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Η εταιρία Μπέζας & Λεών 
είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εισαγωγικές εταιρίες 
ανταλλακτικών και αξεσουάρ 
μοτοσυκλετών στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε από τον πρωτοπόρο 
Μωύς Μπέζα το 1918 και 
έκτοτε πρωταγωνιστεί στον 
χώρο της μοτοσυκλέτας. 
Στην διάρκεια αυτών των ετών 
έχει  δημιουργήσει ένα πλατύ 
δίκτυο πωλήσεων  το οποίο 
καλύπτει όλη την Ελλάδα. 
Ο στόχος της εταιρίας είναι 
πρωτίστως η ποιότητα των 
προιόντων που διαθέτει και οι 
λογικές τιμές.
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κράνη

Τα κράνη BEON συνδυάζουν ασφάλεια, λειτουργικότητα, και πολύ μοντέρνο design. Και 
όλα αυτά σε μια πολύ καλή σχέση με την τιμή τους. Τα κράνη BEON τηρούν όλες τις 
Ευρωπαικές προδιαγραφές με πιστοποίηση που έχει εκδοθεί στην Γερμανία. Διαθέτουν 
λειτουργικούς αεραγωγούς υποαλλεργικά υλικά και τα κράνη FULL FACE έχουν 
αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση.

B100E B100 FASHION

B101

B105 - Ζελατίνα

B105
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B110

B200

B216 DECAL REVENYON

B216 SOCIETY

κράνη
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B500 XCELERATE

B550

G308 G308 PACER

G308 STRATO
Β700

Σπαστά ανοιγόμενα
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Για περισσότερα από 50 χρόνια η MODEKA αναπτύσει τα προιόντα της με προτεραιότητα την 
ασφάλεια και την άνεση στην οδήγηση. Τα προϊόντα της MODEKA χαρακτηρίζονται από ένα 
υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας που συχνά εγκωμιάζονται από τα περιοδικά μοτοσικλέτας και 
πολλούς οδηγούς, χωρίς να παραμελείται η μόδα η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντική και 
επηρεάζει το σχεδιασμό των ειδών της MODEKA. Η νέα συλλογή περιέχει ενδυματα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο αποκλειστικά για την οδήγηση.

μπαλακλάβες - τάντες

12001

Neck warmer 608
χρώμα μαυρο
μεγέθη M,L

Ανετη ναύλον 
εσωτερική επένδυση, 

κλείσιμο βελκρο

Tank bag

600 D Aver-
tex, μέγεθος 
ρυθμιζόμενο 
με φερμουάρ, 
μαγνήτης για την 
εγκατάσταση του 
συστήματος, θήκη 
χάρτη, 25 L

601

12005

611

612
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Highway 

Μαλακό δέρμα 
Αγελαδας ani-
line, μεμβράνη 
Hipora ® Z-
Liner, 100% 
αδιάβροχα και 
αντιανεμικά, 
αεριζόμενα

γάντια
Basic One
χρώμα μαυρο 

Δέρμα Αγελάδας 
nappa, Aver-
tex 500 D, 
Μεμβράνη Hi-
pora ®, μαξιλάρια 
αρθρώσεων, 
Ενισχυτικά 
παλάμης Thinsu-
late ™

Start
χρώμα μαυρο

Δέρμα κατσίκας 
nappa, μεμβράνη 

Hitex Z-Lin-
er, Αφρώδες 

προστατευτικό 
στο πάνω μερος 

του χεριού. Φόδρα 
πολυεστερική

Street

Μαλακό δέρμα 
Αγελαδας ani-
line, μεμβράνη 

Hipora ® Z-Liner, 
100% αδιάβροχα 

και αντιανεμικά, 
αεριζόμενα

αδιάβροχα - παντελόνια - μπότες

81510

Pant Ottawa 

600 D Avertex, 420 D 
Dobby, 330 D Taslan, 

Επένδυση με μεμβράνη 
Reissa® Z, Αντιολισθητικό 
ύφασμα, Ραφές ασφαλείας, 

Επένδυση αφρού στο 
ισχίο, Προστατευτικά 
πιστοποιημένα με EN 

1621-1 στα γόνατα, 
σύστημα εξαερισμού, 

Αντανακλαστικά μέρη, δύο 
φερμουάρ σύνδεσης, 100% 
αδιάβροχο και αντιανεμικό, 

αεριζόμενο

Boot Le Mans

Δέρμα αγελάδας, Επένδυση με μεμβράνη Hipora®-
Z, ενίσχυση για την αλλαγή ταχυτήτων,προστασία 

αστραγάλων, αντανακλαστικά μέρη, 100 % αδιάβροχα 
και αντιανεμικά, αεριζόμενα, ύψος 16 cm, σόλα 

ανθεκτική στο λάδι και την βενζίνη

Freeze 

Δέρμα Αγελάδας nappa, 500 D Avertex, Επένδυση με 
μεμβράνη Hipora®-Z, Thinsulate™, Schoeller® Kepro-
tec®-Ενισχύσεις και διπλή στρώση δέρματος στην παλάμη, 
Μαξιλαράκια στις αρθρώσεις και μανσέτα, καθαριστικό 
ζελατίνας, αντανακλαστικά μέρη

Boomerang

Δέρμα 
Αγελάδας, δέρμα 

κατσίκας 500 
D Polyamide, 

επένδυση Out-
last, Sympatex 

-Z-Liner-Insert

Allrounder 

Συνδυασμός Textile 
και δέρμα, Επένδυση 
με μεμβράνη Hitex-Z, 
100 % αδιάβροχο, 
ελαφρυά επένδυση
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Silas
χρώμα μαύρο

“500 D Avertex Plus, Μεμβράνη 
Humax® Z-Liner, αποσπώμενη 
εσωτερική επένδυση, δερμάτινες 
ενισχύσεις στις περιοχές κρούσης, 
προστατευτικά SaS-Tec σε ώμους 
και αγκώνες με πιστοποίηση EN 
1621-1, πρστατευτικό πλάτης 
απο αφρό Temper, διατίθεται και 
προστατευτικό πλάτης SaS-Tec με 
πιστοποίηση EN 1621-2, ραφές 
ασφαλείας, αντανακλαστικά, σύστημα 
εξαερισμού, 100% αδιάβροχο και 
αντιανεμικό, αεριζόμενο“

μπουφάν

Downtown Race
χρώμα μαύρο

“600 D Avertex, Μεμβράνη Hitex 
Z-Liner, αποσπώμενη εσωτερική 

επενδυση, προστατευτικά σε 
ώμους και αγκώνες με πιστοποίηση 

EN 1621-1, πρστατευτικό 
αφρώδες  πλάτης, διατίθεται 
και προστατευτικό πλάτης με 

πιστοποίηση EN 1621-2, σύστημα 
εξαερισμού,φερμουάρ σύνδεσης, 
ρυυθμιζόμενο φάρδος μανικιών,  

100% αδιάβροχο και αντιανεμικό, 
αεριζόμενο”

Quentin  
χρώμα μαυρο/σκούρο γκρι/ανοικτό γκρι

600 D Avertex, Μεμβράνη Hitex Z-
Liner, αποσπώμενη εσωτερική επενδυση, 
Ενισχύσεις στους ώμους και τους αγκώνες, 
Προστατευτικά στους ώμους και στους 
αγκώνες με πιστοποίηση EN 1621-1 , 
Αφρώδες προστατευτικό πλάτης, διατίθεται 
και προστατευτικό πλάτης με πιστοποίηση 
EN 1621-2, αντανακλαστικά σχέδια, 
Ρυθμιζόμενο πλάτος στα μανίκια, δύο 
φερμουάρ σύνδεσης, αδιάβροχες εξωτερικές 
τσέπες, σύστημα εξαερισμού, 100% 
αδιάβροχο και αντιανεμικό, αεριζόμενο.  
Εξωτερικό ύφασμα: 81 % πολυεστέρας, 
17% πολυαμίδιο, 2% λοιπά, Φόδρα: 
100% Πολυεστερική

Challenger

600 D Avertex, Αποσπώμενη 
επένδυση με μεμβράνη Hu-
max® Z, αποσπώμενη θερμική 
επένδυση, ραφές ασφαλείας, 
Προστατευτικά πιστοποιημένα 
με EN 1621-1 στους ώμους 
και αγκώνες, Επένδυση αφρού 
στην πλάτη, μπορείτε να βάλετε 
εφόσον επιθυμείτε επιπλέον 
προστατευτικά πιστοποιημένα 
με EN 1621-1 στην πλάτη,- 
αντανακλαστικά μέρη, 
προηγμένο σύστημα προστασίας, 
Σύστημα-εξαερισμού, 100% 
αδιάβροχο και αντιανεμικό, 
αεριζόμενο

Mesh 2

600 D πολυεστέρα, 
Meshparts, 

Επένδυση αφρού 
στην πλάτη, 

πιστοποιημένα 
προστατευτικά 
με EN 1621-

1 στον ώμο και 
τους αγκώνες, 

ρυθμιζόμενο πλάτος 
στο μανίκι

Pilots

κερωμένο Polyamide, 
κρυφά αντανακλαστικά 
στα μανίκια, σταθερή 
επένδυση με μεμβράνη  
Reissa-Z και 
αποσπώμενη θερμική, 
YF-Προστατευτικά 
πιστοποιημένα με EN 
1621-1 στον ώμο και 
τους αγκώνες
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μπουφάν

Vortex
χρώμα μαύρο/γκρι

600 D πολυεστέρας, Μεμβράνη Hitex Z-Liner, αποσπώμενη 
εσωτερική επενδυση, σύστημα εξαερισμού , Προστατευτικά 

με πιστοποιηση EN 1621-1 στους ώμους και τους αγκώνες, 
Αφρώδες προστατευτικό πλάτης, ρυθμιζόμενο πλάτος στα 

