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FW PERFORMANCE
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
DE ALTA PERFORMANCE

ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO
Estrategicamente localizada em Vinhedo, próxima as principais vias e aeroportos do Brasil. 

Aproximadamente 1.600 SKU´s armazenados em mais de 1000m².

Pedidos Despachados no mesmo dia ou no dia seguinte.

NÚMEROS DO ÚLTIMO ANO
Mais de 1.000 CLIENTES em todo o Brasil.

100% de satisfação*.

CRESCIMENTO DE 27% nas vendas.
*Entre “Bom e excelente”, de acordo com pesquisa de satisfação realizada em agosto de 2016.

ÉTICA E POLÍTICA COMERCIAL
Venda EXCLUSIVAMENTE NO ATACADO.

Atendimento personalizado para cada tipo de cliente (Loja, Oficinas, E-commerce, etc.).

Produtos importados diretamente dos fabricantes, tendo todo respaldo e suporte oficial. 

Política comercial séria e consistente.

Responsável direto pela gestão das marcas no Brasil.

Flexibilidade nas condições de pagamento.
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A FW Performance, importadora e distribuidora de produtos de alta performance, foi criada em 2009 
por dois entusiastas e especialistas em preparação de carros e motos com objetivo de fornecer exclu-
sivamente no atacado, produtos de altíssima qualidade e excelentes resultados à seus clientes. Além 
disso, investe constantemente em capacitação técnica para que os seus funcionários tenham máximo 
desempenho e assertividade, do atendimento à entrega do produto. 

Atualmente é a maior distribuidora mundial das marcas Sprint Booster e Rapid Bike, e está entre os 
cinco maiores distribuidores de filtros K&N, além da marca Alemã de pneus Heidenau, suspensões 
e amortecedores Hyperpro, filtros de ar BMC, velas especiais NGK e baterias de lítio Aliant. E isso é 
apenas o começo...

Equipe FW Performance



•   Aumento de potência garantido

•   Ronco esportivo

•   Garantia de 1,6 milhões de Km

•   Filtro de ar lavável e reutilizável

Acesse: www.filtroskn.com.br

Os filtros de ar K&N são projetados para obter um fluxo de ar praticamente sem restrições, 
mantendo excelentes níveis de filtragem para garantir vida longa ao motor. 

Mais POTÊNCIA e PROTEÇÃO para o seu veículo.  

@FiltrosKNbrasil
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A K&N é uma empresa Americana líder no mercado de filtros de alta performance que produz filtros de 
ar, de óleo, para ar condicionado e kits de admissão completos, somando cerca de 6 mihões de unidades 
vendidas anualmente. Referência absoluta no setor de filtros de ar esportivos, a marca é representada com 
exclusividade pela FW Performance desde 2009.

K&N - Filtros de ar 

KITS DE ADMISSÃO

FILTROS DE ÓLEO PREMIUM

FILTROS DE AR INBOX

Camadas de algodão 
de alto fluxo e laváveis

•   Mais Potência

•   Encaixe no lugar do filtro original

•   Pronto para usar

•   Lavável

•   Reutilizável 

•   Garantia de 1,6 milhões de Km

•   Excelente fluxo e filtragem do óleo

•   Porca de 17mm que facilita acesso e  remoção

•   Estrutura externa de alta resistência

•   1 ano de garantia
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LÍDER MUNDIAL EM FILTROS DE AlTA PERFORMANCE



Acesse: www.hyperpro.com.br
@Hyperprobrasil

A Hyperpro é o principal fabricante de suspensões 
progressivas para motos do mundo
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Hyperpro - Suspensões

A Hyperpro é o principal fabricante de suspensões progressivas para motos no mundo. No Brasil é repre-
sentada com exclusividade pela FW Performance desde 2013. Seus produtos mais famosos são os amorte-
cedores de direção e kits de rebaixamento. Praticamente todos os produtos da linha Hyperpro utilizam 
molas progressivas, a melhor opção quando se pensa em suspensões.

Kits de Rebaixamento

Melhor estabilidade em terrenos irregulares.

Maior conforto durante a pilotagem.

Grande melhora na vida útil do pneu.

Mais aderência mesmo em pista molhada.

Maior confiança e conforto.

