Informacje o produkcie

Utworzono 18-12-2018

Spoiler Zderzaka Przedniego BMW M3 [E90] VRS AERO - Vorsteiner [Włókno
Węglowe - Carbon]
Cena : 4.600,00 zł (netto: 3.739,84 zł)
Nr katalogowy : 9413 BMV
Producent : Vorsteiner
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Najwyższej jakości element nadający niepowtarzalnego, niesamowicie ekskluzywnego a jednocześnie sportowego i dynamicznego wyglądu BMW M3
od renomowanego, amerykańskiego tunera firmy Vörsteiner której MM-Performance.pl jest autoryzowanym dystrybutorem na Polskim rynku.
Odświeżający piękną linię BMW M3, nadający świeżości, poprawiający aerodynamikę pojazdu. Dzieło sztuki w podziękowaniu za dzieło sztuki jakim jest
BMW M3 !

Komponent | dwuczęściowy spoiler zderzaka przedniego VRS Aero - Vörsteiner [Włókno Węglowe]
Jako autoryzowany dealer na produkt udzielamy pełnoprawnej gwarancji.
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Setki godzin pracy zespołu inżynierów z Vörsteiner spędzonych podczas projektowania w zaawansowanych aplikacjach komputerowych, setki godzin
testów w tunelu aerodynamicznym zaowocowały produktem najwyższej jakości który spełnia wszelkie założenia stawiane na samym początku.
Minimalizacja oporów powietrza, poprawiona aerodynamika, radykalna redukcja masy oraz nadanie wyjątkowego wyglądu BMW M3 idealnie
komponującego się z linią pojazdu. Wszystko to przy wykorzystaniu opatentowanej przez Vorsteiner technologii obróbki i produkcji włókien
węglowych [carbon]. Elementy wytwarzane są wyłącznie z włókien węglowych [bez domieszek] z carbonu [większość tunerów oferuje elementy
zawierające domieszkę włókna szklanego] przy użyciu metody próżniowej finalnie wygrzewanej w autoklawie. Rozwiązanie to daje 100% gwarancję
produktu niepowtarzalnej, najwyższej jakości. Jest to ten sam rodzaj włókna oraz technologii produkcji który stosuje się podczas wykonywania
komponentów do bolidów Formuły 1 oraz motocykli królewskiej kategorii MotoGP. To również materiał zapewniający o 25-30% lepszą twardość od
tradycyjnych włókien. Jest sztywniejszy, bardziej wytrzymały oraz mocniejszy. Odporny na promienie UV oraz warunki klimatyczne. Impregnowany już
podczas procesu produkcyjnego samego włókna. W konsekwencji zapewnia dużo trwalszy w eksploatacji komponent który nie urwie się podczas
podróży z ogromną prędkością, nie wypaczy i wytrzyma ogromne temperatury. Totalny High-End! Próżno szukać akcesoryjnych elementów wyższej
jakości.
Vorsteiner VRS Aero | Spojler / Dokładka / Front Splitter Zderzaka Przedniego - E90
Wykonany w całości z impregnowanych włókien węglowych (pre preg carbon) w technologii próżniowej. Najwyższa wytrzymałość oraz sztywność i
trwałość. Nieustanne dążenia stylistów i programistów Vorsteiner były bezlitosne dla osiągnięcia stylu który jest subtelny a jednocześnie tak bardzo
agresywny. Stworzyli absolutnie najwyższej klasy komponent dodający potężnego docisku przedniej osi przy wysokich prędkościach oraz redukujący
masę pojazdu jak i poprawiający wentylację oraz dopływ powietrza do komory silnika.
Cechy główne pakietu Vorsteiner:
>>> Poprawiona aero dynamika
>>> Zwiększony docisk do podłoża
>>> Poprawiona stabilizacja w zakręcie
>>> Agresywny wygląd
>>> Pełen indywidualizm
>>> Redukcja masy
>>> Najwyższa jakość
>>> Łatwa i szybka instalacja
>>> Wykonanie z impregnowanego włókna węglowego w technologii próżniowej
>>> Perfekcyjna jakość wykonania i spasowania
>>> Powłoka ochronna przed promieniowaniem UV

!!! ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚĆ PROFESJONALNEGO MONTAŻU !!!
Galeria zdjęć produktu Vorsteiner:
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Prawo autorskie (copyright) - wszelkie tłumaczenia są własnością intelektualną MM-Performance.pl. Wykorzystywanie bez zgody właściciela zabronione!