μανίκια, αντανακλαστικές λωρίδες. Εξωτερικό ύφασμα: 100% 
Πολυεστερικό.Φόδρα: 100% πολυεστέρας

Femine
χρώμα μαυρο ή γκρι 

“Υλικό Taslan-Rib, 
μεμβράνη Hitex Z-
Liner, αποσπώμενη 
εσωτερική επένδυση, 
σύστημα εξαερισμού, 
Προστατευτικά στους 
αγκώνες και τους ώμους 
με πιστοποίηση EN 
1621-1, Αφρώδες 
προστατευτικό πλάτης, 
Αντανακλαστικά μέρη, 
φερμουάρ σύνδεσης, 
100% αδιάβροχο 
και αντιανεμικό, 
αεριζόμενο. Εξωτερικό 
ύφασμα: 100% 
πολυαμίδιο, Φόδρα. 
100% Πολυεστέρας“

Katy Lady Jacket

100 % Polyamide, 
επένδυση με μεμβράνη Re-
issa® Z,  Πιστοποιημένα 
προστατευτικά YF με EN 
1621-1 σε ώμους και 
αγκώνες,  Επένδυση αφρού 
στην πλάτη, μπορείτε να 
βάλετε εφόσον επιθυμείτε 
επιπλέον προστατευτικά 
πιστοποιημένα με 
EN 1621-1 στην 
πλάτη αποσπώμενη 
συνθετική γούνα λαιμού, 
Σύστημα-εξαερισμού, 
100% αδιάβροχο και 
αντιανεμικό, αεριζόμενο
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JOCKEY

Δοκιμάστε τις 
δυνάμεις σας στο 
κρύο με ανθεκτικό 
εξοπλισμό.
Επιλέξτε 
τα αθλητικά 
ισοθερμικά 
JOCKEY που σας 
προστατεύουν από 
την υγρασία και 
ανεβάζουν την 
θερμοκρασία του 
δέρματος σας έως 
και 3 βαθμούς.
Ο Χειμώνας, 
καιρός για 
διασκέδαση, 
ξεκινά εδώ.
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κουβέρτες

HONDA SHSYM PEUGEOT VIVA CITY

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

UNIVERSAL

UNIVERSAL DA301

DAELIM

S2 125 DA382

S3 TOURING - SPORTING 125 DA381

HONDA

PCX 125 DA321

S WING 125 DA322

SWT 400 DA323

KYMKO

DINK STREET 125 DA351

LIKE 125 DA352

PEUGEOT

SATELIS 125 DA361

VIVACITY 125 DA362

SATELIS 250 DA361

SATELIS 500 DA361

PIAGGIO

GTS 125 DA343

LX-LXV 125 DA344

X EVO 125 DA342

MP3 LT 250 DA341

MP3 LT 300 DA341

MP3 LT 400 DA341

SUZUKI

BURGMAN 125 2007- DA331

BURGMAN 650 DA332

SYM

FIDDLE 125 DA372

GTS -EVO - EFI 125 DA371

YAMAHA

X-MAX 125 2010 DA311

X-MAX 125 -2009 DA312

T-MAX 500 2008- DA313

PIAGGIO MP3

YAMAHA Χ-MAX

Οι γαλλικές κουβέρτες “DARTS” είναι εξοπλισμένες με τo 
πατενταρισμένο αντιολισθητικό. σύστημα  “ΔΙΠΛΟ 8”.
Το “ΔΙΠΛΟ 8” αποτελείται από δύο ράβδους χάλυβα επενδυμένους με 
PVC τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνεται στροφή 
σε σχήμα 8 για να αποφεύγεται η ταλάντωση στις εξωτερικές πλευρές 
και να κρατιέται η κουβέρτα κοντά στο σώμα του οδηγού για την 
καλύτερη προστασία του από το κρύο. 
Οι κουβέρτες “DARTS” είναι πλήρως επενδυμένες απο μέσα με 
συνθετική γούνα για θερμική μόνωση ενώ απο έξω έχουν ένα ειδικά 
επεξεργασμένο μουσαμά που απωθεί τις ακτίνες UV και μας επιτρέπει 
να εγγυηθούμε το αρχικό χρώμα της κουβέρτας για 3 χρόνια.
Το καλοκαίρι, οι κουβέρτες μας παραμένουν διπλωμένες στη θέση 
τους, χωρις να χρειάζεται να τις αφαιρέσετε χάρις στο ΔΙΠΛΟ 8.
Είναι εξοπλισμένες με μαγνητικά κουμπιά στα ανοίγματα για να έχετε 
πρόσβαση στις διάφορες θήκες ή στο κλειδί του διακόπτη και είναι 
εφοδιασμένες με ανακλαστικές ταινίες που βελτιώνουν την ορατότητα 
τη νύχτα.
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αυτοκόλητα ρεζερβουάρ

KT1000 KT1100 KT1220 KT3100 KT3200 KT5500C

KT6700 KT7000 KT7100 KT7300 KT8080 KT8110

KT8140 KT8230 KT8240 KT8260 KT8290

KT8300 THD-205S TKW-503K TSZ-605K TYM-308K

KT5800 KT6100C KT6200K KT6400K KT6500R
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APRILIA
RS 250 M6
RSV 1000 M6

HONDA
CBR600RR 600 03- M8
VTR SP-1 1000 M8
CBR1000RR 1000 94- M8

KAWASAKI
ZXR 400 M12
ZX6R 600 98-99 M12
ZX6R RR 600 00- M10
ZX7R 750 M12
Z750 750 04- M10
ZX9R 900 98-99 M10
Z1000 1000 04- M10
ZX10R 1000 04- M10
ZX12R 1200 M10

SUZUKI
BANDIT 600 M8
SV650 650 99- M8
GSXR 600 96- M8
GSXR 750 96- M8
GSXR 1000 M8
SV1000 1000 99- M8
TL1000R 1000 M8
TL1000S 1000 M8
BANDIT 1200 M8
GSX1300R 1300 M8

YAMAHA
R6 600 99- M6
FZ1 1000 06- M6
R1 1000 98- M6

Μ6

ΒΒ-360Κ

Μ8

ΒΒ-380Κ

Μ10

ΒΒ-3100Κ

βίδες στήριξης οπίσθιου σταν

φλας μίνι

led carbon διαφ. led μαύρο διαφ.

βίδες φέρινγκ

 κιτ επισκευής ελαστικών
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Ποιότητα και καινοτομία στην περιποίηση κάθε μοτοσυκλέτας
Η MA-RFA είναι μία εταιρία κατασκευής προϊόντων περιποίησης της μοτοσυκλέτας όπως 
καθαριστικά, λιπαντικά και γυαλιστικά. Μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια επιτυχίας και εντυπωσιακής 
ανάπτυξης, η ΜΑ-FRA έχει πλέον εδραιωθεί ως ηγέτης στον χώρο του αυτοκινήτου και της 
μοτοσυκλέτας. Από το 1965, η MA-FRA είναι πάντα στο πλευρό του πελάτη, προσφέροντας λύσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, τόσο ο μοτοσυκλετιστής όσο και ο επαγγελματίας 
στον τομέα της καθαριότητας, σεβόμενη απόλυτα το περιβάλλον. Σε αναγνώριση των προσπαθειών 
της ΜΑ-FRA για την επιδίωξη της τελειότητας, η εταιρεία έχει λάβει δύο πιστοποιήσεις - το ISO 
9001:2000 για την ποιότητα και το ISO 14001:2004 για την προστασία του περιβάλλοντος.

καθαριστικά - λιπαντικά

Καθαριστικό CLEANSHINE 750ml.

Το Καθαριστικό CLEANSHINE είναι 
για σχολαστικό καθαρισμό μοτοσικλετών. 
Δίνει το “δύο σε ένα” καθαριστικό-
γυαλιστικό αποτέλεσμα στην μοτοσικλέτα, 
τα μεταλλικά της μέρη, τα ταμπούρα 
και όλες γενικά τις επιφάνειές της. Το 
CLEANSHINE πλένει με ασφάλεια 
ευαίσθητες επιφάνειες όπως είναι το car-
bon, κράματα αλουμινίου-μαγνησίου, και 
όλα τα άλλα ευαίσθητα αλουμίνια.

Καθαριστικό DEMOSQUITOS 
500ml.

Το DEMOSQUITOS απομακρύνει 
εύκολα και σχολαστικά όλα τα 
σημάδια από έντομα στο σώμα της 
μηχανής και του σκούτερ. Έχει 
εξαιρετικά αποτελέσματα στο κράνος 
και δρα γενικά κατά της οργανικής 
βρωμιάς. Το DEMOSQUITOS  
καθαρίζει ευαίσθητες επιφάνειες 
όπως είναι το carbon, fiber-glass, 
Polycarbonates και όλα τα πλαστικά, 
χωρίς τον κίνδυνο ζημιάς.

Γυαλιστικό BIKEWAX 250ml.

Το BIKEWAX είναι συνθετικό κερί που δεν 
περιέχει ούτε διαλυτικά ούτε λειαντικά. Δημιουργεί 

μία “ασπίδα” η οποία επιτρέπει να φύγουν εύκολα 
τα έντομα και η βρώμα στο πλύσιμο και δίνει μία 
“μεταξένια” αίσθηση στο σώμα της μοτοσικλέτας. 

Ιδανικό σαν διαρκές προστατευτικό κάλυμμα, που 
αντιστέκεται στην δράση των ατμοσφαιρικών ρύπων..

Γυαλιστικό BIKELUX 250ml.

Το BIKELUX είναι ένα προϊόν που στεγνώνει 
από μόνο του, ιδανικό για γρήγορο και 
αποτελεσματικό γυάλισμα της μοτοσικλέτας. 
Στιγμιαία στεγνώνει, γυαλίζει και προστατεύει 
όλες τις επιφάνειες, ακόμη και τα μηχανικά 
μέρη, χωρίς να αφήνει λεκέδες. Επίσης 
γυαλίζει  ευαίσθητες επιφάνειες όπως είναι 
το carbon, κράματα αλουμινίου-μαγνησίου, και 
όλα τα άλλα ευαίσθητα αλουμίνια.

