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Ford Focus RS – 306cv, 0-100km/h em apenas 5,9 s e 263 km/h de velocidade máxima – um
auténtico carro desportivo. O novo sistema de travagem MOV'IT para o street racer não só oferece
uma força brutal de travagem combinada com a capacidade de modulação, como também podem
ser pintados individualmente - por exemplo, em "Ultimate Green". O sistema de travagem MOV'IT ®
Performance é constituído por:
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MOV'IT ® Performance maxilas de travão: Coração de todos os sistemas é a Maxila BILLET,
maquinagem a partir de pedaços sólidos de alumínio de tecnologia aeronáutica de alta resistência. A
pressão progressiva dos pistões permite um contacto uniforme entre as pastilhas e o disco
resultando no desgaste uniforme das pastilhas e numa perfeita capacidade de modulação.

Automóveis
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MOV'IT ® Performance discos de travão: A liga especial garante o menor desgaste possível. A
perfuração única leva a uma perfeita sensação de resposta do travão, mesmo sob condições
molhadas. A parte interna do disco contém um sistema de ventilação duplo, que oferece uma
superfície maior comparada com outros discos. Garantindo maior absorção de calor e, por
conseguinte, os discos acabam por ficam mais frescos.
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MOV'IT ® Performance pastilhas de travão: As pastilhas de travão também têm um papel
importante na transferência de energia por fricção em energia térmica. A sua fórmula única de
desenvolvimento garante uma boa resposta do pedal e maior vida útil.
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Para mais informações sobre todos os sistemas de travagem MOV'IT, incluindo as maxilas em
material cerâmico visitem Mov'it
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