Sua composição e design progressivo permite pilotagem mais suave e confortável ao mesmo tempo que propor-
ciona conforto, estabilidade, melhor frenagem e menor desgaste dos pneus.

Os amortecedores de direção contam com o exclusivo sistema RSC Progressive que proporciona mais força de 
amortecimento justamente quando você precisa!

Ajustável em 23 posições.

Dupla fixação do amortecedor.

Vedações com tripla função.

Reservatório pressurizado de Nitrogênio.

Construído em alumínio super leve.

Os kits são compostos de molas dianteiras, traseiras e óleo especial Hyperpro que proporcionam ajuste perfeito 
da altura da motocicleta à altura do piloto, melhorando a dirigibilidade, frenagem e conforto em relação a origi-
nal.

Mais segurança.

Reduz a altura da motocicleta.

Melhora a dirigibilidade e frenagem.

Reduz a altura da motocicleta em 25, 30, 35, 40 ou 50mm.
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Molas Progressivas

Amortecedores de direção



Acesse: www.rapidbike.com.br
@Rapidbikebrasil
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Rapid Bike 

Rapid Bike é produzido para apaixonados por motocicletas pela empresa italiana Dimsport, líder em eletrônica 
aplicada a motores. O grupo Dimsport Technology nasceu em 1991 e tornou-se lider na área de gerenciamen-
to eletrônico de motores. No Brasil é representado com exclusividade pela FW Performance desde 2009.

Módulos de potência para motocicletas

Acessórios Rapid Bike

O Quick shifter comunica-se com os módulos Evo e Racing via Can-bus, garantindo tempo de corte 
muito mais preciso e redução de até 20 milissegundos, de acordo com as peculiaridades do motor 
e estilo de pilotagem. Uma troca de marcha mais rápida, suave e com menor desgaste mecânico. É   
possível customizar o tempo de corte, a pressão no pedal para troca e outros parâmetros usando  o 
software Rapid Bike, ou em tempo real pelo próprio piloto através do Youtune.

Quick Shifter

O My Tuning Bike é um dispositivo de auto-mapeamento da mistura do combustível em tempo real, 
usando uma sonda de banda larga instalada no escape da motocicleta.

My Tuning Bike

Youtune
O Youtune permite ajustar os parâmetros do Rapid Bike EVO/RACING:

- Ativa e gerencia o sistema de controle de tração e largada no módulo Racing;
- Gerenciamento de freio-motor, mistura ar/combustível e parâmetros de 
quick-shifter;
- Acabamento emborrachado premium;
- Garantia de 2 anos.

Os módulos de potência Rapid Bike extraem 
desempenho máximo da motocicleta!

A tecnologia Rapid Bike é simples, rápida e muito inovadora, uma 
vez que tira proveito da sonda lambda para melhorar a eficiência 
do motor, otimizando o consumo de combustível.

O Rapid Bike é o único módulo de potência que permite alcançar resultados consistentes com as modificações dos valores 
de injeção. A tecnologia Rapid Bike coloca você no controle sem limitações, oferecendo uma ferramenta poderosa para 
melhorar seu desempenho em qualquer condição.

Módulos de potência para motocicletas
Rapid Bike Evo Rapid Bike Racing

• Gerenciamento total de injeção;
• Gerenciamento do mapa de ignição*;
• Sistema auto-adaptativo;
• Gerenciamento do controle de freio motor*;
• Suporte para Quick Shifter;
• Aumento do limite de RPM;
• Desbloqueio do limite de velocidade;
• Controle de pit-lane*.

Módulos Evo e Racing:

Atua na relação ar/combustível via sonda lambda. 
Ajuste de escala no próprio aparelho.

Rapid Bike Easy

 Versão com melhor custo-benefício 
dedicada a modelos m específicos, 

(não pode ser reprogramado para ser 
instalado em diferentes modelos). 

Consulte a tabela de aplicações.