Γυαλιστικό BIKEWAX 250ml.

Το BIKEWAX είναι συνθετικό κερί που 
δεν περιέχει ούτε διαλυτικά ούτε λειαντικά. 
Δημιουργεί μία “ασπίδα” η οποία επιτρέπει 
να φύγουν εύκολα τα έντομα και η βρώμα στο 
πλύσιμο και δίνει μία “μεταξένια” αίσθηση στο 
σώμα της μοτοσικλέτας. Ιδανικό σαν διαρκές 
προστατευτικό κάλυμμα, που αντιστέκεται στην 
δράση των ατμοσφαιρικών ρύπων..

Καθαριστικό επαφών 5FIVE 250ml.

Το 5FIVE  επανενεργοποιεί, προστατεύει, 
καθαρίζει, χαλαρώνει και λαδώνει. 

Δημιουργεί ένα αόρατο προστατευτικό 
στρώμα, διώχνει την υγρασία από όλες 

τις ηλεκτρικές επαφές, απομακρύνει το 
γράσο και καθαρίζει όλες τις μεταλλικές 

επιφάνειες, επανενεργοποιώντας κάθε 
σκουριασμένη επαφή, χωρίς, με κανέναν 

τρόπο, να καταστρέφει τα πλαστικά ή κάθε 
βαμμένη επιφάνεια.
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καθαριστικά - λιπαντικά

Λιπαντικό αλυσίδας CHAINROAD 
250ml.

Το CHAINROAD είναι λιπαντικό 
αλυσίδας για τους μοτοσικλετιστές 

που κάνουν μακρινά ταξίδια. Το 
ξεχωριστό του κόκκινο χρώμα το 

κάνει εύκολα να διακρίνεται πάνω 
στην αλυσίδα, έτσι ώστε να μπορεί να 
ξαναλυπανθεί την κατάλληλη στιγμή. 

Δεν στάζει, δεν λεκιάζει τα ταμπούρα 
και είναι σχεδιασμένο για όλες τις 

αλυσίδες, απλές ή αυτολυπαινόμενες.

Λιπαντικό αλυσίδας CHAINRACE 
250ml.

Το CHAINRACE είναι λιπαντικό αλυσίδας 
σχεδιασμένο για μεγάλες ταχύτητες. Δίνει  
πολύ καλή ροή στο σύστημα μετάδοσης. 
Το ξεχωριστό του άσπρο χρώμα το κάνει 
εύκολα να διακρίνεται πάνω στην αλυσίδα, 
έτσι ώστε να μπορεί να ξαναλυπανθεί την 
κατάλληλη στιγμή. Το CHAINRACE δεν 
στάζει, δεν λεκιάζει τα ταμπούρα και είναι 
σχεδιασμένο για όλες τις αλυσίδες, απλές 
ή αυτολυπαινόμενες.

Αντισκωριακό SVITINGPLUS 
250ml.

Το SVITINGPLUS είναι ένα 
υψηλής απόδοσης αντισκωρικό, 

ιδανικό για χρήση σαν ένα στιγμιαία 
διεισδυτικό λάδι. Ξεσφίγγει σφιγμένα 

παξιμάδια και να συντηρεί τους 
κυλίνδρους των κλειδαριών, χωρίς 

με κανέναν τρόπο, να καταστρέφει τα 
λάστιχα  ή κάθε βαμμένη επιφάνεια  
Το SVITINGPLUS, έχει βολική 

βαλβίδα, που επιτρέπει χρήση 360ο 

Καθαριστικό εσωτερικού κράνους pulicasco 75ml.

Το PULICASCO είναι ένα ειδικό σπρέι το οποίο απολυμαίνει 
και καθαρίζει το εσωτερικό του κράνους διαλύοντας 
δυσάρεστες οσμές από την επένδυση, ενώ είναι τέλειο για τον 
καθαρισμό κάθε τύπου σέλας, γαντιών, μπουφάν, κλπ. Επειδή 
είναι ουδέτερο, εντελώς ατοξικό και μη επιθετικό, ενδείκνυται 
για όλους όσους καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα στη σέλα και 
επιθυμούν το κράνος τους να έχει μια φρεσκάδα διαρκείας. 
Το PULICASCO πωλείται σε εύχρηστες φιάλες των 75ml.

Γρήγορη επισκευή 
ελαστικών
QUICK-300ml.

Το QUICK 
φουσκώνει και 
επισκευάζει 
όλους τους τύπους 
ελαστικών με ή χωρίς 
αεροθάλαμο απλά και 
γρήγορα.

Κιτ περιποίησης δερμάτινων CHARME LEATHER 

Το CHARME DETERGENT είναι ένας αφρός καθαρισμού που 
βασίζεται σε φυσικά συστατικά τα οποία διαλύονται και αφαιρούν 
κάθε είδος ακαθαρσίας από το δέρμα. Το CHARME NUTRIENT 
είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση της απαλότητας και της 
λάμψης του δέρματος που έχει ξεραθεί και αποκτήσει ρωγμές από το 
χρόνο. Το CHARME HYDRATING είναι μια ενυδατική λοσιόν κατά 
της γήρανσης, η οποία καταπολεμάει τις ακτίνες UVA και συνίσταται 
για τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του δέρματος.
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3050 3055 3070

Η  PROGRIP είναι η αρχαιότερη και  μεγαλύτερη  εταιρεία παραγωγής χειρολαβών μοτοσυκλετών 
στον κόσμο. Η εταιρεία  χρησιμοποιεί την σαραντάχρονη εμπειρία της μαζί με τις καλύτερες 
πρώτες ύλες για  να φτιάξει χειρολαβές που απορροφούν τους κραδασμούς και δίνουν μια  
ξεκούραστη  και άνετη αίσθηση στον αναβάτη. Με την τεραστία ποικιλία της και τα μοντέρνα 
σχέδια της η PROGRIP ικανοποιεί καθημερινά όλους τους τύπους των αναβατών, από τον  πιο 
συντηρητικό μέχρι και  τον πιο «γρήγορο». Εδώ και μερικά χρόνια η PROGRIP έχει μπει στον 
χώρο του Motocross με στολές, γυαλιά και πολλά αξεσουάρ. Το όνομα  της είναι πια εδραιωμένο 
στους αγώνες Enduro  και Motocross μιας και  σπονσοράρει τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο.

κράνη

The Race Passion Company

Στολές cross

μπλούζα 
mosaic

παντελόνι 
mosaic

μπλούζα 
multicolor

παντελόνι 
multicolor
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γάντια

4005

4016
4018

4010 4011 4012 4013

4014

4017

γυαλιά

3301

3400

3450



18

717 GPGEL
122mm

837838

840

842

862

864

866

865

724

780

785

χειρολαβές

723

721

732

698
135mm

699

125mm
713

125mm

714
125mm

717
122mm

125mm

125mm
125mm

725

122mm

125mm

125mm

125mm

122mm122mm

Road (22/25)

120mm

128mm

140mm

140mm

140mm

140mm

Custom (22/25-24/28)
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799 GPGEL798

790 791

794

795 797

801

793

χειρολαβές

799

932 953 964

788

789

600

601

707

728

767

761

727
ATV JET SKI

Scooter (22/25)

MX-Enduro (22/25)

ATV-Jet Ski (22/25)

115mm

120mm
122mm

125mm

115mm

115mm

115mm

122mm
122mm 122mm

122mm

118mm

115mm

115mm

115mm

115mm

115mm

115mm

125mm

125mm 122mm 120mm

ποδηλάτου
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 καλύματα χεριών

5008 5000 5005 5007 5006

5600
5610

αυτοκόλητα ρεζερβουάρ

ταινίες τροχών - φυσούνες
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τάπες λαδιού  

Η ACCEL Technology Corporation είναι μέλος ενός μεγάλου ομίλου εργοστάσιων 
παραγωγής στην Ταιβάν., Ιδρύθηκε το 1996 και ειδικεύεται στην κατασκευή 
μεταλλικών κατασκευών από αλουμίνιο, τιτάνιο και μαγνήσιο

καλύματα καθρεπτών

YAMAHA SUZUKI KAWASAKI HONDA

HONDA  -  SUZUKI

FAT BAR

ΧΑΜΗΛΑ

ΨΗΛΑ

KAWASAKI  -  YAMAHA

τιμόνια - βάσεις τιμονιού
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80

20MAJ

20J3

Η SXP είναι μία εταιρία παραγωγής κλειδαριών στην Κίνα. H SXP προσφέρει ποιοτικές 
κλειδαριές σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές συνδιάζοντας παράλληλα και μοντέρνο design. Η γκάμα 
της περιλαμβάνει κλειδαριές δισκόφρενου, πέταλο και κουλούρα για κάθε ανάγκη προστασίας της 
μηχανής. Η SXP αποτελεί την καλύτερη λύση για τον αναβάτη που θέλει αξιόπιστη προστασία σε 
πολύ οικονομικές τιμές. 

