Informacje o produkcie

Utworzono 20-10-2018

Maska / Pokrywa Silnika MB SLS AMG [C/R 197] - VÄTH [Włókno Węglowe Carbon]
Cena : 24.599,00 zł (netto: 19.999,19 zł)
Nr katalogowy : 197.880.V.007
Producent : VÄTH
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Wentylowana pokrywa / maska / klapa silnika [przód] wykonana z niczym niedomieszkowanych włókien karbonizowanych [carbon] w technologii
próżniowej [finalnie wygrzewana w autoklawie] dedykowana do Mercedes Benz SLS AMG [197 Coupe i Roadster] od ekskluzywnego,
renomowanego, niemieckiego tunera specjalizującego się wyłącznie w modyfikacjach pojazdów marki Mercedes Benz firmy Väth której
MM-Performance.pl jest autoryzowanym dystrybutorem na PL rynku. Jako autoryzowany przedstawiciel na produkt udzielamy pełnoprawnej
gwarancji.

Element | Wentylowana Maska / Pokrywa Silnika [Carbon]
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Element wykonany z carbonu (włókno karbonizowane) włókno powstające w wyniku kontrolowanej pirolizy poliakrylonitrylu i innych polimerów
organicznych, składające się prawie wyłącznie z rozciągniętych struktur węglowych podobnych chemicznie do grafitu. Ich wysoce zorganizowana
struktura nadaje im dużą wytrzymałość mechaniczną, a fakt, że składają się prawie wyłącznie z grafitu, powoduje, że są one nietopliwe i odporne
chemicznie. Dodatkowa powłoka lakiernicza anty UV zapewnia ochronę przed promieniami słonecznymi.
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Element zaprojektowany całkowicie od podstaw w tunelu aero dynamicznym celem poprawy opływu powietrza i minimalizacji oporu. Zapewniający
dodatkowy docisk pojazdu do podłoża przy wysokich prędkościach oraz maksymalizację dopływu zimnego powietrza do silnika celem zwiększenia
osiągów. Wykonany w bardzo zaawansowanej technologii opatentowanej przez specjalistów z firmy Väth. Bardzo sztywny, trwały i wytrzymały oraz
ultra lekki. Nadaje niepowtarzalnego, sportowego stylu i klasy. Bez zbędnych komentarzy, wyrachowany ale dyskretny! Pasuje idealnie Plug&Play w
miejsce fabrycznych otworów żadne dodatkowe modyfikacje nie są wymagane! Idealna jakość wykonania i spasowania elementu! Perfekcyjny produkt
z najwyższej półki! Totalny i absolutny Top High End! Bezkonkurencyjny! Made In Germany! Jest dokładnie tym na co Mercedes Benz SLS AMG
zasługuje...
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!!! Zapewniamy Możliwość Profesjonalnego Montażu !!!
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Foto galeria elementu Vath dedykowanego do Mercedes Benz SLS AMG :

Prawo autorskie (copyright) - wszelkie tłumaczenia są własnością intelektualną MM-Performance.pl. Wykorzystywanie bez zgody właściciela zabronione!

