Dokonalé brzdy
Když přijde na to, jak zastavit váš motocykl, v čele startovního pole bude figurovat značka Bendix. Značka
Bendix je v oboru brzdových segmentů a brzdových systémů opravdovým pojmem — vyhlášený tím, že umí
zastavit jeden z nejrychlejších dopravních prostředků naší planety.
V roce 2000 jsme ke svým známým bezazbestovým motocyklovým brzdovým segmentům z organických
kompozitů přidali segmenty ze slinutých karbidů pro značky Supersport, MX a ATV. V průběhu roku 2001
jsme svou NOVINKOU, materiálem C-MATRIX určeným pro ty nejnáročnější rychlostní a vytrvalostní
silniční závody, dosáhli další mety. Její zavedení umožnilo značce BENDIX udržet si vedoucí pozici v oboru
vysoce výkonných brzd.
Brzdy do každého počasí. Motocyklové brzdové segmenty Bendix se od všech ostatních odlišují svými
špičkovými funkčními vlastnostmi, které si zachovávají za jakýchkoliv povětrnostních i jízdních podmínek. Za
horka i za zimy, za mokra i za sucha, při vysoké i nízké rychlosti — brzdové segmenty Bendix potvrzují své
skvělé funkční vlastnosti znovu a znovu každým zastavením. Naše speciální brzdové kompozity, bezazbestové
a/nebo ze slinutých karbidů, citlivě reagují na brzdění řidiče a dávají mu tak přesnou zpětnou vazbu potřebnou
pro bezpečné zastavení.
Motocyklové brzdové segmenty Bendix jsou navíc navrženy tak, aby co nejlépe odolávaly nerovnoměrnému
mechanickému opotřebení (tzv. vydírání), aby při brzdění nekvílely a tiše tak odváděly stabilně vysoký brzdný
výkon, který vyhovuje prakticky každému stylu jízdy. Brzdové segmenty Bendix jsou k dispozici pro téměř
všechny modely motocyklů Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, BMW a dalších evropských
značek, které běžně jezdí na dnešních silnicích.
Brzdy pro každé použití. Nezáleží na tom, na jakém motocyklu jezdíte, ani na podmínkách, za nichž chcete
jezdit - chcete-li lépe brzdit, stačí, když si zapamatujete jedno jméno: značka Bendix. Naše motocyklové
brzdové segmenty jsou běžně k dostání všude v distributorských prodejnách s motocyklovými náhradními díly
a v příslušných odděleních velkých obchodních domů. Takže až zase příště budete potřebovat brzdové
segmenty, kupte si značku Bendix — pro jejich „vyzrálé“ funkční vlastnosti.
Obchodní značku „BENDIX” vlastní a licenci má společnost AlliedSignal, USA

Standard MC, Organic Asbestos free
Part no. Example: MA - 55 Front / Rear

MA
• Aplikační okruh: použití do standardního městského provozu / pro cestování
(přední/zadní brzdový okruh)
• Velmi dobré funkční vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.

• Šetrné k diskům, ať litinovým nebo z nerezové oceli.
• Vynikající (pomalá) rychlost opotřebení.
• Schváleno podle předpisů ECE.

Supersport MC, Sinter Metallic
Part no. Ex.: MF - 234 Front MR - 157 Rear

MF / MR
• Aplikační okruh: vysoký výkon do městského provozu.
• Vynikající funkční vlastnosti díky jedinečnému dvouokruhovému brzdovému
systému, který využívá vysokou úroveň tření pro přední (MF) a střední úroveň
pro zadní (MR) okruh, aby se dosáhlo optimálního vyvážení brzdného účinku.

• Šetrné k diskům, ať z nerezové oceli nebo z OE litiny.
• Dobrá rychlost opotřebení.
• Schváleno podle předpisů ECE.
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Sinter Metallic
Part no. Ex.: MO - 171
MOA - 216

MO / MOA
• Aplikační okruh: Standardní použití MX/ATV (přední/zadní brzdový okruh).
• Upozornění: Materiál MOA zvlášť pro standardní (nikoliv nerezové) ocelové
disky (např. Polaris/Arcticat).

• Velmi dobré funkční vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
• Vynikající (pomalá) rychlost opotřebení.

MX / ATV, Sinter Metallic • Racing
Part no. Example: MOR - 300 Front / 277 Rear

MOR
• Aplikační okruh: vysoký výkon (závodní použití), MX/ATV
(přední/zadní brzdový okruh).
• Vynikající funkční vlastnosti.
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• Šetrné k diskům.
• Dobrá rychlost opotřebení.

Sinter Metallic
Part no. Ex.: MRR - 66

MCR - 309

MRR
• Aplikační okruh: Pro závodní použití (přední brzdový okruh).
• Vynikající výkonnost s velmi vysokým počátečním záběrem.

• Šetrné k diskům.
• Dobrá rychlost opotřebení pro tento typ použití.

4