κλειδαριές πέταλοκλειδαριές κουλούρα

802
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501Α 501J

502J

505A

514E

519

κλειδαριές δισκόφρενου

502Α

εμπρόσθια οπίσθια

εμπρόσθια-οπίσθια

σταν μοτό ανυψωτικά
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UNIVERSAL 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

UNIVERSAL 
ΔΑΚΡΥ ΜΑΥΡΟΙ

UNIVERSAL ALIEN

UNIVERSAL ΦΥΣΟΥΝΑ 
ΟΒΑΛ FA 62

UNIVERSAL 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΤΖΑΜΙ

UNIVERSAL 
FRESH

UNIVERSAL 
LAZER

UNIVERSAL ΔAΚΡΥ 
CARBON

UNIVERSAL 
KA57

UNIVERSAL 
ΡΟΜΒΟΣ

UNIVERSAL ΣΠΑΣΤΟΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ

UNIVERSAL  ΣΠΑΣΤΟI 
ΤΕΤΡAΓΩΝΟΙ

UNIVERSAL 
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟI 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ qY190

UNIVERSAL ΦEΡΙΝΓΚ 
ΡΥΘΜΙΖOΜΕΝΟΙ

καθρέπτες

UNIVERSAL ΦΕΡΙΝΓΚ FΑ-60

UNIVERSAL ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ 
ΚΟΝΤΟΙ KH-115

UNIVERSAL 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ qY187

UNIVERSAL ΟΒΑΛ qY156

UNIVERSAL  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ qΥ155

UNIVERSAL 
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΙ qY1108
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HONDA XRV 
AFRICA

YAMAHA
CRYPTON-X 135

ΥΑMAHA TDM 900

καθρέπτες

HONDA C50C 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

HONDA GLX

HONDA LEAD

YAMAHA XT600-T50

PIAGGIO BEVERLY qY132

YAMAHA TDM 
850 FY-220

HONDA GRAND

KAWASAKI KAZER

HONDA INNOVA 
qY141

PIAGGIO
TYPHOON qY175

HONDA XLV 600 
TRANSALP

HONDA c50c qY103

HONDA SUPRA

SUZUKI DL VSTROM
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μάσκες

2 φανάρια 2601 μαύρες κύκλωπας 3242 κύκλωπας 3242 carbon DUKE 3241 άσπρεςDUKE 3241 4 φανάρια 2617 μαύρες

μάσκα 1+1 M07 0203 νυχτερίδα μαύρες 2 φανάρια 2602 μαύρες CROSS 3240 μάσκες 2616 μπλε

HONDA XLV650 
TRANSALP ST3094

YAMAHA XT660 
R1 04 ST5070

KAWASAKI Z750 
1000 07 08 ST4034

SUZUKI 
VSTROM ST2061

YAMAHA 
TDM900 ST5079

KAWASAKI Z750 
1000 04 06 ST4022

UNIVERSAL ST3036 ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ cARBON

ΜΙΚΡA ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΙΚΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

X FLASH ΜΠΛΕ X FLASH ΚΟΚΚΙΝΟ

UFO U01 KOKKINA

UFO U01 ΜΠΛΕ

UFO U01 ΔΙΑΦΑΝΗ

φανάρια LED

HONDA
XLV650 
TRANSALP

650 ST3094

KAWASAKI
ZX6R 600 ST4031
Z750 750 04-06 ST4022
Z750 750 07-08 ST4034
Z1000 1000 04-06 ST4022
Z1000 1000 07-08 ST4034
ZX-10R 1000 ST4023
GTR1400 1400 ST4031
ZZR1400 1400 07 ST4029

SUZUKI
V-STROM 650 ST2061
GSXR1000 1000 06-07 ST2055

YAMAHA
FAZER 600 06 ST5074
YZF R6 600 ST5073
XT660 660 04 ST5070
TDM 900 ST5079
R1 1000 03 ST5066
R1 1000 04 ST5070
YZF R1 1000 07 ST5082
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μπαγκαζιέρες

Α10

RSLA888

μανιτάρια

APRILIA
RSV 1000 DHMA1
SL FALCO 1000 DHMA1

HONDA
CBF 600 01 DHMH1
CBR600F 600 00-02 DHMH3
CBR600RR 600 03-06 DHMH8
HORNET 600 03-04 DHMH1
CBR900RR 900 00-03 DHMH5
HORNET 900 03-04 DHMH2
CBR1000RR 1000 04-07 DHMH9
VTR1000 1000 DHMH6

KAWASAKI
ZX6R 600 03-04 DHMK4
ZX6R 600 05-06 DHMK5
ZX6R 636 03-04 DHMK4
ER6 650 03-04 DHMK4
Z750 750 DHMK10
ZX9R 900 02-03 DHMK9
Z1000 1000 DHMK10
ZX10R 1000 06-07 DHMK1
ZX10R 1000 04-05 DHMK11

SUZUKI
BANDIT 600 DHMS1
GSXR 600 600 97-03 DHMS7
GSXR 600 600 04-05 DHMS8
GSXR 600 600 06-09 DHMS6
SV650 650 02 DHMS5
SV650 650 03-04 DHMS9
GSXR 750 750 97-03 DHMS7
GSXR750 750 04-05 DHMS8
GSXR 750 750 06-09 DHMS6
GSXR1000 1000 01-02 DHMS2
GSXR1000 1000 03-04 DHMS8
GSXR 1000 1000 05-06 DHMS11
SV1000 1000 03-04 DHMS10
BANDIT 1200 DHMS1

YAMAHA
FAZER 600 600 -03 DHMY1
R6 600 03-05 DHMY12
R6 600 06-09 DHMY6
TDM900 900 00- DHMH8
FAZER 1000 1000 -03 DHMY9
R1 1000 02-03 DHMY10
R1 1000 04-06 DHMY13
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Το όνομα “FUEGO” είναι συνυφασμένο εδώ και χρόνια στην Ελληνική αγορά με την 
ποιότητα και την αξιοπιστία. Η “FUEGO” διαθέτει μία μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ, από “racing parts” όπως άξονες εκκεντροφόρου άγριους, ελατήρια αμπραγιάζ 
και oversize κυλίνδρους ως και πολλά αξεσουάρ όπως φλας μίνι και αντίβαρα τιμονιού. 
Η εταιρία διαθέτει επιπλέον έναν από τους πληρέστερους καταλόγους εφαρμογών 
μανετών στην Ελληνική αγορά. Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να διαθέτει ποιοτικά 
after market προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

αντίβαρα

αντίβαρα αστέρι αντίβαρα πλακέ

αντίβαρα στρογγυλά αντίβαρα στρογγυλά carbon

αντίβαρα στρογγυλά βαριά αντίβαρα κωνικά

αντίβαρα κωνικά χονδρά

Ανταλλακτικά ποιότητας
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αλυσίδες και γρανάζια

καλύματα μανετών

ΙΣΙΟΙ

ΣΤΡΑΒΟΙ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΙ

εκκεντροφόροι

ΣΤΑΔΙΟ

HONDA GRAND F100 ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  5ο

HONDA GRAND F200 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4ο

HONDA C50C 5ο

HONDA C50Z2 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 5ο

HONDA INNOVA 5ο

KAWASAKI KAZE-R ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 5ο

YAMAHA CRYPTON 105/115 ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 5ο

YAMAHA CRYPTON-X 135 4ο

ελατήρια αμπραγιάζ

HONDA C5022 HONDA C50C
HONDA 

GRAND F100
HONDA 

GRAND F200
HONDA
INNOVA

KAWASAKI KAZE-R YAMAHA CRYPTON YAMAHA CRYPTON-X

NEOPREN
σφουγγάριρίγες μπλε leopard Δακτυλα

λαιμοί καρμπυρατέρ

λεβιέ ταχυτήτων
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φλας μίνι

018 LED

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

098 175

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗΧΡΩΜIO 

ΠΟΡΤOKAΛΙ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΗ

177

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

179

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ

190

cARBON ΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΧΡΩΜΙΟ ΜΠΛΕ

191

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

242

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

291 LED

ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

502 LED 503

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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φλας μίνι

1811

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ 
ΜΠΛΕ

ΧΡΩΜΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ cARBON ΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΑΥΡΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ

1812

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ cARBON ΔΙΑΦΑΝΗ

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΑΥΡΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

9039 ΡΟΜΒΟΣ

CARBON 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

CARBON 
LAZER

ΧΡΩΜΙΟ ΜΠΛΕ

ΧΡΩΜΙΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΧΡΩΜΙΟ ΜΠΛΕ

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΗ
CARBON 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

CARBON 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ

9013



φορτιστές

Οι Ιταλικοί φορτιστές BC φορτίζουν και συντηρούν την μπαταρία. Έχουν μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας, είναι συμβατοί με όλους τους τύπους μπαταριών, δεν επηρεάζουν τα 
ηλεκτρικά της μηχανής και έχουν προστασία για βραχυκύκλωμα,αναστροφή πολικότητας και 
υπερθέρμανση. Είναι 100% αυτόματοι και διαθέτουν γρήγορο σύστημα σύνδεσης.

BC EASY BC SMART

BC BRAVO

Αυτόματος με μικροεπεξεργαστή. 
Κύκλοι φόρτισης και συντήρησης με 
οκτώ βήματα. 
Οθόνη LCD: δείχνει το βήμα το οποίο 
εκτελείται, καθώς και οποιαδήποτε 
ανωμαλία + Ψηφιακό βολτόμετρο.
Δοκιμαστική λειτουργία: εκτελεί 
αυτόματα μια πλήρη δοκιμή της 
μπαταρίας και του εναλλακτήρα.

Αυτόματος με 
μικροεπεξεργαστή. Κύκλοι 
φόρτισης και συντήρησης 
με τέσσερα βήματα.
Δύο δίοδοι LED: 
δείχνουν το βήμα το οποίο 
εκτελείται, καθώς και 
οποιαδήποτε ανωμαλία.

