
ABE PERFORMANCE

Нова лінія гальмівних колодок та дисків у пропозиції INTER CARS UKRAINE



Загальний огляд продукту (PREMIUM продуктова линійка)



Базова інформація

• Номер виробника у Navision: 
99RNRV

• Продукти доступні на складі в 
Україні – червень 2021

• Пропозиція у 2021:
▪ Гальмівні диски – 190 індексів

▪ Гальмівні колодки – 160 індексів

• Пропозиція колодок та дисків на 
легкові автомобілі середнього та 
вищого сегментів

• Цінове позиціонування:
▪ Середній ціновий діапазон.



Характеристики гальмівних дисків ABE PERFORMANCE

• 100% дисків пофарбовані – вкриті 
спеціальною антикорозійною фарбою

• Додаткові монтажні гвинти

• Високовуглецева сталь в окремих 
дисках – інформація надана на наліпці 
та в IC Catalogue

• Сертифіковані ECE R90-2 окремі індекси
– нові індекси для автомобілів після
2016 року



Характеристики гальмівних колодок ABE PERFORMANCE

• Фрикційні матеріали високої якості, що 
забезпечують безпеку та комфорт

• Повний комплект компонентів 
аналогічний преміум - продуктам

• 3-шарові антишумові накладки 
виготовлені в Японії

• 3D щілини та фаски, що покращують 
параметри гальмування

• Спеціальна чорна суміш, яка підтримує 
ефективність гальмування відразу 
після монтажу нових колодок

• 100% гальмівних колодок мають 
сертифікат ECE-R90



Якість продукції ABE PERFORMANCE

• Якість та зовнішній вигляд 
еквівалентний „Преміум” маркам

• Удосконалені до найдрібніших 
деталей

• Сучасні та автоматизовані заводи, що 
виробляють продукцію для багатьох 
відомих світових брендів

• Контроль якості під час виробництва 
та фінальні тести

• Повний комплект аксесуарів

• Європейський сертифікат ECE-R90 
для гальмівних колодок та дисків



Новий дизайн бренду ABE та нова веб - сторінка

• Новий логотип ABE
• Новий дизайн коробок ABE – буде наявним на складі у другій половині 2021
• Нова веб – сторінка www.abebrakes.com доступна в червні/липні 2021 (мови PL та EN)
• Дві продуктові лінійки: 

❖ Біло - червона стандартна лінія з широким асортиментом (всі сегменти – бюджетна лінія ABE)
❖ Червоно – чорна лінія ABE PERFORMANCE з обмеженим асортиментом (середній / преміум 

сегмент)

http://www.abebrakes.com/

