 ml
Capacidade de óleo transmissão final

Desmontagem 100 ml










































































































































































































































































































































