      Rapid Bike Exclusive:



Acesse: www. sprintbooster.com.br
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Sprint   Booster 
Módulos     para     automóveis

O Sprint Booster é um produto patenteado (PCT WO2007066155), que passou com sucesso nos testes TÜV e é 
certificado com homologação de conformidade da Comunidade Europeia, além de ter conquistado diversos prêmios 
na categoria. Marca de homologação CE n. e24031712.
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O Sprint Booster possui fácil instalação (Plug and Play), sem a necessidade de cortar fios ou de qualquer tipo de 
intervenção na eletrônica do automóvel, não afetando outros sistemas, como: injeção eletrônica, ABS, etc. Tudo que 
você precisa fazer é desplugar o conector original do pedal do acelerador e conectar o Sprint Booster entre eles 
(um lado se conecta ao pedal e outro lado do lado do conector do equipamento original).

A terceira Geração do Sprint Booster vem com novo design e novos recursos, inclu-
indo 36 programas de aceleração (18 automáticos e 18 manuais), MODO VALET e 

MODO BLOQUEIO DE PEDAL.

Seu objetivo é eliminar o atraso de resposta do acelerador em veículos equipados com a tecnologia drive-
by-wire, proporcionando respostas imediatas e melhorando a performance do veículo em subidas, mudanças 
rápidas de velocidade e ultrapassagens. No Brasil, o produto é distribuído com exclusividade pela FW Per-
formance.           

36 programas de aceleração (18 manuais e 18 automáticos)
Modo Valet - Limita a aceleração em até 3 níveis
Modo Bloqueio de Pedal - Proteção extra antifurto
Tamanho ultra compacto/Novo Design
3 anos de garantia
Prêmio SEMA - melhor produto para desempenho na rua
Patente internacional
Disponível para a maioria dos veículos “Drive by Wire”

Arranque mais fácil nas subidas e mais confiança nas ultrapassagens

Fabricado na Europa e apresentado ao mercado em 2004, o Sprint Booster estreou no SEMA SHOW 2009 ganhando 
um dos prêmios mais importantes da indústria mundial de autopeças, o “SEMA BEST NEW PERFORMANCE-STREET 
PRODUCT 2010”. 

Tempo de resposta de aceleração drasticamente melhorado!

@SprintBoosterBrasil
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BMC - Filtros de ar

A BMC é uma das empresas mais renomadas no ramo automotivo e de motocicletas para o segmento de filtros 
de alto desempenho. Localizada em Bologna na Itália, a BMC tem o objetivo de levar a paixão das corridas para os 
veículos do dia a dia. Devido ao seu sucesso no desenvolvimento de produtos de altíssima qualidade e know how 
adquirido durante todos esses anos, a BMC desenvolve e fornece filtros para equipes como WTCC, American Le 
Mans, DTM, Superbikes, Moto GP e muitos outros.
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NGK - Velas Iridium

A NGK está no Brasil há 55 anos, sendo essa a primeira fábrica 
fora do Japão. É produtora de velas para motores de alta perfor-
mance, mantendo sempre a qualidade atrelada à tecnologia.

       Mais potência
     no motor

A potência extra se 
torna aparente em 
situações de subi-
das, favorecendo a 
condução e tornando 
a pilotagem mais 
confortável.

        Melhor aceleração 
A aceleração é melhorada e a res-
posta é muito mais rápida.

         Melhor ignição
A ignição mais rápida melhora a partida 
do motor.

  Maior economia de 
combustível

A gasolina é queimada de forma efici-
ente, por isso há benefícios econômi-
cos e ambientais.
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Pronto para usar Ganho de potência Lavável e 
reutilizável

Encaixe no lugar do 
filtro original

Acesse: www.filtrosbmc.com.br
@FiltrosBMCBrasil



  

85% MAIS LEVE
50% MENOR

Acesse: www.bateriasaliant.com.br
@BateriasAliantBrasil
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Aliant - Baterias de Lítio
TM

O trabalho de desenvolvimento realizado pela Aliant nos últimos anos resultou na criação das baterias ALIANT YLP, 
a menor bateria já feita para motocicletas. Sua tecnologia garante mais de 3.000 ciclos de carga e foi desenvolvida 
especificamente para ser utilizada em veículos de duas rodas. Está disponível em 4 modelos compatíveis com a 
maioria das aplicações. 

As baterias Aliant se destacam pelo seu baixo peso e dimensões reduzidas quando comparada as ba-
terias comuns. Isso se traduz em melhor desempenho e facilidade de instalação nas motocicletas.

