Informacje o produkcie
Utworzono 13-11-2019

Zestaw napedowy Yamaha TZ 50 TZ50 R 96-11 ZŁOTY
Cena :
220,99 zł
Nr katalogowy : ZNYTZR50NZJT9611,11
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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! JTF1120.12 i JTR1078.47, DID420NZG&B132.

Oferujemy zestaw napędowy:
dwie zębatki:
(przednia)

JTF1120.12(tylna) JTR1078.47+ Łańcuch DID SUPER WZMOCNIONY BEZORINGOWY

DID420NZ130
do:

M

1. Yamaha TZ R 50 1996-2011 r.

Uwaga! Warunkiem gwarancji ze strony producenta DID jest założenie łańcucha w serwisie motocykli!!!

Dlaczego JT?

Ponieważ to odpowiednia jakość - bardzo dobry materiał za bardzo rozsądną cenę! Ponieważ dopiero złożenie odpowiedniej jakości łańcucha i zębatek gwarantuje odpowiednio długie

użytkowanie.

Dlaczego DID? Ponieważ skoro najlepsi mu zaufali (m. in. Valentino Rossi) to uważamy, że i Ty powinieneś czuć się wystarczająco bezpiecznie na motocyklu.
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Odradzamy kupowanie zestawów, których składniki nie mają jednorodnej jakości: np. zębatki wyprodukowane z nieodpowiedniej stali (co często ma miejsce w przypadku mało znanych chińskich
producentów).
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JT Sprockets oraz DID należą do największych producentów podzespołów,
które proponujemy Państwu na naszych aukcjach.

Dopiero odpowiednia jakość wszystkich elementów

To

(wyjątkowa trwałość zarówno zębatek jak również i samego łańcucha)
oraz właściwe ich założenie, jak również konserwacja
będą gwarancją Twojej satysfakcji.

Błyskawiczna wysyłka - towar dostępny od ręki w wiekszości w ciagu 24 godzin (przy wysyłce kurierskiej)!!
Proponujemy w ramach serwisu m.inn. pomiar mocy motocykli na profesjonalnej hamowni Dyna Pro oraz dokładną ich diagnostykę wraz z możliwością ich regulacji pod kątem optymalizacji parametrów tuning Rapid Bike, Power Commander, Bazzaz. Jako partener firmy ECUnleashed USA wykonujemy usługi związane z chip tuningiem, odblokowaniem mocy silników ( np. pojazdy z
Francji ). Efekty pracy gwarantowane i poświadczone najwyższymi autorytetami w tej branży. Pracujemy na oryginalnym produktach Piasini.

Zestaw napędowy - dwie zębatki (przednia) JTF1120.12 i
(tylna) JTR1078.47
+ Łańcuch DID SUPER WZMOCNIONY ZŁOTY BEZORINGOWY DID420NZG&B130
do:
1. Yamaha TZ R 50 X-Power 1996-2006 r.
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