Αυτόματος με μικροεπεξεργαστή. 
Κύκλοι φόρτισης και συντήρησης 
με οκτώ βήματα. Δύο δίοδοι 
LED: δείχνουν το βήμα το 
οποίο εκτελείται, καθώς και 
οποιαδήποτε ανωμαλία. 
Βολτόμετρο LED: δείχνει 
την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο 
(50%, 65%, 80%, 100%).
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Η BRAKING ιδρύθηκε το 1990 και  αμέσως ασχολήθηκε με πρωτότυπες ιδέες, που αποτέλεσαν την βάση για την 
μελλοντική της επιτυχία, έχοντας την βεβαιότητα ότι είναι σε θέση να δημιουργήσει κάτι νέο, σε έναν τομέα όπου 
όλοι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για καινοτομίες, και ήταν στα χέρια λίγων κορυφαίων εταιριών.
Η έντονη παρουσία της σε αυτόν τον δύσκολο κλάδο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας οδήγησαν την BRAKING σε 
μια σταθερή και γρήγορη εξέλιξη, φτάνοντας στην σημερινή ηγετική της θέση.
Πάντοτε ταγμένη στον χώρο των αγώνων, όπου έχει αποκτήσει μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, ήταν σε θέση να 
προτείνει λύσεις τεχνολογικά προηγμένες, που έγιναν εύκολα αποδεκτές από όλους.
Ξεκινώντας από τα oversize kit για off-road και σκούτερ, πέρασε στο γνωστό αλλά και ασυνήθιστο περιφερειακό 
δίσκο και στη συνέχεια στους πασίγνωστους πλέον δίσκους μαργαρίτα, batfly, KX. Αυτά είναι τα σημαντικά βήματα 
που έχουν κάνει την εταιρία να κατέχει ηγετική θέση σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σήμερα η BRAKING αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κατασκευαστές after-market συστημάτων φρένων, 
και είναι η μόνη εταιρία που μπορεί να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό στρογγυλό 
δίσκο, καθώς και μία ολοκληρωμένη λύση στο σύστημα φρένων.

τρόμπες & μανέτες 

CAM-B1
Η νέα ακτινική τρόμπα φρένου της BRAK-
ING αναπτύχθηκε με την τεχνολογία 
“CAM CONTROL” που επιτυγχάνει άψογο 
προοδευτικό φρένο.  H κατασκευή του 
σχεδιάστηκε για αγωνιστικούς σκοπούς: 
δυνατό κράτημα και εξαιρετικό έλεγχο. 
Έρχεται σε 3 διαφορετικούς τύπους 
πιστονιών, Φ15, Φ17 και Φ19.

RS-C1
Ακτινική τρόμπα συμπλέκτη 
με εξελιγμένο σύστημα 
σπαστής μανέτας. Έρχεται 
σε 2 τύπους πιστονιών, 
Φ13 και Φ16.

RS-B1
Η κλασική ακτινική τρόμπα φρένου 
της BRAKING με ενισχυμένο 
σύστημα σπαστής μανέτας και δοχείο 
λαδιού 35cc. Έρχεται σε Φ16 και 
Φ19

LE
Επεκτεινόμενες και 
ρυθμιζόμενες μανέτες για τα 
περισσότερα μοντέλα μοτό 
της αγοράς. Φτιαγμένες 
από ανωδυώμένο αλουμίνιο 
7075T6 σε CNC μηχανές. 
Αριστερές και δεξιές.

CAM CONTROL

Πώς λειτουργεί?
Η ενέργεια μεταφέρεται από την μανέτα στο πιστόνι της τρόμπας φρένου μέσω ενός εκκεντροφόρου, ο οποίος 
επιταχύνει την αύξηση της πίεσης του λαδιού στην αρχή και επιτυγχάνει πιο σπονδυλωτό φρένο στην διάρκεια. 

Χαρακτηριστικά
Προοδευτική διαμόρφωση του άξονα της τρόμπας=> σπονδυλωτό και σταθερό φρένο.
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δαγκάνες - τροχοί

CA25
SUPERMOTARD
Πλευστή δαγκάνα 
Supermotard με 2 
πιστόνια των 25-25, 
κατασκευασμένη από 
σφυρήλατο αλουμίνιο. 
Με αντιχαρακτικη 
επεξεργασμένη 
επιφάνεια.

CA14
OFFROAD
Πολύ ελαφριά 
και άκαμπτη 
δαγκάνα off 
road από 
σφυρήλατο 
αλουμίνιο με 
πιστόνι Φ28.

B-WHEEL
Συνδυασμός 
OZ τροχών με 
δισκόπλακες 
«μαργαρίτα» 
BRAK-
ING και 
SUNSTAR 
γρανάζι.

τακάκια

Δρόμου και Supermoto
Αγωνιστικό ημιμεταλλικό 

τακάκι για το πιο 
δυνατό φρένο. Χαμηλός 
συντελεστής διάρκειας. 
Υψηλό αρχικό φρένο-

υψηλό επίπεδο τριβής και 
απόδοσης.

Δρόμου και Supermoto
Τακάκι ημιμεταλλικό για 
συμβατική χρίση. Ομαλό, 
δυνατό και «ήσυχο» φρένο. 

Ιδανική απόδοση στις 
χαμηλές θερμοκρασίες.

Offroad
Αυτό το μεταλλικό τακάκι 

προσφέρει ισχυρό και σταθερό 
φρένο υπό ακραίες  εκτός δρόμου 
συνθήκες. Σταθερή απόδοση σε 

χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες 
με υψηλό συντελεστή αντοχής και 

διάρκειας.

Δρόμου και Supermoto
Επιπέδου SBK αγωνιστικό 

“super sintered” τακάκι  
στην ιδανική σχέση φρένου-
αντοχής. Υψηλές επιδόσεις 

σε οποιεσδήποτε συνθήκες και 
μεγάλη διάρκεια με υψηλές 

επιδόσεις.

Δρόμου
 Supermoto και Scooter
Μεταλλικό τακάκι για 
πολλαπλές συνθήκες. 

Προσφέρει σταθερό φρένο, 
μεγάλη διάρκεια. Ιδανικό για 
όλες τις μοτοσυκλέτες δρόμου 

και scooter για επιδόσεις.

 Offroad
Τακάκι μεταλλικό για πολλαπλές 
συνθήκες (λάσπη ή χώμα, ήλιο ή 

βροχή). Προσφέρει σταθερό  φρένο 
με χαμηλό συντελεστή φθοράς 
στην πίστα και εκτός δρόμου. 

Καλές επιδόσεις σε πολλαπλές 
συνθήκες και υψηλή διάρκεια.

Scooter
Αριστοτεχνική 
τεχνολογία 
για καλή 
ισορροπία 
μεταξύ 
απόδοσης και 
αντοχής.

Ποδηλάτου
Μεταλλικό τακάκι 
για πολλαπλές 
συνθήκες. 
Προσφέρει 
σταθερό φρένο 
και μεγάλη 
διάρκεια ακόμα 
και σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

Ποδηλάτου
Ημιμεταλλικό, 
οργανικό τακάκι. 
Άψογο φρένο 
σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 
και βρεμένες 
συνθήκες. Μεγάλη 
διάρκεια.

CM66

SM1

P1R

CM55CM46CM44

P30 P-20 P21



36

δισκόπλακες

BATFLY STREET
Ο ορισμός του αγωνιστικού δίσκου. 
Με κέντρο αλουμινίου και νέο αυτό-
αεριζόμενο «δαχτυλίδι» η «batfly» 
έκδοση είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας με τις σημαντικότερες 
αγωνιστικές ομάδες στον κόσμο. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένα μοναδικό προϊόν για 
την εξέλιξη και την κορυφαία απόδοση 
των φρένων σε συνθήκες καταπόνησης.

SK
Δίσκος μαργαρίτα πλευστός με 
κέντρο αλουμινίου AL5054. Ο SK 
απευθύνεται σε αναβάτες με υψηλές 
απαιτήσεις για την  ποιότητα και 
αναβάθμιση των φρένων τους. Τα 5 
χρόνια επιτυχιών με 7 παγκόσμιους 
τίτλους αποδεικνύουν ότι η έκδοση 
SK αποτελεί κορυφαία επιλογή σε 
αυτόν τον τομέα.

W-FIX
Ο παραδοσιακός δίσκος «μαργαρίτα» 
για όλες τις εφαρμογές εμπρόσθιες 
και οπίσθιες. Αντικαθιστά τους 
ΟΕΜ αναβαθμίζοντας αισθητά την 
απόδοση των φρένων.

R-FIX
Κλασική στρογγυλή δισκόπλακα 
για εμπρός και πίσω εφαρμογές. 
Αντικαθιστά τους ΟΕΜ 
αναβαθμίζοντας αισθητά την 
απόδοση των φρένων.

R-STX
Η κλασική στρογγυλή 
δισκόπλακα, πλευστή με 
κέντρο αλουμινίου και 
κορυφαία απόδοση.

BATFLY OFF ROAD-ENDURO
13 φορές πρωταθλητής, ο δίσκος 
“BATFLY OFF ROAD” διαθέτει την 
μοναδική “Batfly” τεχνολογία της 
Braking. Είναι αναμφισβήτητα ο 
αγαπημένος δίσκος των αγωνιζόμενων 
εξ αιτίας της εξαιρετικής της 
δυνατότητος αποβολής θερμοκρασίας 
και όποιου άλλου υλικού 
παρεμβάλλεται μεταξύ των υλικών 
τριβής.

W-OPEN
6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής 
ο νέος W-OPEN διαθέτει δύο 
πατέντες της BRAKING, την 
OPEN PIN και την WAVE 
τεχνολογία. Με νέο design και 
θερμική επεξεργασία του κέντρου 
του έχει ενισχυθεί για κάθε 
περίπτωση. Ασύγκριτα χαμηλό 
βάρος!

W-FIX
Ο παραδοσιακός δίσκος 
«μαργαρίτα» για όλες τις 
εφαρμογές εμπρόσθιες και 
οπίσθιες. Αντικαθιστά τους 
ΟΕΜ αναβαθμίζοντας αισθητά 
την απόδοση των φρένων.

R-FIX
Κλασική στρογγυλή δισκόπλακα 
για εμπρός και πίσω εφαρμογές. 
Αντικαθιστά τους ΟΕΜ 
αναβαθμίζοντας αισθητά την 
απόδοση των φρένων.
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δισκόπλακες

HUMMER
Ο δίσκος «σφυρί» 
της BRAKING 
για Harley David-
son εφαρμογές. 
Χρωμιομένος  
κατόπιν λείανσής 
του. Για εμπρός και 
πίσω εφαρμογές

R-FIX
Κλασική στρογγυλή 
δισκόπλακα 
για εμπρός και 
πίσω εφαρμογές. 
Αντικαθιστά 
τους ΟΕΜ 
αναβαθμίζοντας 
αισθητά την 
απόδοση των 
φρένων.