Ultraleve

Redução de até 85% no peso e 50% no tamanho em 

relação as baterias comuns.

Partida ultraforte

Instalação em qualquer posição

Até 3.000 ciclos de carga

Apenas 4 aplicações para todos os modelos de motoci-

cletas

• 7 Amperes
• 450g
• 11,2 cm de comprimento
• 3,8 cm de largura
• 9,5 cm de altura

• 14 Amperes
• 760g
• 11,2 cm de comprimento
• 6,8 cm de largura
• 9,5 cm de altura

• 24 Amperes
• 1,65kg
• 14,8 cm de comprimento
• 6,8 cm de largura
• 13,3 cm de altura

• 9 Amperes
• 620g
• 15,0 cm de comprimento
• 6,5 cm de largura
• 8,5 cm de altura

Aliant possui uma duração elevada, definidos em termos de ciclos completos de carga e descarga de 100%, é igual 
a 2.000, é por esse motivo que a vida útil da bateria é cerca de 5 anos, o que não se compara ao período de vida 
das baterias de chumbo-ácido.

Carregadores de Baterias Aliant

Carregador ultrarrápido, é indicado para uso profissional. 
Display com visualizações dos parâmetros de:
• Voltagem
• Corrente
• Percentual de carga
• Tempo decorrido desde o inicio de recarga da bateria
• Tempo para término de recarga da bateria

É indicado para o usúario final. Tem a função de carregar e manter a carga da 
bateria durante períodos nos quais a motocicleta ficará tempos prolongados sem 
ser utilzada. 

Carregador Profissional

Mantenedor/Carregador

A tecnologia Italiana das baterias Aliant é diferente das baterias tradicionais de chumbo-ácido, permitindo: redução 
no peso, partida ultraforte, instalação em qualquer posição, baixa taxa de auto descarga, carregamento rápido e 
muitos outros benefícios!

TECNOLOGIA ITALIANA EM 
BATERIAS DE LÍTIO

Aliant é uma bateria feita com materiais modernos e são utilizadas células de ferro de lítio, isso significa 
que esse tipo de tecnologia possui um risco limitado de fuga térmica, portanto, não está sujeito ao fogo, 

explosão e por não conter soluções líquidas no interior não libera vapores de gás explosivo.



O pneu K73 foi especialmente desenvolvido para motos “Supermoto”. Seu 
design proporciona drenagem superior e aderência em todas as superfícies 
oferecendo excelente estabilidade.

K73 - On Road / Terreno Molhado 

Medidas
120/70-17 M/C 58H TL
160/60-17 M/C 69H TL

K73  - On Road

K80  - On Road

K60 SCOUT - PNEU DUAL SPORT
Com desenho e composto otimizados, o K60 Scout entrega excelente estabilidade seja no asfalto 
perfeito ou nas mais desafiadoras condições de terreno, como lama, rípio, areia ou pedras.
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Heidenau
Pneus para motocicletas
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“... no extremo norte da América do Sul, acabei encontrando os mais diferentes tipos de piso, como: areia, cascalho solto, 
estradas de lama entre outras e todos foram vencidos com mérito pra esse importante novo parceiro do motociclista de 
aventura.”

Vantuir Boppre – Instrutor de pilotagem – Documentarista e escritor de Moto Aventura

Os pneus K80 são altamente duráveis devido aos elastômeros desenvolvidos 
e adicionados a sua composição. Esses polímeros apresentam propriedades 
“elásticas”, obtidas depois da reticulação, suportando assim grandes defor-
mações antes da ruptura. Desenvolvidos com base na expertise e engenharia 
Alemã, a    nova composição das carcaças Heidenau oferecem respostas mais 
rápidas, manobras mais precisas e excelente estabilidade.

K80 - On Road 
Medidas

120/70-17 M/C 58H TL
160/60 – 17 M/C 69H TL

Projetado e fabricado na Alemanha e contando com uma história de mais de 60 anos, os pneus Heidenau são 
desenvolvidos através de processos inovadores, uso das melhores matérias primas e pesquisas constantes para 
garantia de qualidade, confiabilidade e ótimo acabamento seguindo os mais altos padrões de excelência em nível 
mundial.

