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@FiltrosKNbrasil

•   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



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



@Hyperprobrasil



Rapid Bike Evo Rapid Bike Racing

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

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

Consulte a tabela de aplicações.

      Rapid Bike Exclusive:



@Rapidbikebrasil

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



@FiltrosBMCBrasil

Pronto para usar
Encaixe no lugar
do filtro original Ganho de potência 

Lavável e 
reutilizável
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• 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



@BateriasAliantBrasil

TM

Mantenedor/Carregador
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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

@PneusHeidenauBrasil
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Líder mundial em sistemas de frenagem reponsável
 por todas as equipes da moto GP



Original Sinterizada Carbono Cerâmica
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TRADIÇÃO BRITÂNICA. REPUTAÇÃO MUNDIAL.
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