W-FLO
Ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής 
δίσκος «μαργαρίτα» 
πλευστός για scoot-
er εφαρμογές.

S3
Ο νέος ημίπλευστος 
δίσκος «Μαργαρίτα» 
διαθέτει την 
“OPEN-PIN” 
τεχνολογία 
αναβαθμίζοντας 
αισθητά την 
απόδοση των 
φρένων.. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (WAVE)
Πώς λειτουργεί; Η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του δίσκου 
έχουν κυματοειδές σχήμα το οποίο ευνοεί την καλύτερη ακτινική 
διαστολή του δίσκου κάτω από συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών που 
δημιουργούνται λόγω της τριβής του δίσκου με τα τακάκια. Επιπλέον 
χαράξεις με μεγάλο διαμέτρημα ειδικά σχεδιασμένες, αντικαθιστούν 
τις κλασικές διαμπερής τρύπες για να ενισχύσουν τον αερισμό και τον 
καθαρισμό των φρένων από ανεπιθύμητα υλικά που παρεμβάλλονται 
ανάμεσα στα υλικά τριβής.
Χαρακτηριστικά: Περισσότερο φρένο => υψηλή δραστικά απόδοση
Λιγότερο βάρος => καλύτερος χειρισμός λόγω μικρότερου φερόμενου 
βάρους
Μεγάλη αποβολή θερμότητας => σταθερή απόδοση σε όλες τις συνθήκες 

OPEN PIN 
Πώς λειτουργεί; Τα κλασσικά «πριτσίνια» των πλευστών δίσκων 
ενώνουν 2 μέρη: το κέντρο της δισκόπλακας και τον εξωτερικό δίσκο. 
Μέσω της τεχνολογίας OPEN PIN ενώνονται 3 ή περισσότερα μέρη 
επιτρέποντας μεγαλύτερη ακτινική διαστολή του ατσάλινου δίσκου 
σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών χωρίς αυτές να μεταφέρονται στο 
υπόλοιπο μέρος του δίσκου.
Χαρακτηριστικά: Απεριόριστη ακτινική διαστολή => ενισχύει την 
πλευστότητα της δισκόπλακας αναβαθμίζοντας αισθητά την απόδοση 
των φρένων.

BUTFLY
Πώς λειτουργεί; Εναλλακτικά αυλάκια και στις δύο πλευρές του 
δίσκου δημιουργούν έναν μηχανισμό αυτό-αερισμού. Χώματα και λάσπες 
απομακρύνονται εύκολα από τα τακάκια αναβαθμίζοντας αισθητά την 
απόδοση των φρένων.
Χαρακτηριστικά: Αυτό-αεριζόμενες => σταθερό φρένο σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Εξαιρετική επαφή δίσκου-τακάκια => Υψηλή πρόσφυση 
πέδησης Λιγότερο βάρος => Καλύτερος χειρισμός λόγω μικρότερου 
φερόμενου βάρους

S3
Βασισμένος στην εμπειρία 
της BRAKING στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα 
OFF-ROAD είναι ο νέος 
ημίπλευστος δίσκος για 
αγωνιστικά ποδήλατα. 
Διαρκής απόδοση σε κάθε 
αγωνιστική κατάσταση. 
Γιατί ημίπλευστος? 
Προσφέρει την καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ αντίστασης 
στρέβλωσης (λόγω του 
μηχανισμού) και αντίστασης 
σε πλευρικές συγκρούσεις 
(λόγω σταθερού σχήματος) 
αναβαθμίζοντας αισθητά την 
απόδοση των φρένων.

W-FIX
Βασισμένη στην πολυετή 

εμπειρία της BRAKING στα 
παγκόσμια πρωταθλήματα off 
road είναι η νέα ασύμμετρη 

«μαργαρίτα» για ιδανικό βάρος 
και καλύτερη αποβολή νερού η 

λάσπης αναβαθμίζοντας αισθητά 
την απόδοση των φρένων.
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γρανάζια SUNSTAR Ιαπωνίας

Τα γρανάζια μοτοσυκλέτας Sunstar χρησιμοποιούνται από τους κυριότερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών 
στην Ιαπωνία, Αμερική, Ευρώπη και Ασία ως γνήσια προιόντα όπως HONDA, YAMAHA, KAWASAKI και 
SUZUKI. Η SUNSTAR έχει πάνω από 40 χρόνια κατασκευαστικής εμπειρίας στα  γνήσια προιόντα γι’αυτό 
και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς γραναζιών. Με την βοήθεια ειδικής τεχνολογίας η 
Sunstar εγγυάται ανώτερη ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση, όπως και μεγαλύτερη δύναμη στην μοτοσυκλέτα 
ισσοροπώντας τον μοναδικό σχεδιασμό με την λειτουργικότητα. Σήμερα η SUNSTAR είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής γνήσιων γραναζιών στον Κόσμο. Στην πραγματικότητα η μοτοσυκλέτα σας πιθανότατα να ήρθε από 
το εργοστάσιο με  γρανάζια SUNSTAR.
Οι πελάτες που αγοράζουν τα after market προιόντα της SUNSTAR ξέρουν ότι διαλέγουν τα καλύτερης 
ποιότητας προιόντα που υπάρχουν στην αγορά και συνεπώς περιμένουν την μέγιστη αξιοπιστία και αντοχή. 
Επειδή η SUNSTAR προμηθεύει γνήσια γρανάζια στους περισσότερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών, ξέρει 
τις σωστές προδιαγραφές για κάθε γρανάζι. Έτσι τα After Market προιόντα της SUNSTAR είναι σχεδιασμένα 
με τις  γνήσιες  προδιαγραφές.

Παρασκευασμένα 
από ενανθρακωμένο 
χρωμιομολυβδαίνιο ατσάλι 
για την απόλυτη δύναμη 
και αντοχή. Η επιφανειακή 
επεξεργασία γίνεται με 
«φωσφάτωση» για την 
καλύτερη αντοχή στην 
σκουριά και την διάβρωση. 
Είναι απλά η εξαιρετική 
ποιότητα που απαιτείται από 
την SUNSTAR, ένα brand 
γνήσιων προδιαγραφών.

Παρασκευασμένα από την καλύτερη 
ποιότητα « χάλυβα 1045» υψηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μοναδική 
θερμική επεξεργασία για επιπλέον 
δύναμη και αντοχή. Τα περισσότερα είναι 
επιψευδαργυρωμένα και έχουν «ψηθεί» 
σε μία ανθεκτική διαδικασία βαφής για 
μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. 
Τα πιο γερά και μακρύτερης διάρκειας 
ατσάλινα γρανάζια μοτοσυκλέτας στην 
αγορά. Σχεδόν όλες οι μοτοσυκλέτες 
έρχονται από το εργοστάσιο εξοπλισμένες 
με αυτά τα γρανάζια.
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γρανάζια SUNSTAR Ιαπωνίας

Παρασκευασμένα από υψηλής 
ποιότητας-αεροδιαστημικού 
επιπέδου 7075-Τ6 
αλουμίνιο-εξαιρετικά 
ελαφρύ. Αξιοποιείται ένας 
αποκλειστικός σχεδιασμός 
δοντιού-κοιλότητας που 
παρέχει 24% περισσότερη 
έκταση επαφής της αλυσίδας 
για την καλύτερη δυνατή 
μεταφορά ισχύος.
Περισσότερη επίστρωση 
σκληρής ανωδίωσης, από 
οποιοδήποτε άλλο γρανάζι 
αλουμινίου στην αγορά για 
επιπλέον αντοχή και τέλειο 
φινίρισμα- αυξάνει την 
διάρκεια ζωής κατά 15% 
περίπου σε σύγκριση με άλλες 
μάρκες.
Οι οπές είναι ψηφιακά 
σχεδιασμένες για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση βάρους.

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.

Δύο Γιαπωνέζικοι κολοσσοί  συνδυάστηκαν για να φτιάξουν ένα εξαιρετικό προϊόν. 
Ο συνδυασμός τεχνολογίας και εμπειρίας των Γιαπωνέζων TSUBAKI-SUNSTAR 
στα σετ αλυσίδογράναζων απλά δεν έχουν ανταγωνιστή. 

