
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET-UP GUIDE V1.0 
BLACK ARROW 
ASTON MARTIN DBR9  
PORTUGUES 

  



Black Arrow Set-Up Guide V1.0 

 
2 

 

 

O objective na elaboração deste guia é explicar os possiveis ajustes do DBR9 da Black Arrow, 

individualmente e em conjunto, no sentido de melhorar as suas prestações adaptando-o às 

necessidades de cada piloto/preparador. 

Da mesma forma, este guia é só uma referência para os clientes da marca Black Arrow, não se 

tratando de normas rigidas, mas uma base para trabalhar este modelo. Existem tantas 

evoluções possiveis como pilotos/preparadores. É possivel obter resultados similares através 

de outros métodos de preparação, para além dos aqui explicados. 
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1.- Eixo frontal 

Começaremos por explicar como regular e as imlicações do eixo dianteiro. 

Como principal caracteristica, diremos que o eixo frontal do DBR9 da Black Arrow deve 

trabalhar, isto é, deve tocar na pista e servir de apoio ao chassi. Por isso, as regulações do 

mesmo serão focadas em reduzir o contacto em recta, mas basculando em curva. Desta forma 

evitaremos que o carro saia de frente ou tenha apoios continuados bruscos. 

O eixo da frente dispose de trê regulações com que podemos trabalhar, são elas: 

1.1 Limitação superior 

1.2 Limitação inferior 

1.3 Largura 

1.1 Limitação superior 

Os dois parafusos M2x3 destinados a regular o limite superior permitem limitar superiormente 

o curso do eixo. Isto influi na entrada de curvas e apoios subitos da frente do carro. 

A regulação básica sera obtida colocando o carro numa base plana e elevando uma das rodas 

traseiras até que o parafuso oposto do eixo dianteiro do chassi bata no dito eixo. Nesse 

momento mediremos quanto subiu a roda traseira. 

Preparação básica: (distancia da roda traseira à base) 1,5mm 

Variações: 

Se o carro sai de frente em curva: reduzir a distância (apertar os parafusos) 

Se o carro perde tracção em curva: aumentar a distância (desaperar os aprafusos) 
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1.2 Limitação inferior 

Os dois parafusos M2x5 situados por baixo do eixo dianteiro são destinados a regular a altura 

do eixo em repouso. 

Vamos posicionar o eixo o mais alto possivel, mas sempre permitindo que tenha alguma folga 

vertical no minmo com 1mm. 

1.3 Largura 

A largura do eixo influi na forma como trabalha o apoio na entrada das curvas. 

Preaparação básica: 2 anilhas de 0,5mm de cada lado 

Variações: 

Mais grip dianteiro: maior largura dianteira 

Maior grip traseiro: menor largura dianteira 

 

2.- Eixo traseiro 

O eixo traseiro contempla multiplas variáveis, tais como: 

2.1 Suspensão 

 2.1.1 Molas 

 2.1.2 Basculação do berço 

2.2 Largura 
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2.1 Suspensão 

A suspenção constitui a regulação mais importante para conseguirmos as melhores 

prestações. Com as molas e a basculação do berço poderemos adequar o nosso DBR9 às 

condições de tracção da pista, assim como a diferentes estilos de pilotagem. 

2.1.1 Molas 

As molas estão encarregadas de transmitir o da carroçaria ao chassi e às rodas traseiras. A 

forma como se dá a distribuição do peso tem uma influencia importante no comportamento 

do carro. 

A medida a ter em conta nesta regulação é a distância que sobressai o parafuso do berço à 

porca plástica. 

Preparação básica: 

Dianteiros: 0,00mm 

Traseiros: 1,00mm 

Por norma poderemos aplicar o seguinte: 

Pouca tracção: molas mais duras 

Demasiada tracção: molas mais suaves 

As molas traseiras têm um grande influência na regulação da suspenção, sendo que as molas 

dianteiras não são tão importantes mas igualmente uteis para retirar o máximo rendimento do 

carro. 

Normalmente iremos utilizar molas de igual ou superior dureza à frente relativamente à 

traseira. A combinação perfeita será ditada pela tracção em pista e a condução de cada piloto. 

O  pre-carregamento das molas é uma regulação rápida das mesmas, aumentando 

“artificialmente” a sua dureza ao apertar a porca (sim é necessáro muito pr+e carregamento, 

recomendamos a utilização de molas de dureza superior). Esta modificação afeta a basculação 
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do berço ao baizar a porca que a limita superiormente, pelo que teremos de modificar a sua 

regulação também. 

2.1.2 Basculação do berço 

A basculação do berço é uma parte fundamental e complementar das molas. A basculação e as 

molas são um conjunto que funciona em harmonia. Se algum dos dois não está correctamente 

afinado, isto irá reflectir-se no comportamento. A basculação é obtida apertando ou 

desapertando os quatro parafusos M2x6 situados no berço. 

Preparação básica (distancia do parafuso M2x6 à porca de plástico): 

Dianteiros: 1,50mm 

Traseiros: 1,50mm 

Variações: 

Molas mais duras: maior folga 

Molas mais brandas: menor folga 

As folgas dianteiras serão geralmente maiores do que as traseiras. Isto deve-se ao chassi 

quando sujeito à sua flexão, poderá tocar na pista, e os pneus traseiros na carroçaria. Devemos 

evitar sempre estes contactos. 

Dependendo da tracção e estilo de pilotagem, poderemos ter folgas diferentes tanto na frente 

como na traseira do berço, na procura pelas melhores prestações. 

2.2 Largura 

A largura do eixo traseiro deverá ser a maior possivel, tendo sempre como bitola o ponto em 

que os pneus traseiros toquem na cava das rodas ao pressionar a suspenção. Isto provocaria 

travagens involuntárias ao curvar. 

Preparação básica: 

Largura do eixo traseiro (com os pneus montados): 63,4mm 
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3.- Altura da carroçaria 

A altura da carroçaria é uma afinação básica mas muito importante para o bom funcionamento 

do modelo em pista. A regra a seguir é a de ter a carroçaria o mais baix possivel sem que toque 

em excesso na pista. Regula-se com os quatro parafusos M2x3 situados ao lado dos parafusos 

que sustentam a carroçaria. É importante que a carroçaria vista de frente, esteja alinhada com 

a pista, pelo que se torna essencial fazer este ajuste numa base plana. 

Como norma generic, a parte traseira ficará sempre mais elevada do que a dianteira, deixando 

a carroçaria em cunha em relação à pista. Desta forma evitaremos que toqe na pista quando a 

suspensão é comprimida em curva. 

A medida referente a esta afinação são os milimetros que os parafusos sobressaem do chassi. 

Preparação básica: 

Parafusos da frente: 1,00mm 

Parafusos traseiros: 1,50mm 

 