Heidenau - Tecnologia alemã em Pneus

Acesse: www.heidenau.com.br
@PneusHeidenauBrasil

        

O pneu heidenau K76 é um pneu para uso on e off-road. Sua banda de roda-
gem composta por grandes blocos e um composto balanceado,  proporcio-
nam excelente tração para todas as condições, performando tanto no asfalto 
quanto na terra.

K76 On e Off-Road Dual Sport

Medidas
130/80 – 17 M/C 65 H TL K76
150/70 B 17 M/C 69 H TL K76
110/80 B 19 M/C 59 H TL K76
 90/90 – 21 M/C 54 H TL K76

K76  - Dual Sport
Referência mundial no segmento de motos de aventura, Heidenau supre a carência de pneus mistos 
no Brasil, especialmente o Dual Sport K60 Scout, um verdadeiro 50/50, que garante excelente per-

formance no uso On e Off-Road com alta durabilidade!

50% OFF, 50% ON
100% competente em ambos

MEDIDAS
 130/80 – 17 M/C 65 T TL M+S K60 Scout
 140/80 – 17 M/C 69 T TL M+S K60 Scout
 150/70 B 17 M/C 69 T TL M+S K60 Scout
 150/70 B 18 M/C 70 T TL M+S K60 Scout
 110/80 B 19 M/C 59 T TL M+S K60 Scout
   90/90 – 21 M/C 54 T TL M+S K60 Scout
 120/70 B 19 M/C 60 T TL M+S K60 Scout
 170/60 B 17 M/C 72 T TL M+S K60 Scout            
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Brembo
Pastilhas de Freio para motocicletas

Brembo é a líder mundial em sistemas de frenagem que equipou 27 dos últimos 31 vencedores da Moto 
GP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa foi fundada em 1961 na Itália por Emilio Bombassei 
e, aos 14 anos de idade, a mesma já se aventurava na formula 1 produzindo sistemas de freio para equipe 
Ferrari. Hoje, é equipamento original de fábrica de marcas como Porsche, Ferrari, Ducati, Triumph, KTM, 
etc.

As pastilhas de freio Brembo representam o melhor em termos de desempenho, conforto e durabilidade com uma 
grande variedade de compostos:

Por ter mais de 6.000 aplicações oficiais em diversos materiais, as pastilhas de freio Brembo atendem às ne-
cessidades específicas de cada tipo imaginável de moto, desde máquinas de corrida e off-road até às motos do 
dia-a-dia para satisfazer as expectativas de cada piloto.

Original Sinterizada Carbono Cerâmica

Líder mundial em sistemas de frenagem reponsável
 por todas as equipes da moto GP
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Avon
Pneus para motocicletas

A Avon tyres é uma marca inglesa sinônimo de qualidade e tradição que vem fabricando pneus desde 
1904, sendo equipamento original de modelos de marcas famosas como Rolls-Royce, Bentley, Land Rover, 
Caterham, Royal Enfield e Triumph. 

Cobra

Storm 3D X-M

Trail Rider

ON ROAD. ON TRACK. ON AVONS

• Pneu Misto ideal para Big Trails
• Novo composto super rico em sílica usado para melhor aderência em pista 
molhada
• Bandas de rodagem multi-compostas 
• Pontos tridimensionais Intertravamento ocultos nas ranhuras para melhorar 
estabilidade e aderência - 3D SIPES (pneus radiais)
• Alta tecnologia de construção de carcaça e compostos de última geração ofere-
cem excelente aderência e manipulação

• Dirigido ao mercado de motocicletas touring/custom
• Incorpora tecnologia de pneus esportivos para manipulação ágil
• Incrível estabilidade e longevidade - perfeito para touring
• Tamanhos extra largos para motocicletas personalizadas
• Excelente composto durável para maior quilometragem
• Opcional de pneu com parede branca

• Pneu para motocicletas Sport/Touring
• Alto desempenho e maior durabilidade
• Intertravamento de pontos tridimensionais ocultos nas lâminas para mel-
horar estabilidade e aderência (3D)
• Monocomponente e multi-composto de alto desempenho super rico em 
sílica 
• Melhor aderência em terreno molhado (SRS)
• Características excelentes de manuseio e estabilidade
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