Η μετεξέλιξη της των αποκλειστικών γραναζιών «Ζ» της 
SUNSTAR τώρα παρασκευασμένα από την υψηλότερη 
ποιότητα  ανοξείδωτου χάλυβα.
Μέχρι και 50% ελαφρύτερα από τα κλασικά ατσάλινα 
γρανάζια.
100% θερμό-επεξεργασμένα και ακόμα ελαφρύτερα 
με τις νέες οπές μείωσης βάρους, εξακολουθεί να 
έχει σκληρότητα 5 φορές μεγαλύτερη από ένα γρανάζι 
αλουμινίου και διπλάσια από ένα πρότυπο γρανάζι χάλυβα.
Έως και 4 φορές πιο ανθεκτικά με 1,2 φορές την πλευρική 
δύναμη από οποιοδήποτε γρανάζι αλουμινίου.
Μεγάλες δυνατότητες αυτοκαθαρισμού λόγω της offset 
σχεδίασης των δοντιών, που παρατείνει την διάρκεια ζωής 
όλου του συστήματος κίνησης της αλυσίδας.
Το ελαφρύτερο γρανάζι ΧΑΛΥΒΑ πού διατίθεται στην 
αγορά
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αλυσίδες Ιαπωνίας

Η Tsubakimoto Chain co, Japan είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμια κατασκευαστής αλυσίδων κίνησης με τέσσερεις 
εργοστασιακές μονάδες μόνο στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη η TSUBAKI διαθέτει δυο μεγάλες μονάδες διάθεσης, 
μία στην Βρετανία και μια στην Ολλανδία. Στον χώρο της μοτοσυκλέτας η TSUBAKI παράγει αλυσίδες για 
όλους τους τύπους μοτό καλύπτοντας ολόκληρη την αγορά μοτοσυκλετών από μοτοποδήλατα μέχρι και superbikes 
συμπεριλαμβανομένων των motocross και ATV.
Οι αγώνες είναι η απόλυτη δοκιμασία για τον άνθρωπο και την μηχανή του. Δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμό. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μεγαλύτερα ονόματα στους αγώνες μοτοσικλετών, στις πιο γρήγορες και 
στις εκτος δρόμου κατηγορίες στηρίζονται στην πείρα της μηχανικής και στην αριστεία της αλυσίδας TSUBAKI. 
Εφαρμόζοντας την γνώση που έχει αποκτήσει από τους αγώνες, η TSUBAKI έχει αναπτύξει μεθόδους παραγωγής 
προηγμένης τεχνολογίας για να εξασφαλίσει αλυσίδες ανώτατης απόδοσης και αξίας εξασφαλίζοντας την ελάχιστη 
επιμήκυνση της αλυσίδας. 
Οι αλυσίδες TSUBAKI έχουν απόλυτα κυλινδρικούς πείρους λίπανσης και είναι προ-τεντωμένοι για μειωμένη 
αρχική επιμήκυνση και αυξημένη διάρκεια ζωής.
Ο συνδυασμός τεχνολογίας και εμπειρίας των Ιαπωνέζων TSUBAKI-SUNSTAR στα κιτ αλυσιδας απλά δεν έχουν 
ανταγωνιστή.

HORSEPOWER CHART
HORSEPOWER 20 40 60 80 100 120 130 140 150 160 170
SERIES
Sigma XRG-ORS 530
Sigma XRG-ORS 525
Sigma XRG-ORS 520

Alpha XRG 530
Alpha XRG 525
Alpha XRG 520

Omega ORS 530
Omega ORS 525
Omega ORS 520

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την προτεινόμενη ιπποδύναμη για κάθε σειρά αλυσίδας,

Η σειρά OMEGA σας προσφέρει 
μία προσιτή O-ring αλυσίδα η οποία 
έχει την καλύτερη απόδοση όταν 
χρησιμοποιείται σε μοτοσυκλέτες 
με μικρότερη ιπποδύναμη

Το χαρακτηριστικό  αυτής της σειράς είναι ασφάλεια 
και χαμηλή συντήρηση. Έτσι αυτό το ποιοτικό 
προϊόν ταιριάζει σε μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών. 
Οπωσδήποτε η σειρά Alpha παρέχει παρά πολλά 
χιλιόμετρα. Η μακριά διάρκεια ζωής επιτυγχάνεται 
χάρη στην δυνατή σφράγιση X-ring.Λιπαντικό 
υψηλής πυκνότητας εισάγεται εν κενώ για να 
αντιμετωπίσει υψηλές θερμοκρασίες και κραδασμούς.

Αυτή η σειρά είναι υψηλής 
τεχνολογίας που βασίζεται στην 
μεγάλη εμπειρία της TSUBAKI 
και είναι αλυσίδα που απλά δεν 
έχει ανταγωνισμό. Αυτή η υψηλών 
απαιτήσεων αλυσίδα είναι ιδανική για 
την σημερινή γενιά των μοτοσυκλετών 
με πολλή μεγάλη ιπποδύναμη.

Διατίθεται στις εξής σειρές:
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Σωληνάκια φρένων 

Τα σωληνάκια φρένων υψηλής BH, χρησιμοποιούν την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής. Ο εσωτερικός 
σωλήνας, κατασκευασμένος από Teflon, είναι ανθεκτικός στη θερμότητα και απολύτως στεγανοποιημένος, έτσι ώστε να εμποδίζει 
την διαρροή αλλά και την απορρόφηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας από το υγρό φρένων. Ο σωλήνας αυτός καλύπτεται από πλεκτό 
ακατέργαστο χάλυβα AISI 304, υλικό που παρέχει εξαιρετική απόδοση στην απορρόφηση της πίεσης. Η εξωτερική επικάλυψη είναι 
με υψηλής ποιότητας πλαστικό Rilsan, που βοηθά στην μόνωση από την υγρασία. Τα σωληνάκια BH έχουν πιστοποίηση D.O.T.

Σύστημα Global System

Το σύστημα Global system αποτελείται από μια 
επαναστατική δομή της ένωσης μεταξύ του σωλήνα 
και του ρακόρ. είναι διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία από 
σωλήνες με διαφορετικά μήκη προσυναρμολογημένοι 
να καταλήγουν στις άκρες σε δύο παξιμάδια. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε πάντα να επιλέξετε το σωστό 
μήκος για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη κάμψη αλλά 
και η υπερβολική ένταση του σωλήνα. Τα σωληνάκια 
είναι διαθέσιμα σε έξι χρώματα: γκρι, κόκκινο, μπλε, 
carbon look, πράσινo και μαύρo. Τα ρακόρ διτίθενται 
επίσης σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και χρωμάτων: 
Ergal ανοδιωμένο ή ορείχαλκος με διάφορετικά 
φινίρισματα. Για τα off road μπορεί να εξοπλιστεί 
με ένα περίβλημα άκαμπτου σωλήνα.

Ο σωλήνας με το μέτρο έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με εκείνο που χρησιμοποιείται στα κιτ και στο GLOBAL SYSTEM και είναι 
διαθέσιμο σε 4 τύπους: πλεγμένο μεταλλικό εκτεθείμένο, επικαλυμμένο με διαφανή επικάλυψη ή επικάλυψη carbon look ή αντιστατική. 
Τα ρακόρ συνδέονται με τους σωλήνες χάρη στο κλασικό κώνικο και είναι διαθέσιμα σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υλικών

Σύστημα ρακόρ συναρμολογούμενο

0ο-326 12ο-350

20ο-773

40ο-314

90ο-325

90ο-248

0ο-290 12ο-246 40ο-247

10χ1.00mm-3713
10χ1.25mm-3716

10χ1.00mm-3714
10χ1.25mm-3715

10χ1.00mm-427
10χ1.25mm-413

10χ1.00mm-435
10χ1.25mm-335

10χ1.00mm-5230
10χ1.25mm-5231

10χ1.00mm-5232
10χ1.25mm-5233

288 281

692

5125 2147 2173 2172
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φλάντζες και τσιμούχες πιρουνιού

Η CENTAURO κατασκευάζει φλάντζες εδώ και 
50 χρόνια. Ο κατάλογος φλαντζών της εταιρίας 
καλύπτει  μία μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών, από 
scooters μέχρι και supersports. Η CENTAURO 
παράγει επίσης τσιμούχες πιρουνιού σε όλες τις 
διαθέσιμες διαστάσεις σε ποιότητα σαφώς ανώτερη 
των Γιαπωνέζικων after-market που κυκλοφορούν 
στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα 
με πρότυπα ποιότητας UNI EN ISO 9001:2008.

φίλτρα λαδιού

H FIZPOWER είναι μία εταιρία 
παραγωγής υψηλής ποιότητας 
φίλτρων λαδιού μοτοσυκλετών. 
Η εταιρία λειτουργεί κάτω απο 
Ιαπωνέζικο management και 
παράγει τα φίλτρα απο το 1996 
στην Ταυλάνδη. Γιά την παρασκευή 
των φίλτρων χρησιμοποιούνται 
αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες που 
εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία, 
την μακροζωία και την καλύτερη 
δυνατή απόδοση της μηχανής. Ο 
κατάλογος της Fizpower καλύπτει το 
90% των μοντέλων της αγοράς.

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.
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μπαταρίες μοτοσυκλετών

Οι  μπαταρίες OyeK είναι η 
οικονομική μας πρόταση για 
μπαταρίες μοτοσυκλετών χωρίς όμως 
να συμβιβαζόμαστε στην ποιότητα. 
Η Oyek προέρχεται από ένα από τα 
μεγαλύτερα εργοστάσια μπαταριών 
στην Κίνα με δυνατότητες 
παραγωγής εκατομμυρίων μπαταριών 
τον χρόνο. Οι μπαταρίες πληρούν 
όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
ποιότητας όπως ISO-9001 και 
ISO-14001. Η OyeK απευθύνεται 
στους αναβάτες που ψάχνουν 
μια οικονομική αλλά αξιόπιστη 
μπαταρία.

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.

μπαταρίες μοτοσυκλετών

The power for your passion
Η VARTA αντιπροσωπεύει την top ποιότητα, 
πρωτοποριακή τεχνολογία και την τεχνική 
πείρα πολλών ετών. Η VARTA συγκαταλέγεται 
στα ηγετικά σήματα μπαταριών παγκοσμίως, 
γνωστή για την υψηλή ποιότητα και τη χρήση 
τεχνολογιών προσανατολισμένων προς το 
μέλλον. Η δύναμη δεν χρειάζεται να είναι 
εμφανής για να είναι παρούσα-αλλά είναι 
η δύναμη πίσω από τόσα μηχανοκίνητα που 
κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Η δύναμη 
της VARTA είναι η εμπιστοσύνη που 
προσφέρει στον αναβάτη με την αξιοπιστία 
της καθημερινά. Η VARTA είναι ο βασικός 
προμηθευτής μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών 
στο κόσμο. Στον χώρο της μοτοσυκλέτας, με την  
καινούργια γκάμα προϊόντων Funstart. η VAR-
TA είναι η σωστή λύση για αυτούς που απαιτούν 
την σωστή τεχνολογία για κάθε εφαρμογή, είτε 
είναι AGM, Gel η FresshPack.
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δίσκοι συμπλέκτη

2. Kevlar 
Αποτελούμενοι από υλικό τριβής βασισμένο στο Kevlar. Οι Kelvlar 
δίσκοι συμπλέκτη της JI είναι ιδανικοί για απαιτητικές και racing 
συνθήκες. Έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά,

• Μάξιμουμ επιδόσεις
• Μάξιμουμ διαστατική σταθερότητα
• Μάξιμουμ σταθερότητα συντελεστή τριβής
• Χαμηλός συντελεστής φθοράς

Οι δίσκοι αμπραγιάζ JI είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας της JI στην μελέτη 
και κατασκευή υλικών συμπλέκτη. Κάθε σετ δίσκου είναι σχεδιασμένο και μελετημένο σύμφωνα 
με την τεχνολογία των OEM (γνήσιων) υλικών τριβής. Οι δίσκοι παρασκευάζονται από επιλεγμένα 
συστατικά υψηλής τεχνολογίας με πολύ υψηλή θερμική, χημική και διαστατική σταθερότητα. Η 
γκάμα περιλαμβάνει δύο ποιότητες,

1.  «Εργοστασιακοί»
Αποτελούμενοι από υλικό τριβής βασισμένο στο χαρτί, στις προδιαγραφές των 
γνήσιων (ΟΕΜ). Οι «εργοστασιακοί» δίσκοι αμπραγιάζ της JI είναι ιδανικοί 
για συμβατική χρήση και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά,

• Καλές επιδόσεις
• Καλή διαστατική σταθερότητα
• Σταθερός συντελεστής τριβής
• Χαμηλός συντελεστής φθοράς

ελαστικά moto

Η FKR κατέχει ηγετική θέση στην Μαλαισία 
στην αγορά ελαστικών μοτοσυκλετών. Τα FKR 
προϊόντα είναι γνωστά για την ποιότητα, την 
αξιοπιστία τους, τη δύναμη και την αντοχή 
τους. Γι’ αυτό και είναι η προτιμώμενη επιλογή 
των μεγαλυτέρων εργοστασίων κατασκευής 
μοτοσυκλετών (ΟΕΜ) στην Μαλαισία όπως οι 
HONDA, YAMAHA, SUZUKI, MODENAS κτλ.
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στεφάνια και τροχοί

H Union Autoparts Manufacturing Co., Ltd. (UAM) είναι στον όμιλο 
των διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών, Okaya & Co,Ltd της Ιαπωνίας 
και Siam Steel Group και είναι ένας από τους σημαντικότερους 
κατασκευαστές υψηλής ποιότητας ατσαλένιων στεφανιών και ακτίνων 
για μοτοσικλέτες, στον κόσμο. Η UNION ειναι ο βασικότερος 
προμηθευτής των περισσότερων εργοστασίων μοτοσυκλετών στην 
Νοτιοανατολική Ασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παρακάτω εργοστάσια:
• Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 
• Thai Yamaha Motor Co., Ltd. 
• Thai Suzuki Motor Co., Ltd.  
• Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) 
• Honda Motor Co., Ltd., Japan Yamaha Motor, Ltd., Japan
• Yamaha Motor Sdn. Bhd., Malaysia  MODENAS, Malaysia
• Honda Philippines Inc., Philippines Kawasaki Philippines 
 Inc., Philippines
• Suzuki Philippines Inc., Philippines  Kawasaki Motor, 
 Indonesia
• PT Yamaha Indonesia Motor  Yamaha Motor, Taiwan
• Yamaha Motor Asia Pte. Ltd., Singapore                                                            
• Honda Turkey  Iran Kawasaki

Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω στεφανια και ακτίνες για να μοντάρουμε τούς αρτιέστερους ποιοτικά 
τροχούς μοτοποδηλάτων στην Ελλάδα. Οι τροχοί μοντάρονται με αυστηρούς ελέγχους ποιότητας 
και ετσι εξασφαλίζουμε τροχούς με την μέγιστη αντοχή. Η εταιρία μας διαθέτει την μεγαλύτερη 
γκάμα τροχών στη Ελληνική αγορά.

σιαγώνες “STANDARD”

Σιαγώνες υψηλών προδιαγραφών κατασκευασμένες από πρωτογενές 
αλουμίνιο και ημιμεταλλική «πάστα» για απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. 
Τα ειδικά σχεδιασμένα «αυλάκια» επιτρέπουν καλύτερη επαφή με το 
ταμπούρο επιτυγχάνοντας σταθερά δυνατό και ήσυχο φρένο.

Οι VISTON αεροθάλαμοι βουτυλίου καουτσούκ  απαντούν στις 
ανάγκες της καθημερινότητας των μοτοσικλετιστών για οικονομικούς, 
υψηλής ποιότητας αεροθαλάμους. Σε κάθε μέγεθος οι VISTON 
αεροθάλαμοι προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη διάτρηση και τη 
σταθερά υψηλή ποιότητα για την οποία φημίζονται.

αεροθάλαμοι
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μπίλιες φυγοκεντρικού 

Οι μπίλιες εμπρόσθιου φυγοκεντρικού scooter της YSD 
είναι το αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας της 
εταιρίας στον τομέα αυτό. Οι μπίλιες ξεχωρίζουν για 
τα υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικά τους όπως η 
χρήση υψηλής ποιότητας αλουμινίου, μεγάλης ακρίβειας 
λείανσης και υψηλού επιπέδου ποιοτικού ελέγχου. Οι 
μπίλιες παρασκευάζονται από Teflon και είναι ταυτόσημες 
με τα συστατικά των γνήσιων μοντέλων εξασφαλίζοντας 
αμετάβλητες και διαρκής επιδώσεις. Η αναγνώριση της 
διάστασης και του βάρους του προϊόντος απλοποιείται λόγω 
της εκτύπωσης laser πάνω στην επιφάνεια της κάθε μπίλιας. 
Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων και βάρους.

φυγοκεντρικοί συμπλέκτες scooter

Σχεδιασμένοι για μέγιστες αποδόσεις οι συμπλέκτες της γνωστής Ιταλικής 
εταιρίας ADIGE διατίθενται σε μεγάλη γκάμα που καλύπτει όλα τα scoot-
er και maxi-scooter της αγοράς. Σε συνεργασία με τους πιο σημαντικούς 
παραγωγούς scooter, οι φυγοκεντρικοί συμπλέκτες ADIGE είναι απόλυτα 
εναλλάξιμοι με τους γνήσιους σε διαστάσεις και προπαντός σε ποιότητα 
εξασφαλίζοντας υψηλή, μακράς διαρκείας απόδοση αποφεύγοντας την 
πρώιμη φθορά της καμπάνας. 
• Η «πάστα» των σιαγώνων του φυγοκεντρικού είναι εφάμιλλη των γνήσιων. 
• Τα ελατήρια έχουν την ίδια προφόρτιση με τα γνήσια (6kg-9kg)

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.

Καμπάνες φυγοκεντρικών αμπραγιάζ
Oι καμπάνες φυγοκεντρικών 
αμπραγιάζ ADIGE περιέχουν ένα 
ειδικό αλουμινένιο στεφάνι για 
αποβολή θερμότητας και λύνουν το 
πρόβλημα της απώλειας επίδοσης 
που προκαλείται από υψηλές 
θερμοκρασίες. Έτσι επιτυγχάνεται 
η μείωση της θερμοκρασίας στην 
διάρκεια της λειτουργίας κατά 35%, 
διατηρώντας αναλλοίωτη την ζωή και 
την αποτελεσματικότητα της καμπάνας. 
Οι καμπάνες φυγοκεντρικών ADIGE 
με το αλουμινένιο στεφάνι αποβολής 
θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή για 
την αντικατάσταση των εργοστασιακών. 

Μπίλιες 
φυγοκεντρικού 
παρασκευασμένες 
από CARBON 
σε διαφορετικές 
διαστάσεις και βάρη. 
Έχουν διπλή διάρκεια 
από τις πρότυπες που 
κυκλοφορούν στην 
αγορά.  Η διάσταση 
και το βάρος είναι 
μαρκαρισμένη με 
laser πάνω σε κάθε 
μπίλια για μεγαλύτερη 
ευκολία.
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ρουμπινέτα

Για πάνω από 50 χρόνια η OMG 
παρασκευάζει απαράμιλλης 
ποιότητας ρουμπινέτα βενζίνης για 
μoμοτοσυκλέτες και scooter. 
Γι’ αυτό και την προτιμούν τα 
μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής 
μοτοσυκλετών στην Ευρώπη όπως οι 
Peugeot, Honda Italia, Malaguti, 
Betamotor, GAS GAS, κ.α. 

ιμάντες κίνησης scooter

Η GATES είναι μία πολυεθνική 
εταιρία ηλικίας 100 ετών, 
με εργοστάσια σε Ευρώπη, 
Αμερική και Ασία. Η GATES 
είναι Νο 1 στον κόσμο στην 
παραγωγή ιμάντων κίνησης για 
όλων των ειδών τις μηχανές και 
προμηθεύει τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων 
με ιμάντες κίνησης για “πρώτη 
εφαρμογή”. Στον χώρο της 
μοτοσυκλέτας η GATES 
προσφέρει τον πιο πλήρη 
κατάλογο εφαρμογών καλύπτοντας 
σχεδόν όλα τα Ευρωπαϊκά και 
Ιαπωνέζικα scooters, ως ακόμη 
και τα Κινέζικα. Οι ιμάντες 
GATES πληρούν τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ποιότητας 
παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων  
ISO και QS-9000.

Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλογο εφαρμογών μας.



Κεντρικά: Μιχαήλ Βόδα 37, Αθήνα   
Τηλ.: +30 210 8232001 
FAX: +30 210 8210376 
E-mail: info@bele.gr

Υποκατάστημα: 
Μιχαλακοπούλου 141, Αθήνα   

Τηλ: +30 210 7470074
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